WBP w Kielcach

Nasz .reporter szukał z saperami
Proch z rozbrajanych pocisków
służył do ogłuszania ryb!
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W Przyborowie koło Ostrowca Świętokrzyskiego nawet
chłopcy mają swoje arsenały. Niewybuchy zbierają w lesie
i znoszą w jedno miejsce. Mają z nich proch i trotyl. Można
zrobić petardę albo zapolować na ryby w rzece.
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Starszą kobietę

Tragedia, która wydarzyła się
kilka dni temu, kiedy zginął czło·
wiek, wzruszyła jednak ludzi.
Pokazali policji kilka miejsc,
gdzie mieli zgromadzone niewybuchy.

znaleziono w parku

przykrytą "kożuchem"

Dotychczas nikt o niczym nie
wiedział, choć wspólną tajemnicą było, że z rozbrajanych pocisków wybierany był proch i tro-

tyl na petardy, do amunicji
myśliwskiej i ogłuszania ryb w

rzece.
padku

Dzień

po tragicznym wypolicja znalazła rozciągniętą w poprzek Kamiennej
sieć. Ktoś o niej zapomniał.
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wściekłych pszczół

•

Koszmar rozegrał się w miniony wtorek około godziny 18 w pobliżu Klubu
Kuracjusza "Imosówka" w Busku-Zdroju. Ogromny rój pszczół zaatakował
spacerujących przechodniów. Niewiele zabrakło, aby najbardziej pokąsana
przez owady 83-letnia buszczanka, Marianna D., straciła życie. Kobieta leżała
wparku przykryta "kożuchem" pszczół. Nieprzytomną przewieziono na Oddział Obserwacyjno-Zakaźny Szpitala Rejonowego w Busku.
Rozwścieczone
pszczoły
pogryzły również jedną z kurac-

juszek z sanatorium "Marconi" i
kilku pracowników PP Uzdrowisko Busko Solec oraz dwie
spacerujące
dziewczynki Martę /1,5 roku! i Bernadettę
0. /13 lat! - mieszkające opod~1
ulicy Waryńskiego.
Pierwszą

I

osobą

usiłującą

odpędzić szalejący rój z leżą
cej, już nieprzytomnej, Marianny D. był 21-letni ratownik uzdrOwiskowego basenu kąpie
lo~ego. Z jego ciała w ambulatOrium szpitala uzdrowiskowego .Krystyna" wyjęto 23 żądła.
Pogryzieni byli również inni po-

magający mu w ratowaniu stamężczyźni.
Interweniowała
jednostka
straży pożarnej. Stan zdrowia

ruszki

83-letniej Marianny D. poprawia
się i jak poinformował nas dr
Zdzisław Krekora, ordynator Oddziału Zakaźnego Szpitala Rejonowego w Busku: "Nie ma zagrożenia utraty życia". Pozostałe
osoby, w tym dwie dziewczynki,
znajdują się pod stałą opieką lekarską O sprawie powiadomione zostały policja i prokuratura.
Chodzi o usunięcie dużej pasieki, będącej własnością dwóch
hodowców, z terenu, na którym
się ona obecnie znajduje. Jej u-

NAJTAŃSZE
w regionie nowe samochody

MICHAŁ IMeSA

Wojciech Mann
.
mówi o sobie

Jestem
słabym

Na miejscu ostatniego dramatu zebrała się liczna widownia.
Po tej tragedii ludzie zaczęli pokazywać, gdzie schowali pociski.
Fot. Aleksander Piekarski

Pomnik brutalnie
zbezczeszczono.
Nazwiska 3 osób
zostały przekreślone
grubą krechą.

Wojna
po wojnie

HOOPI

Kilka dni temu przyszła do
Przyślakowej rozgorączkowa
na znajoma z wiadomością, że

Czytaj w "Super- Relaksie"

pp Motozbyt

MAGAZYN FABRYCZNY

Kielce, ul. Karczówkowska 11a
~
tel. 041 68 44 44

RAMZEX
KIELCE, ul. KOLBERGA 2

SKLEP MEBLOWY
" EBEN" .
CENY PROMOCYJNE
SPRZEDAŻ NA RATY

pomnik, który postawiono dla
uczczenia pamięci zamordowanych partyzantów na skraju
lasu, tuż przy trasie prowadzące) ze Skaryszewa do
Rży, został haniebnie sprofanowany. Pobiegła Przyślakowa ze
swoim Frankiem. Patrzą I 0czom nie wierzą: na wysmukłym obelisku z piaskowca,
gdzie wyrytych jest 20 nazwisk

KIELCE,
uJ. SIENKIEWICZA 53/55
Iw bramiel
". , •.

Czytaj na stronie 5
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jeszcze w starych cenach
ŻUK i PN TRUCK
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POLONEZ, LUBLIN
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NAPOJE FIRMY

sytuowanie przy ulicy Waryńskiego w bliskim sąsiedztwie
"Imosówki" i pensjonatu "Radek"
budzi wiele obaw. Pszczoły są w
okresie .rojenia się" i z wielu uli
wylatuje rój w towarzystwie nowej królowej. Jeśli królowa, czyli
pszczoła matka jest w roju, wówczas pszczoły nie powinny ata-

raty, leasing, gotówka

1,5 I, 0,5 I PET

TELIFAX 562-01

~ SzanowniPańsńvo

.lelli

Drodzy P. T. Klienci

cIzJaia noeprzerwan'e od 65 lat

KUCHNIE, STOŁY, ZYDLE, NAROZNIKI
WIKLINA, TAPIt:ERKA,
GALANTERIA DREWNIANA

poległych męczeńską śmier
cią, trzy nazwiska zostały
przekreślone grubą krechą.

Zła

karta

Michał trafił do pogotowia opiekuńczego, ponieważ w dobył bity, poniżany. Ojczym go nie akceptował, matka
była bezradna wobec stosowania przemocy względem syna. Ale Michał się nie skarżył, nawet gdy przychodził do
szkoły posiniaczony. Pogotowie miało być czasowym rozwiązaniem problemu. Zanim zapadną decyzje co dalej.

mu

Rozstanie ze szkołą, z kolegami nie było łatwe, ponieważ
Michał był zżyty z klasą W nauce szczególnych sukcesów nie
osiągał, ale jakoś sobie radziI.
Pomagała mu pani pedagog,
Agnieszka. Nawet zaprzyjaźnili

~

satysfakcją
informujemy, że
uzyskaliśmy dla WAS dużo przyjemniejsze warunki obsługi Waszych
Spraw i interesów w nowym, pięknym

Z

Żona oskarżonego zarzuciła policjantom

, Niska,

że piją

i

biorą łapówki

20'-

Odwiedziny w pogotowiu, po
dwóch
tygodniach
pobytu
Michała, były więc czymś naturalnym. Dzieci napisały listy, nauczycielki przygotowały paczkę
ze słodycząrni i owocami.
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"Cynk" od informatora
18 stycznia 1995 roku Grzegorz O., funkcjonariusz Komendy Rejonowej Policji w Nisku, otrzymał poufną informację, że
Stanisław Sz., mieszkaniec Niska i właściciel lokalnej huty
szkła, posiada nielegalnie broń
palną, konkretnie pistolet. Z bro-

budynku przy ulicy Sienkiewicza 18
(róg Wesołej i Sienkiewicza - w dawnej siedzibie Filharmonii).
Zapraszamy od poniedziałku 3 lipca.
_
Godziny pracy bez zmian.

się.

Obszukali dokładnie całe pomieszczenie: znaleźli drugi pistolet gazowy "perfecta", amunicję do niego oraz broń palną - pistolet typu "browning" /kaliber 9
mm/! Funkcjonariusze rozejrzeli się dokładnie po domu. Tu rewelacja - ślady
świadczące o oddaniu dwóch strzałów z broni palnej. Pociski tkwiły jeszcze w
ścianie.

http://sbc.wbp.kielce.pl

ni tejJubi sobie czasem postrzelać na terenie swojej posesji lub
w domu! Do strzelaniny dochodzi głównie wtedy, gdy pan Stanisław jest "na bani". Zdaniem
informatora, właściciel huty może mieć więcej broni.
DOKONCZENIE NA STR. 5
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VIII Salon Muzyczny
pod patronatem IIEcha

•

Hity

I

SKARŻYSKO-KAMIEN
ll

koktajl

KIELCE. Interesująco zapowiada się najbliższy, ósmy już Salon Muzyki Kameralnej w niedzielę, 2 lipca.
W programie przeboje i hity muzyczne, m.in. "Legenda" I "Kujawiak" Wlenlawsklego, "Oberek" - Bacewlcz, "Czardasz".
Wykona
je
znana kielecka
skrzypaczka
Ludmiła Worobec-Wltek przy
akompaniamen
cie Artura Jaronla.
W
drugiej
części

wystąpi

duet fortepiano·
wy Stefan Kutrzeba I Artur Jaroń.

Wykonają

na cztery ręce
10 "Tańców

węglersklc'h"

W duecie wystąpią Ludmiła Worobec-Witek
I Artur Jaroń.
Fot Jerzy BorkJewlcz

Brahmsa oraz
,Szkice' GywrylIna.
Gos·
podarz salonu
Artur Jaroń za·
prasza po kon·
cercie na koktajl. Początek
wieczoru muzycznego
o
godz. 19. Imprezie patronuje
"Echo Dnia"
IDMPI

NA. Podczas wczorajszej
sesji Rady Miasta miało
być spokojnie. Było jednak skandalicznie I nerwowo. Radni klubu Porozumienie Prawicy domagali się obligatoryjnego
włączenia do porządku
obrad sesji wniosku o odwołanie przewodniczące

go Rady Miasta Jacka Nowaka. Sam zainteresowany
ńie
był
tym
zaskoczony I gotów był
poddać się kolejnemu atakowi prawicy, niestety,
radni klubu SLD nie dopuścili w głosowaniu do
wprowadzenia wniosku
do porządku obrad. Radni prawicy opuścili salę
obrad!!!
Podczas poprzedniej sesji
RM w Skarżysku grupa ośmiu
radnych złożyła wniosek o odwołanie przewodniczącego RM.
Uznano jednak, że pod nieobecność zainteresowanego niemoralne jest rozpatrywanie tej sprawy. Wczoraj radni PP oczekiwali,

Prawnik
w Echu"
II

W każdy poniedziałek w godz.
15-16 w siedzibie naszej redakcji w Kielcach przy ul. Targowej
18, VIII p., bezpłatnych porad
prawnych udziela prawnik.
Masz problem - przyjdź I

KIELCE. Jaka Jest miejska
oświata, czy sprzedać za symboliczną cent gmach byłego
KW PZPR Wyższej Szkole Pedagogicznej w KIelcach, co będzie

z drewnianym budynkiem 0puszczonym przez WSP przy ul.
Warszawskiej 33 - o tym rozpra-

wiali wczoraj radni podczas
pierwszej części sesji RM.
Dzisiaj obszerny program obrad z pewnością zdominuje dyskusja nad wnioskiem trzech prawicowych radnych, którzy domagają się odwolania prezyden-

Wzięli się

za prezydenta

Radni
cenzurują
ta JERZEGO SUCHAŃSKIE
GO. Komisja Rewizyjna RM nie
poparła ich żądania, uznając
część zarzutów za bezzasadną,
a część za sprawy, z którymi borykają się władze miasta przez

wiele kadencji. Nie stwierdzono,
by wśród zarzutów byly
posądzenia o malwersacje czy
inne tego typu sprawy.
PS. Gmach po KW PZPR
został sprzedany WSP. Relacja

Nie ma pieniędzy
na harmonijkę

Talent kosztuje
STARACHOWICE. Podczas koncertu z okazji wizyty w Starachowicach senackiej Komisji Kultury bardzo cIepło przyjęto
występ kapeli Korbanów z Dębskiej Woli. Największą furor, zrobił najmłodszy członek zespołu, 10-Ietnl Tomasz, grając na
bębenku I śpiewając.
Kapela gra i śpiewa w skła
dzie: ojciec Feliks i dwóch synów. Młodszy, wspomniany już
Tomasz, uczeń III klasy i starszy 13-letni Krzysztof. Teksty
piosenek pisze Cecylia Korban
z Nidy lnie jest krewną, zbież
ność nazwisk przypadkowa/o
Ojciec z Tomaszem przez kolejne trzy lata wygrywali festiwal
pn. ,Duży i mały", organizowany w Busku-Zdroju. Krzysztof
Korban wygrał ogólnopolski
konkurs akordeonowy w Sanoku w 1993 roku w klasie akordeonu klawiszowego. Jednak
swój talent może rozwinąć w
pełni grając na harmonijce guzikowej - najlepiej firmy .Borsini·. Taka jest opinia nauczycieli

Krzysztofa z kieleckiej szkoły
muzycznej.
Szkopuł w tym, że rodziców
nie stać na kupno takiego instrumentu lnajtańszy kosztuje 6100
marek niemieckichl. Opiekujący
się aż 6zespotami folklorystycznymi w gminie wójt Morawicy
Marian Buras nie odmawia pomocy. Ma jednak ograniczone
możliwości.

Szkoda, by niewątplIwy talent Krzysztofa zmarnował Si,
z powodu tych 6100 marek.
KAZIMIERZ CUCH

SZANS

Na giełdach samochodowych od kilku tygodni trudno jest sprzedać auto. Czas
dobrego
handlowanIa
skończył sIę I tak będ~e najprawdopodobnie! do jesieni.
ObecnIe najłatwIej jest pozbyć się auta starego I to kraJowej produkcjI. Jeżeli pojazd oferowany Jest w granicach 5 tys. zł ma szansę na

NA SKUTECZNE OGŁOSZENIE

dym następnym tysIącem
szanse te zdecydowanIe

w sobotę.

/KRA!

'"
od 7,30 do 20.00

MINUT

T

BIURO
REKLAM
I
OGŁOSZEŃ
ECHO
DNIA
CZYNNE CODZIENNIE 7.30-20.00, W SOBOTY 8.00-14.00
KI
UL. TARGOWA 1
PARTER

Zapraszamy do flnl1owego sklepu hurtowni MOTOZBYT
Kielce, ulica Karczówkowska 9,
czynne od 8.00-17.30, telefon 68-44-50
_
ŻUK. POWNEZ, FSO. 126/!. flnqu«mto
~ Akumulatory, lo~ lAkiery. Q:um~
O1IodniaJ. Grzejniki gazowe

~

zmianę właścicIela.

kaź

maleją·

W ubiegłą niedzielę po raz
pierwszy oferowano w Miedzianej Górze .skodę felicię". Sprze-

• Radni prawicy opuścili obrady
• Podwyższone ceny biletów w MPK

ZNÓW SKANDAL
że wniosek zostanie wniesiony
obligatoryjnie z uwagi na obecność na sali J. Nowaka. Tak się
jednak nie stało. Rozgorzała
ostra i nerwowa dyskusja.
Radczyni prawna, poproszona o obowiązującą wykładnię
stwierdziła, że wniosek powinien być wprowadzony obligatoryjnie, lecz nic nie stoi na
przeszkodzie, by go przegłoso
wać. Klub PP nie wziął udziału
w głosowaniu , lecz kiedy radni
SLD odrzucili wniosek, zbulwersowani radni PP opuścili
salę obrad! Powiało kolejnym
skandalem. Mało kto jednak
krytykował prawicę za opuszczenie sali. ,Dobrze zrobili,
dość już tego kabaretu' - niektórzy w taki sposób komentowali to, co zobaczyl~. Nastąpiła
godzinna - przerwa, podczas
której obradował konwent. W
kuluarach spekulowano, co
będzie
dalej. Po godzinie
zastępca

RM

przewodniczącego
EugenIusz Clchoń w wy-

czerpujący

spdsób przedstawił
z poprzedniej sesji.
Radni prawicy ponownie się
oburzyli, przewodniczący klubu
PP Jan Janiec odczytał oświad
czenie swego klubu. Na zakończenie zasugerował, że radni PP zwracają się do mieszkańców miasta z pytaniem, czy
nadal chcą mieć taką radę?
Wszyscy zrozumieli, że chodzi
tu o rychłe przeprowadzenie referendum na temat odwołania obecnej rady.
- Nie chcemy być w tej radzie
- powiedział ,Echu' jeden z liderów PP, który prosił, by zachować jego anonimowość. - Dzisiejsza sesja jest dowodem na
to, że SLD chce sama rządzić w
tym mieście i my, mieszkańcy,
mamy tego doŚĆ. Nadszedł czas
weryfikacji.
Dalszy ciąg sesji przebiega!
już bez radnych prawicy i w barprotokoły

nego, a trzeci twierdzi, że nie zajmie się tą sprawą bez podania
przyczyny. Następnie radni
podjęli uchwalę na temat podwyżki cen biletów za przejazdy
autobusami MPK. Od 1 sierpnia
za przejazd autobusem w
mieście zapłacimy o 1 tys. starych złotych więcej Iz 0,40 gr na
0,50 gr/. Podjęto też uchwałę na
temat podwyższenia opłat targowych.
PIOTR SZPAK

dzo spokojnej atmosferze. W
wolnych wnioskach przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Władysław Jelonek stwierdził, że trzeba dokonać zmiany
w składzie jego komisji, bowiem
nie pracują w niej kompetentni
ludzie, tylko przypadkowi politycy. Nie może być tak, że jeden z
członków odmawia zajęcia się
daną sprawą, bo zna żonę zainteresowanego, drugi odmawia,
bo zna samego zainteresowa-

• "Cement Polski" kontra "Ciech"
• Spotkanie ministra z załogą

DLA KOGO OŻARÓW?
OŻARÓW. Minister przekształceń własnościowych
preferuje w rozmowach dotyczących nabycia akcji Cementowni "Ożarów" SA przez inwestora strategicznego holding "Cement Polski", tymczasem związkowcy
dopominają się dopuszczenia do negocjacji w sprawie
zakupu akcji spółki "Ciech" , która jest popierana
przez załogę.
To podstawowe tło długich już
dyskusji, które towarzyszą prywatyzacji Cementowni .Oża
rów'. Zaangażowani są w nie
specjaliści ministerstwa, pracowniczej grupy inicjatywnej do
spraw prywatyzacji cementowni, szefowie związków zawodowych cementowni i obu firm
kandydujących na inwestorów i
udziałowców - holdingu oraz
.Ciechu·. Już dwukrotnie minister przekształceń udzielał grupie kapitałowej holding .Cement Polski' wyłączności na
negocjacje w sprawie prywatyzacji cementowni. Zdaniem ministra, który 22 bm. podczas ob-

rad sejmowych wyraził na ten
temat swoją opinię, oferta
holdingu jest korzystniejsza o 20 proc. dla skarbu
państwa od oferty "CIechu",
deklarowane nakłady Inwestycyjne holdingu przewyższają w tej sprawie propozycje "CIechu" o ponad
siedemdzIesiąt
- procent.
Łącznie wartość transakcjI
byłaby w tym przypadku o kilkaset miliardów korzystnIejsza.
Dlaczego nie można załatwić
szybciej prywatyzacji cementowni? Otóż w opinii ministra
Wiesława Kaczmarka, panuje w
tej sprawie w cementowni obstrukcja, polegająca na uniemożli
wianiu inwestorowi wskazanemu przez resort negocjacji pakietu problemów socjalnych.
Wczoraj wszystkie zaangażowane strony zasiadły do
wspólnego stołu. Najpierw kierownictwo cementowni rozmawiało z wysłannikami holdingu,
później do Ożarowa przyjechał
wiceminister Juchniewicz, który
rozmawiał z przedstawicielami
grupy inicjatywnej. Na zakończenie odbyło się spotkanie
z członkami załogi ,Ożarowa".
Relacja w wydaniu jutrzejszym.

Hades • bezpieczne wakacje
Wybierasz się na wakacje - spakowałeś walizki, odpsa pod opiekę sąsiadki, ale co Z mieszkaniem ... Nie martw się, zaopiekuje się nim HADES firma, która sprawi, .że twój dom zamieni się w niedostępną twierdzę. Zaden złodziej nie da jej rady.
HADES zainstaluje ci drzwi z grubej, S-milimetrowej
blachy. Są ognioodporne i ocieplone. Kosztują jedynie 375 zł i w niczym nie ustępują antywłamanio
wym drzwiom zachodniej produkcji_ Zadzwoń:
Kielce 31-29-83, Radom 538-13.
8/KAK/rup
dałeś

Na

giełdzie

Trudno

,

samochodowej

WARTBURG 86 r. - 2,5 tys. zł,
82 r. - 1,4 tys. zł.
MAZDA ,,626" 95 r. - 58 tys. zł.
87 r. 101 - 12 tys. zł.
SEAT "malaga" 89 r. IBl - 11,8
tys. zł.
TOYOTA "carina" 88 r. 101 17,3 tys. zl.
SUZUKI "marutl" 92 r. - 13,2
tys. zl.
NISSAN "primera" 91 r. - 27
tys. zł.
HONDA "accord" - 95 r. - 58
tys. zł.
BMW ,,324" 89 r. 10/- 22 tys. zr.
,,316" 93 r. - 53 tys. zł.

sprzedać

dający chciał za nią 25 tys. zł.
Samochód jest niewątpliwie atrakcyjny, ale nie za taką cenę.
Tymczasem w podkieleckim
Słowiku nowiuteńka ,felicia·
kosztuje od 21,8 tys. zł Ilakier
zwyklyl do 22,4 tys. zł Imetalik/.
Na razie samOChody te mają silniki benzynowe .favoritki' - 1,3
ccm. Od września jednostką
napędową w nowej ,skodzie'
będzie silnik 1,4 ccm .golfa·. Jak

IANO/

dowiedzieliśmy się nieoficjalnie,
auta tej marki zdrożeją wtedy o
około 5 tys. zł.
Podajemy ceny wywoławcze
samochodów mniej popularnych, które nie mieszczą się w
poniedział)r.owej tabeli.
ZAPOROZEC 76 r. - 1,2 tys. zl.
OKA 91 r. - 6,5 tys. zł.
DACIA 81 r. - 1,75 tys. zl.
TRABANTY: 88 r. - 1,2 do 1,7
tys. zł, 85 r. - 1,3 tys. zł.

A. PIEKARSKI
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73-77

7-71

56-51

3-375

2,B-3

-

-

-

-

42-49
56

32-43

FSO
POLONEZ

47-59
65

51-56

3,9-4 7

3-3,6

14,5

12,7-

11,3-12

B,5-9,B

B-B,6

6,6-7,1

6,4-6,7

-

4-4,5

4,1

3 ,6-3,B

4,1

3-3,6

-

-

11,B

-

9,610,5 (s)

B,5-9,2

6'~~r3

6,B-7 ,3

5 ,6-5,B

-

4,5

-

-

-

7,6-B,l

6,7

6

5,7-6,1

4,9-5

4,7

FABRYCZNE CZĘŚCI

LADA

ATRAKCYJNE CENY

SKODA

PRZYJDŹ, ZOBACZ i KUP!!!

Z
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lokalne

13,B

-

1989

1988

s - samary, r - favorit

http://sbc.wbp.kielce.pl

1987

1986

1985

1984

1983

1982

2,35-29 2,1-2,35 1,5-215 1 6-1.2245
2,3-3 5 2,1-265
3

-

2,5-3,2 2,55-~

-

Kraj •
Ustawa o urzędzie ministra obrony narodowej
• Odrzucono weto prezydenta
• Złagodzony podatek spadkowy

Minister obrony Paweł Graczow,
minister
spraw
wewnętrznych Wiktor Jerin, prokurator generalny Aleksiej IIjuszenko,
minister ds. polityki narodowościo
wej Nikołaj Jegorow i sekretarz

SEJMOWE DECYZJE
Sejm uchwalił w czwartek ustawę o urzędzie ministra obrony
narodowej. Za przyjęciem ustawy głosowało 321 posłów, 26 było
przeciwnych, a 19 wstrzymało się od głosu.
Ustawa podporządkowuje szefa Sztabu Generalnego WP,
a także Wojskowych Służb Informacyjnych ministrowi obrony narodowej. Przewiduje również
wejście Sztabu Generalnego
w strukturę resortu obrony.
Z siedmiu poprawek zgloszonych
przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego w ustawie pozostawiono jedynie zapis określający, że
decyzje związane ze strukturą,
organizacją i działalnością sił
zbrojnych podejmuje szef resortu
obrony po zasięgnięciu opinii lub
na wniosek szefa SG WP.
Komisja, w której pracowano
nad projektem tej ustawy oceniła, że ustawa zapewnia taką

organizację działania resortu obrony, by mógł on funkcjonować

Pieniądze wydać

taksówkarzowi •••

nie tylko przy obecnym, ale
i przyszłym ładzie konstytucyjnym.

***

W czwartek rano Sejm uchwalił ponownie znowelizowaną
ustawę o radiofonii i telewizji,
a tym samym odrzucił weto prezydenta wobec tej ustawy.
Za odrzuceniem weta głoso
wało 342 posłów, przeciw było
22, a 5 wstrzymało się od głosu.
Większość bezwzględna wynosija 246 głosów.
Nowelizacja ustawy pozbawia
prezydenta prawa powoływania
przewodniczącego Krajowej Ra-

abunek przez faks
Szerząca się w

Izraelu plaga
napadów rabunkowych na
banki kolejny raz sięgnęła w
środę apogeum - w chwili, gdy
minister policji I czołowi jej 0ficerowie osiągnęli w końcu
porozumienie w sprawie zastosowania nowych środków

W środę dokonano co najmniej pięciu napadów rabunkowych, w większości przypadków
sprawcą był posługujący się pistoletem-zabawką nie zamaskowany przestępca, który używał
zwrotu: "To jest napad, daj pieniądze" .

Odzwierciedleniem

Bulwersujące ogłoszeriie

Zamienię

dziecko
na mieszkanie

Ukraińska milicja poinformowała mieszkankę Krymu, że nie
~oże dać ogłoszenia w prasie,
IZ chce zamienić swą pięciomie

sięczną wnuczkę na umeblowa-

ne mieszkanie - podała w środę
agencja Reutera.
Redaktor "Krymskiej Prawdy"
Michaił Bachariew oświadczył, że
kiedy kobieta usiłowała zamieścić
w .gazecie ogłoszenie o powyzszej treści, wezwano milicję.

dy Radiofonii i Telewizji. Zgodnie
z nowelizacją, przewodniczące
go będą wybierali spośród siebie
członkowie rady.

***

Sejm przyjął również wszystkie
istotne poprawki Senatu do ustawy o podatku od spadków i darowizn. Przeciw przyjęciu tych poprawek była tylko Unia Pracy.
W ten sposób ustawa wrócla do
wersji z projektu rządowego .
Pierwsza, najważniejsza zmiana, to całkowite zwolnienie od podatku spadkowego dziedziczących
przedsiębiorstwa i specjalistyczne
gospodarstwa rolne, jeśli są nimi
współmałżonkowie , dzieci lub
wnuki. Takie przedsiębiorstwo lub
gospodarstwo musiałoby być prowadzone ..w stanie nie pogorszonym" przez 5 lat. Niespe/nienie tego warunku oznacza konieczność
zapłacenia podatku. Sejm uchwalij wcześniej, że zwolnienie dotyczyłoby majątku o wartości do 1
mln z/.
Sejm zgodził się również
z Senatem , że należy obniżyć
stawki podatku dla II i III grupy
spadkobierców /dalsi krewni/o

Wizy będą
anulowane
Nadburmistrz Frankfurtu nad

bezpieczeństwa.

ist-

niejącego stanu zagrożenia był
faks przesłany w środę do oddziału wielkiego banku "Leumi",
głoszący: "To jest napad, przygotować dużo pieniędzy i wydać taksówkarzowi, który czeka
na zewnątrz". Tym razem szef
oddziału nie widząc w tym żar
tu, wykazał się niezwykłą odwagą i wezwał policję . Ta też
przeprowadziła błyskawicznie

bardzo skuteczne dochodzenie
stwierdzając , że autorem faksu
jest klient, który niedawno kpiąc
sobie z bankowca powiedział:
"Nadejdzie dzień , kiedy zostaniecie obrabowani przez faks".
Policja błyskawicznie aresztowała przestępcę , 61-letniego
pracownika przedsiębiorstwa
elektrycznego.

•

Odrą Wolfgang Pohl poinformował burmistrza Słubic, że władze
Frankfurtu unieważnią wizy administracyjne zakazujące wjaz-

du do Niemiec przez 5 lat /wstawione w paszportach i dowodach osobistych/ Polakom zatrzymanym 24 bm . w tym mieście
pod zarzutem podjęcia nielegalnej pracy.
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Wniosek będzie
rozpatrzony

Ministrowie gotowi
są ustąpić
Rady Bezpieczeństwa Oleg tobow wyrazili gotowość ustąpie
nia z zajmowanych stanowisk.
Poinformował o tym przewodniczący Dumy Państwowej Iwan
Rybkin po czwartkowym posiedzeniu rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa. Rybkin dodał, że prezydent Borys Jelcyn rozpatrzy
ich wnioski w ciągu 10 dni.

Z kanistrem benzyny
zapałkami

Chciał spalić
stołeczną komendę
Policja zatrzymała 27-letniego Arkadiusza S., który w
środę wieczorem usiłował
podpaliĆ budynek Komendy
Rejonowej Policji na warszawskiej Pradze-Północ - poinformował 29 bm. pragnący zachować anonimowość oficer
praskiej policji.
Jak się dowiedział dziennikarz
PAP, Arkadiusz S. zapukał do okienka oficera dyżurnego komendy przy ul. Cyryla i Metodego z 5litrowym kanistrem z benzyną
i zapałkami w rękach . Gdy powiedział: "Teraz k... a, siebie, ciebie i tę p... ą komendę spalę", oficer dyżurny oraz dwaj inni policjanci rzucili się na zamachowca
i obezwładnili go.
Policja nie ustaliła jeszcze przyczyn, z powodu których mężczyz
na chciał spalić komendę.

Oczekiwanie

•

ROG •
OBFlTOSCI
<~lPrn[Q)IP@1l,>
Nagrody dostarcza Spedycja Polska

Kielce, tel. 539-82; Radom /048/526-15

Kolejni

zwycięzcy:

Stanisława Koniarska wygrała gotówkę
w wysokości 100 nowych złotych, Anna Dziwirek odebrała komplet do ozdabiania ciast, Aneta
Michta otrzymała serwis do herbaty, Stanisława
Biesaga, Halina Kozub, Stanisław Adach i Janusz Zatorski wygrali słodycze ufundowane
przez Cukierniczą Spółdzielnię Pracy "Kielczanka" w Kielcach_

UWAGA!!!
Biuro akcji promocyjnej zostało przeniesione na VIII piętro do pokoju 812. Numer telefonu pozostał bez zmian, tzn. 32-14-56.

.~

~Q~-~
1tQC!~~

281
259

KUPON NR24

420

Dzisiaj publikujemy zestaw liczb, które ukaod początku trwania naszej akcji promocyjnej:

zały się

111 413369328421 190207242322355393
442 108 395 327 244 432 379 429 319 280 285
110103204332330197347233156388123
363 338 169 142 131 359 258 415 222 387 234
185365115261 250141 100377406154367
193 450 167 302 249 401 426 419 267 146 430
255127210257251 353422122412105398
381 345147407.

Szansa liczb!
Zapraszamy
w godz. 7 .00-18.00
soboty 7 .00-14.00

TOWAR NA MIEJSCE

wościach

produkcji biologicznej. Ocenia się, że 25 proc.
gruntów rolnych, czyli 4,6 mln
ha posiada naj niższą przydatnośĆ. Powierzchnię gruntów
marginalnych, a więc takich,
na których prowadzenie produkcji rolniczej jest nieopła-

Więcej

W
m' POlsce ma miejsce nadro~e;.ne użytkowanie gruntów
ICZYch o niskich możli-

calne lub nie można uzyskać
produktÓW nadających się do
spożycia i przetworzenia, szacuje się na 3,3 mln h~, c~ stanowi 17,5 proc. ogolneJ powierzchni użytków rolnych i
10,5 proc. ogólnej powierzchni kraju.
W ostatnich latach narasta
problem odłogowania części
tych gruntów /zarówno państw'?
wych jak i prywatynch/ I ~OZWOjU
na nich niekontrolowanej sukce-

Na Dunajcu rozpoczął się już sezon wakacyjny. Na zdjęciu: na
przystani w Kątach - flisacy w oczekiwaniu na turystów.
Fot. PAP/CAF - Jacek Bednarczyk
sji roślin drzewiastych i krzaczastych. Poważną trudność
w przeznaczaniu odłogów do
zalesienia może stanowić w niektórych regionach kraju ich duże
rozproszenie i rozdrobnienie.
Obecnie w większości krajów
europejskich nie użytkuje się już

lasów
rolniczo gruntów tak

słabej

jakości. Trudność pełnej obiektywnej oceny wynika z braku
porównywalności

większości

gleb Polski z glebami chociażby
krajów zachodnioeuropejskich.
Uwzględniając w tej sytuacji konieczność utrzymania w produkcji żywności części gleb niższej
jakości oraz potrzeby budownictwa i infrastruktury można umownie przyjąć , że 1,5 mln ha
jest głównym pułapem możli-

WOŚCl transferu gruntów z rolnictwa do leśnictwa w nieokreślo
nej perspektywie czasu. Leśne
zagospodarowanie blisko połogruntów marginalnych lub inaczej 1/3 powierzchni gruntów
o najniższej dla rolnictwa pro·
dukcyjnej przydatności pozwoli
osiągnąć zalesienie krajU na poziomie 33 proc. w dalszej perspektywie.
Podstawą oceny podaży
gruntów, w bliższej perspektywie, jest wykaz gruntów
państwowych i prywatnych
zgłoszonych w 1992 r. przez
urzędy
wojewódzkie
do
wyłączenia z produkcji rolniczej do 2015 roku, który zamyka się sumą 678 tys. ha. Już
obecnie Agencja Własno ści
Rolnej Skarbu Państwa dysponuje powierzchnią 60 tys.
ha gruntów kwalifikujących
się do zalesień.
Prof. RYSZARD CZARNY

http://sbc.wbp.kielce.pl

Sprawdź , czy na Twojej karcie znajdują się liczby, które
zostaly opublikowane w "Echu Dnia". Jeżeli stwierdzisz
fakt posiadania takich liczb, zakreśl je na swojej karcie.
Gdy stwierdzisz, że zakreśliłeś wszystkie liczby przy danej kategorii nagrody, wygrywasz tę nagrodę.

Uwaga
Można zakreślać tylko te liczby, które były publikowane w "Echu Dnia". Nagrodę można odebrać tylko
wtedy, gdy najpóźniej do godziny 16 następnego dnia
po zakreśleniu ostatniego numeru przy danej kategorii
nagrody, zgłosisz się do naszego
biura w Kielcach, ul. Targowa 18
lub zatelefonujesz pod numer w Kielcach 321-456.
Wygrane z piątku i soboty można zgłaszać w poniedziałek do godziny 16.

NASI SPONSORZY
Browar "Kielce" Sp. z 0.0.
Kielce, ul. Witosa 80,
te I. 68-65-80
Producent piwa " Belgia" i "Kielce".
hurtowa i atrakcyjne ceny.

Sprzedaż
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Relaks

Rolnicy mówią: "W ubiegłym roku zapłacili
za ten rok". Jest w tym dużo racj.i .

WIEJSKA GEHENNA
- Zero truskawek - powtarza przez telefon
Marek Pałyga, specjalista do spraw surowcowych w kieleckim "Pegromarze". - Najbardziej byłbym zadowolony, gdybyś mi nic nie
przywoził. Im mniej, tym lepiej. Poprzedniego
dnia ze skupów dotarło do "Pegromaru" 270
ton truskawek. 90 ton ponad dzienne możli
wości przerobowe firmy. "Pegromar" został
"za pc h any " •
Cygaństwo,
złodziejstwo!

w środowe popołudnie wyru-

szam za Markiem Pałygą na objazd skupów.
- Truskawka się urodziła i nie
ma kto wziąć . Wstyd patrzeć, bo na polu się marnuje. A tu nam jeszcze przy-

tys. za koszyk, czyli po tyle, co w
kieleckich chłodniach .
- Skorzystali, że zamknęliśmy
skup i obniżyli cenę - komentuje
Marek Pałyga_ - W ubiegłym roku przy każdym domu stał tu samochód, przejechać nie można
było. A teraz marnie ...

się łatwo zrealizować tych planów. Zapłata marna. Trzeba
będzie pożyczyć od sąsiadów.

Na warunki zakwaterowania nie
i

narzekają. Mają spanie, ciepło
wodę. Tylko ta cena ...

Płacą najczęściej

Wszędzie

Kto to

jest podobnie

zrobił?!

Największe problemy z trussą w Kieleckiem. Tu
znajdują
się
truskawkowe
zagłębia. Jedno to okolice Bielin,
drugie - Buska. Przedsiębiorst
wo Przemysłu Chłodniczego i

kawkami

"Pegromar" z Kielc kupuje po 17
tys. za koszyk. Przyjmują tylko
tyle, na ile podpisali umowy. Ani
truskawki więcej . .Agros" Pińczów
kupuje od wszystkich, ale po 16
tys. A truskawek zawalenie.

jeżdają reklamę środków
wstawiać . Trzeba było takiemu przyłożyć - jeden z rol-

ników w Skupie

do produkcji dżemu.
po 9-10 tys. za
kilogram. W ich rejonie nie ma
wielkiej nadprodukcji. Dzięki
pośrednictwu .Echa· zostali
skierowani w okolice Kielc.
Dołączą do tych nielicznych firm,
które odbierają owoce od wyczekujących rolników. Problem
tylko w tym, czy truskawki nie
popsują się w transporcie. Z powodu nadmiaru wody szybko
zmieniają się bowiem w papkę .roztrzepaniec wiosenny" nazywa to Adam Miroszewski z
.Pegromaru" .
rzeby,

nr 17 w Po-

rąbkach wściekły ciska się
wokół przyczepy z truskaw-

- Darmo od nas owoce biorą
- skarży się Kazimierz Skrzynlarz w jednym ze skupów. - I
tylko chcielibyśmy wiedzieć,
kto nam to wszystko zrobi/o
Czemu nie przyjeżdżają spółki,
które w ubiegłym roku kupowały. Za dużo jest pośredników.
Najlepiej by było, gdyby bezpośrednio z zagranicy do nas
przyjeżdżali.

Niestety, zagranica też polskich truskawek nie chce ... W
ubiegłym roku ceny oszalały. Pod koniec sezonu pła
cono po 68 tys. za koszyk.
Firmy przetwórcze biły się
o owoce, każdy windował
cenę, żeby kupić. Rolnicy
na tym korzystali. Firmy
przetwórcze - nie. Taki stan
rzeczy . wywołany został
znacznym
dofinansowaniem
banków
kredytujących
rolnictwo.
Większość pieniędzy skierowano przy tym na skup owoców miękkich . Mnóstwo

kami.
- Utrudniają na wszystkie
sposoby - narzeka Zenon
Klimek z Krajna. - 10 procent z umowy każą na dzień
odwozić, a ja bym mógł i 50
procent. Koszyków nie przypieniędzy powodowało, że
syłają. O piątej trzeba przyceny rosły i rosły. Wymujechać i czeka się do jedeszono ich wzrost również
nastej. Ujarzmili nas. A nie
ma komu się o nas upomna kontrahentach zagranieć. Rolnik nie ma nawet
nicznych. Mimo to ubiegły
związku, jak robotnik.
rok był dla polskich chłodni
Skupowi
codziennie
niekorzystny, większość z
wysłuchują wiązanek przeknich poniosła straty.
W tym roku zachodni odleństw. Wszyscy, którzy tu
biorcy odwrócili się od polsprzyjeżdżają, są rozgoryJak to sprzedać? - zachodzą w głowę rolnicy.
czeni. Na skupie w PoFot. Aleksander Piekarski kich truskawek. Nikt nie lubi
drogich dostawców. Poszurąbkach tylko Stanisławokano innych - w Meksyku,
wi Obarze dopisuje wisielW Radomskiem głównym
Opinie pytanych rolników są
Tunezji. Zapotrzebowanie na
czy humor: - Jak wejdziemy do
truskawki zmalało. Można poUnii, to będzie dopiero dobrze.
wszędzie takie same. Nie będzie
odbiorcą jest .Hortex". W ubiegłym roku zagwarantowali
zarobku. Zbieraczom trzeba
dyktować Polakom cenę o
Ja ciągnikiem pojadę do Nieponad połowę niższą ... Polsswoim dostawcom w umowach
będzie oddać choćby po 6 tys. za
miec, sprzedam truskawki za
12 tys. za kilogram. Aby wyrówkoszyk.
kie przetwórnie muszą w tym
marki i przyjadę bogoc.
roku zrekompensować unać do średniej ceny muszą do- Kłamią - twierdzi Marek
Inni wygrażają przedstawiciekupić z wolnego rynku. Przybiegłoroczne straty. A rolnicy
Pałyga. - Płacą po cztery.
lowi "Pegromaru·: - Jak przyjzwiększyli uprawy, przyszedł
Nieliczni Polacy godzą się na
dzie koniec skupowania, to pan
jeżdżają po truskawki w okolice
urodzaj i truskawek jest
tak niską zapłatę. Tylko przybyBielin i Buska. Codziennie po 2,
zobaczy, co z panem chłopi zrowszędzie aż nadto ... Wiążą
3 samochody. W okolicach Przysze ze Wschodu jeszcze najbią!
tylko podpisane umowy i
mują się do rwania. Przysuchy zbierają najwyżej jeden
zagwarantowane ceny. W
samochód. Zamierzają kupić 4
jeżdżają całymi autokarami.
tys. tQn, dwa razy więcej niż w
tym roku przetwórcy nie
U Tadeusza Snopka z Porą
Porąbkach,
Bielinach,
mO!N mieć problemów finanKrajnie stoją samochody, którybek pracuje osiem osób z
ubiegłym roku.
WTamobrzesklem problemy
sowych. Wyjdą z całego zaLwowa. Oburzają się, że wszysmi przyjechano po truskawki mieszania z zyskiem.
chłodnie Tarnów, Pabianice,
też podobne. Firma "Sando",
cy tu mówią na nich Ruskie.
Wśród podkieleckich rolktóra kupuje na eksport, płaci za.Hortex· z Przysuchy i Lipska,
- Jesteśmy z Ukrainy, a to zuników funkcjonuje powiedzeledwie po 6,5 tys. za kilogram/13
.Zagłoba" z Lublina. Kupują po
pełnie co innego niż Rosja.
za koszyk!. Za tę cenę niewielu
nre: "W ubiegłym roku zapła
Michał Ksznler I jego żona
18, 19 tys. za koszyk. Przy jedcili za ten rok". Trafia ono nierolników decyduje się sprzedać
nym ze skupów "Pegromaru"
Oksana przyjechali zarobić na
mal w sedno zagadnienia.
na samochód z Przysuchy
swoje plony. ZPOW "Dwikozy"
wczasy w Złotych Piaskach. OMAREK KORNACKI
przyjmowane są owoce po 17
kupują truskawki na własne potbawiają się jednak, że nie uda

Tylko Ruskie
w

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
- Ten wypadek trochę ludzi uspokoi/ - mówi policjant z bodzechowskiego posterunku. - Pokazali swoje arsenały, bo byli w
szoku. Widać, że na razie chcą
się tego pozbywać.

Prywatne schowki
Od ostatniej soboty policja została poinformowana o kilku prywatnych arsenałach, które opróżnili saperzy. - To powinno być
tutaj - mówi prowadzący policjant. - Chłopak powiedział, że
poprzykrywał pociski mchem.
Pierwsze dwa wystawały spod
dami na skraju młodnika porastającego pas ziemi pod linią wysokiego napięcia. - Przeciwpancerne - mówi chorąży Jarosław
Fillpiak, dowódca saperów z
Dęblina. - Obydwa już rozbrojone. O , tu był zapalnik - pokazuje
nagwintowany otwór w stalowym
korpusie pocisku. Saperzy szukają dalej. Chłopak ze wsi mówił
o kilkunastu. Wszystkie miały być
blisko siebie.
- Są! - ze sluchąwek wykryNacza me~u dochodzi przeciągły

Proch z rozbr~janych
pociskó"" służył do
ogłuszania ryb!

PRYWATNE
ARSENAŁY
pisk. Kilka delikatnych nakłuć saperską macką i sierżant Kukiełka
odgarnia cały płat darni. Na ziemi
leży
kilkanaście
pocisków
ułożonych jeden koło drugiego.
- Cholerny gówniarz - wyrywa
się komuś. - Kolejny staranny żartują policjanci. - Wczoraj też
trafiliśmy na takie "dzieło".
Dziadek poukładał pociski jakby był saperem. Zapalniki w
jednym kierunku. Warstwy
przełożone jedliną. Jak tak dalej pójdzie, to już po ułożeniu
będziemy wiedzieli, czyj to arsenał.

Armata na podwórku
Znalezione niewybuchy saperzy przenoszą do wojskowego
.stara·. Pojadą na poligon do
Dęblina, gdzie zostaną zdetonowane. Tylko od wczoraj ze wskazanych przez ludzi z Przyborowa
miejsc saperzy wyciągnęli ponad
dwieście sztuk. Na ciężarówce leży też... armata.
- Wykopaliśmy ją dzisiaj rano na
podwórku jednej posesp pod Ostrowcem - mówi chorąży F~ipiak. Leżała tam od wojny. Właściciełka
bała się przyznać. Dopiero syn,

który chciał się budować, wyciągnął od niej, gdzie się dokład
nie znajduje.
Kolejny arsenał jest łatwiejszy
do zlokalizowania. Na dnie dołu
po wybranym piachu wyraźnie widać lekko zapadnięty prostokąt.
W tym miejscu dwaj żołnierze ostrożnie
zdejmują
wierzchnią
warstwę ziemi. Pracują łopatami.
- Te lasy są nie do przebraniamówi chorąży Rlipiak. - W ubiegłym roku na Gutwinie z jednego miejsca wyciągnęliśmy dwa
tysiące sztuk. W tygodniu nie mamy nawet jednego wolnego dnia.
Obsługując dwa przyfrontowe w
czasie wojny województwa - lubelskie i kieleckie - codziennie otrzymujemy zgłoszenia.
Nagle słychać wyraźny zgrzyt
metalu o metal. - Ostrożnie! krzyczy chorąży. - Tam jest ponad pięćdziesiąt sztuk!
Słuchawki piszczą jak oszalałe.
Macka potwierdza. Niewybuchy
są tuż pod PQwierzchnią. Dalej
trzeba rękami. ZoInierze delikatnie
zgarniają piasek. Można zauważyć
pierwsze pociski . Takie jak poprzednio. Poniemieckie, przeciw-

http://sbc.wbp.kielce.pl

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
W piątek po południu Agnieszka wybrała się do Dobromyśla.
Najpierw zdziwiło ją usytuowanie placówki, prawie w lesie. Ale
jeszcze nie zdażyła wyrazić zdumienia, gdy zobaczyła ognisko
palące się na dziedzińcu, a przy
nim dwoje dzieci. Małych, najwyżej 7-8-letnich, prawie bosych.
Nikogo dorosłego w pobliżu nie
było. - Dobrze, że to nie Michał przemknęło jej przez myśl. -

dowiedziała się,
że Michał
spędzi/weekend w domu. W pią
tek rano zabrała go matka.
Wrócił do pogotowia we wtorek.
Przebywał tam jeszcze kilka
tygodni. Nie wspominał ich najlepiej. W domu bił go ojczym,

tam starsi koledzy. Za co? Bo
mówił wychowawcy, że palą w
pokoju. Za to nazwali go skarży
pytą i sprawili lanie. A przecież
wszyscy go uczyli, że nie wolno
kłamać. Więc co miał mówić?

Mógłby się przecież przeziębić

albo poparzyć ogniem.
Drzwi wejściowe otwarte. Po
prawej sekretariat. Zamknięty. No
tak, już po godz. 15. Gdzieś powinni być wychowawcy. Na razie
jednak są tylko dzieci. Michała nie
ma. Ale są drzwi, chyba te właści
we. Zamknięte? - Chwileczkę słuchać od wewnątrz.
Nieprzyjemne
wrażenie
potęguje się. Inaczej sobie wszystko wyobrażała. Ale właściwie
czego się spodziewała? Przecież
wiadomo, że placówki oświatowe

***

Pogotowie opiekuńcze jest
placówką, w którym przebywają
dzieci i młodzież z różnych śro
dowisk. Jedni czekają na orzeczenie o umieszczeniu w domu
dziecka, inni na wyrok sądowy i
poprawczak. Najmłodsze mają
3-4 lata, najstarsze skończyły
już 181at. Nie powinny tu być, ale
nie mają co z sobą zrobić. Są rezydentami. Chociaż zgodnie z
ustawą pobyt w pogotowiu nie
powinien przekraczać trzech
miesięcy, to są tu osoby miesz-

Z pogotowia opiekuńczego
zginęło dziecko. Nikt nie
wiedział, co się z nim stało !

Zła karła
ledwie zipią, że ich pracownicy
nie są najlepiej wynagradzani, a
takich, którzy traktują swą pracę
jak powołanie, nie jest wielu. Sama pracuje w szkole, zna to
wszystko od podszewki. Nie ma
co czepiać się szczegółów. Nie
przyjechała na inspekcję, tylko
do Michała.
- Michał? Nie, nie ma takiego. Kiedy przywieziony? To
może jest. .. ? Sprawdzić w ewidencji? Cha, cha... Książka
skończyła się klika lat temu.
Może I był, ale pewnie go ktoś
zabrał. Wróci w poniedziałek.
A listy? Nie, proszę je zabrać,
bo tu mogą zginąć.
Agnieszka zaniemówi/a. To
chyba żart? Ale w złym guście ...
Nie! To prawda! Ale to przecież
nie może być prawda! Nie ma
dziecka! I nikogo nie obchodzi co
się z nim stało?!
Wyobraźnia podsuwa różne
skojarzenia. Ajeśli poszedł do lasu i zgubił się? Ma tylko 10 lat.
Albo miał jakiś wypadek? Tu jest
spokojnie, ale mógł pojść w kierunku Białogonu. Nie! Nie można
myśleć o najgorszym. Na pewno
zaraz wszystko się wyjaśni.
- Nie możemy pani pomóc.
Proszę przyjechać w przyszłym
tygodniu ...

***

Agnieszka nie pojechała
więcej do Dobromyśla. I chyba
już nie pojedzie. Po kilku dniach

pancerne. Tyle,

w większości
jeszcze nie rozbrojone.
- Dajcie nosze! - woła sierżant
Kukiełka - Będziemy nosić po dwa~. Tylko ostrożnie przez tory.
Zotnierze ostrożnie wyciągają
z dołu pociski i przenoszą na samochód. - Jeszcze jedno takie
miejsce i będziemy musieli wracać - mówi chorąży Filipiak licząc
niewybuchy.

Starsi

że

pamiętają

Z relacji pamiętającego czasy
ostatniej wojny mieszkańca Przyborowa /też "sapera·/ wynika, że
to, co w tej chwili jest wydobywane
z ziemi pochodzi z niemieckiego
magazynu amunicji. - Kiedy
przyszły Ruskie, to od razu chciały
wszystko wysadzić, bo do ichnich
armat nie pasowało - mówi. Ułożyły dookoła takie wielkie koło
z pocisków, ale czegoś nie wystrzeliły. Przyjechot tylko czołg i zasypo! wszystko ziemią. Niektóre
wiedzą, gdzie to jest.
Okoliczni mieszkańcy wstrzą
śnięci wypadkiem na gwałt pozbywają się
niebezpiecznych
znalezisk. Kilkanaście pojedyn-

w
ro

a
ki

llJ

ni

sSi
W

~

P

kające

tu rok albo dłużej.
dzieci trudno ustalić
precyzyjnie, ponieważ niemal
każdego dnia jest ona inna. Wychowawców zatrudnionych jest
16. W różnym wieku, z różnymi
kwalifikacjami. Jest pan pracują
cy już 40 lat, są młodzi, dopiero
Liczbę

rozpoczynający pracę.

Dyrektor Andrzej Chrapklewlcz nie zaprzecza, że przedstawiona wyżej sytuacja mogła mieć
miejsce. Ale wolałby o tym nie
rozmawiać. Może nawet domyśla
się o którego wychowawcę chodzi, lecz co może teraz zrobić? Nadal obowiązuje .Karta Nauczyciela - mówi. - Zeby kogoś
zwolnić trzeba dwukrotnie negatywnie ocenić. To jest prawie
niemożliwe . Szczególnie w takiej placówce. Przeprowadzenie 45-minutowych zajęć nie
jest sztuką. Tym bardziej, że nie
można niczego narzucać. Ktoś
chce zorganizować ognisko,
ktoś spacer.

***

Czy nad całą sprawą moż
na przejść do porządkU
dziennego?
Pewnle
tak
byłoby naj wygodnieJ. Ale to,
co wygodne dla wychowaw'
ców, nie zawsze jest dobre
dla dziecI. A przecież pogotowie opiekuńcze powołano w
trosce o dzieci•..

-

JOLANTA KĘPA

czych sztuk ktoś podrzucił w nocy w pobliże drogi. Ktoś inny
wrzucił kilka do gminnego pojemnika na śmieci.
.
- Za ujawnienie miejsca, gdz!e
leżą niewybuchy nikomu nic nl~
grozi, może to zapobiec kolej~ej
tragedii - zachęcają policjanCI.

Rachunek za Hitlera
Warto jednak dodać, że ~ .0czyszczenie wskazanego mieJSca od niewybuchów jednostce saperów z Dęblina plad gmina Bodzechów, bo to jej teren. Przypadek lasów w rejonie PrzybO~~
czy Gutwina jest jednak SZCZt::lJ'"
ny ze względu na wyjątkowe nagromadzenie wojennych poz~
tałości. Na taki stan rzeczy ~~
nie ma wpływu. Czy nie naleZl:1";"'Y
więc wesprzeć jej środkami ~
zewnątrz, bo rachunku Hitlero~
na pewno nie wystawi.
Wczoraj podczas kopania ń,Jndamentów pod leśniczó'łti<ę ~
Przyborowie pracujący tam robO
nicy znaleźli kolejne ni~~hY:
Kolejny raz musiełi też pl'ZYJeżdżaC

saperzy~I~~:~ TYCZVŃSKI
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Polnnik brutalnie zbezczeszczono.
Nazwiska trzech osób zostaly
przekreślone grubą krechą.

- Sprawiedliwości to se pani poszukaj w słowniku pod
literą "S" - tak powiedział Przyślakowej jeden mądry mecenas. Ale ona mu nie uwierzyła. Sprawiedliwość może
i nierychliwa, ale wypływa na wierzch. A jak nie wypłynie,
psiamać, to wyciągniemy siłą za łeb!

krzywdzie, na rabunki chodziła
i dzisiaj jeszcze ją za to wynagrodzili". U Adamusów nikt nie
dostał odszkodowania i przez to
cała nienawiść do nas.

i pochowaliśmy w jednej mogile,
na cmentarzu w Alojzowie. Trzeciego września folksdojcz Kopania przejeżdżał na rowerze koło
naszego domu. Mój wujek wystawił go partyzantom. Zabili nie
jego, a przez przypadek jego
dziecko. Kopania nie darował
mojej rodzinie. Niemcy oskarżyli
nas o pomoc partyzantom. Wiedzieliśmy, że po nas przyjdą.
Wszyscy uciekli, tylko babcia
i moja matka z 1,5-rocznym
dzieckiem postanowiły zostać
w domu. Babcię zabili w schronie. Matka zostawiła dziecko
u Adamusowej, a sama zaczęła
uciekać w łąki. Strzelali za nią,
ale nie mogli trafić. Schowała się
w krzakach. Tam ją dopadli. Najpierw wyłupili oczy, a potem rozstrzelali.

Z wyroku jaki kilka tygodni temu wydał sąd w Radomiu
w sprawie o pobicie Grażyny Piwarskiej nie są zadowoleni ani
Piwarscy, ani Przyślakowie.
Przyślakowie zapowiedzieli, że
będą się odwoływać. Stan na-

Na trzynastej
rozprawie
w sądzie radomskim zapadł wyrok za pobicie sąsiadów,
a zwłaszcza Grażyny Plwanr
kieJ, Zofia Przyślak dostała 10
miesięcy więzienia z zawieszeniem na 3 lata, jej mąż Franciszek - 2 lata więzienia w zawieszeniu na 3 lata i syn rok w zawieszeniu na 3 lata. Do tego
w sumie 5 milionów grzywny.

Pierwsza odsiadka
No i dobra. Pierwszy raz
Przyślakowa oberwała za niewinnoŚĆ. Za Stalina 5 lat siedziała w więzieniu. I gdyby nie
tamte wydarzenia, historyczne
już, to by może i dzisiejszych
sąsiedzkich niesnasek nie było.
Kiedyś, przed wojną i w czasie
wojny między Adamusami, czyli
rodziną
Grażyny
Piwarskiej
a Nadgrodkiewiczami, czyli rodziną Zofii Przyślak, była wielka
przyjaźń, dosłownie - do grobowejdeski. Brat Adamusowej, Tadeusz Belica i brat Przyślako
wej, Stefan Nadgrodkiewicz kochali się jak bracia. Calą okupację działali w partyzantce. W
1944 roku, rankiem 15 sierpnia,
w dzień Matki Boskiej Wniebowzi ętej doszło w Podsuliszkach
do wielkiej tragedii. Niemcy aresztowali i skazali na śmierć
24-osobową grupę partyzantów,
do której należeli Tadeusz i Stefan.
- Wydal ich Kopania, folksdojcz - wspomina Zofia. - Rankiem, przed wschodem słońca,
wyprowadzili wszystkich do las.
Dali im szpadle i kazali kopać
wielki dół. Kilku z nich udało się
uciec. Resztę rozstrzelali. Gdy
~;;zystko się uspokoiło, zabrahsmy z dołu ciała naszych braci

6 grudnia 1994 r., mieszkańcy jednego z bloków przy
ul. Jagiellońskiej w Kielcach
byli świadkami rodzinnej tragedii.
- Siedzieliśmy przed telewiZorem. Było gdzieś po godz.
16, nagle za ścianą usły
Szałam: "a teraz cię zabiję" albo "przebiję".
Była godz. 17, kiedy usła
szalam płacz na klatce schodowej, płacz kobiety. A potem ktoś
Zastukał do moich drzwi. To była
Nowakowa,
zdenerwowana
ana Chciała dzwonić na
Słyszałam jak tłuma
pogo.
czy, ze mąż leży w domu nieP~omny, pobity i poraniony rnowHa jedna z sąsiadek.
Kilka minut po godz. 17
wezwano policję. Lekarz pogotOWia stwierdził zgon 42letniego Tadeusza Nowaka.

~e~oŚrednlą

przyczyną

snllercl okazała się ciężka rana serca! prawdopodobnie zadana nozem. Roztrzęsiona No~ak~a tłumaczyła policjantom,
Ze męza tak załatwili koledzy, że
e rzysz7 dł do domu pocięty, zarwawlony. Płakała nad leżącym
na wer~lce mężczyzną. Razem
~ 1~-Ietnlą. córką Beatą i jej przy~c~elem Siedzieli w domu i czeg~~a Tadka. Nagle usłyszeli
~ uderzenie w drzwi i coŚ
POWoh OSunęło się po nich na po~~dZkę. Przed drzewiami leżał
:wak.
We
trójkę
;C1ągnę l iśmy go do domu. 00~:;~, I gdy Położyliśmy go na
a ce zobaczyłam, że ma

Koniec wojny
Skończyła się

wojna, nastał
nowy ustrój. Nie wszyscy chcieli
się z tym nowym porządkiem
pogodzić. W naszym domu
często spotykali się chłopcy
z oddziału "Igły~. Wtedy nazywali ich bandą. Zywili się u nas,
spali i stąd wychodzili na te swoje akcje. W 1947 roku mnie, ojca
i brata skazali za przynależność
do AK WiN. Ja siedziałam 5 lat,
ojciec 7, a brat 3 lata, W ubiegłym roku Sąd Wojewódzki anulował poprzedni wyrok, nas uniwinnił i przynał odszkodowanie. Jak na tutejsze, chłopskie
dochody to było dużo pieniędzy.
I te pieniądze zaczęły kłuć w 0czy. A najbardziej Adamusową
i jej rodzinę. Wciąż dochodziły
do mnie głosy, wypowiadane
pógłębkiem, niby do osób trzecich, ale tak, żebym słyszał: "a to
wzbogaciła się na ludzkiej

Korekta na pomniku

pięcia między sąsiadami sięga

zenitu.
Kilka dni temu

przyszła do
Przyślakowej rozgorączkowana
znajoma z wiadomością, że

pomnik, który postawiono dla
uczczenia pamięci zamordowanych partyzantów na skraju lasu,
tuż przy trasie prowadzącej ze
Skaryszewa do Iłży, został haniebnie sprofanowany. Pobiegła
Przyślakowa ze swoim Frankiem. Patrzą i oczom nie wierzą:
na wysmukłym obelisku z piaskowca, gdzie wyrytych jest 20
nazwisk poległych męczeńską
śmiercią , trzy nazwiska zostały
przekreślone grubą krechą, wyrytą zapewne potężnym gwoź
dziem, zamazane dodatkowo
stearyną, a na samym dole, pod
nazwiskami dwóch Marii Nadgrodkiewicz - matki i babki Zofii
Przyślakowej - dopisano: "stare
kurwy".

Nikt nie powie
- Okoliczni mieszkańcy twierdzą Przyślakowie - widzieli,
że zrobiły to córki Piwarskiej. Nikt nie chce oficjalnie potwierbo ludzie się boją.
- To ten podły Przyślak sam
zrobił - twierdzi Piwarski, żeby
nam dokuczyć i udowodnić
mieszkańcom Podsuliszek, takie z nas gady, że nawet
zmarłych bohaterów tej ziemi nie
uszanujemy.
- Piwarscy zrobili to po to podejrzewa sołtys Andrzej Lisek
dzić,

- żeby Przyślaków sprowokować. A nuż Przyślak nie wytrzyma, dojdzie do rękoczynów,
a wtedy sąd odwiesi zasądzoną
karę i Franek pójdzie siedzieć .
- Poszliśmy na policję - mówi
Przyślakowa - zameldowaliśmy
o tym niecnym czynie. Moja
matka urodziła ośmioro dzieci,
została bestialsko zamordowana przez Niemców nie pozwolę,
żeby po 50 latach, ktoś na publicznym pomniku ubliżał jej od
k... Mówi pani, żeby się pogodzić. No, jak? Jak?!
- Tacy sąsiedzi - powiada Piwarski - to dopust Boży. A jego
szwagierka dodaje: "On jest od
niej gorszy. Nic tylko szpicluje.
Jak była komunia dzieciaka, to
spisywał numery wszystkich samochodów, jakie przed domem
stały. Jak dostali te grube miliony, to całkiem im się w głowach
pomieszało . Wszystkich zaczęli
podejrzewać,
że
im zazdroszczą, że może chcą ich okraść".

Jak żyć
- Jak tu

żyć

w zgodzie z tym

wezwała policję.

Co kryje
kantorek?
Na początku Stanisław Sz.
twierdził, że nic nie wie o żadnej
broni. W policyjnej "nysce",
w drodze do aresztu, funkcjonariusze zabrali go z domu, aby
wytrzeźwiał - zgodził się jednak
wyjawić, gdzie trzyma pistolet
gazowy. Postąpił tak, jak sam
przyznał , ponieważ policjanci,
którzy z nim jechali to "fajne

dzieliby, co tu te "pierwotniaki" zza
Buga wyrabiali. Gwałcili, co się
ruszało. Wcześniej, to na Gajówce upatrzył sobie kobitkę, listy
mHosne do niej pisał. Zaniosła tę
korespondencję na policję. Nienawidzi jej za to, żeby jej nóż
w piersi wsadzH. Czepia się znajomego, który do nas przyjeżdża,
że to niby kochanek Grażyny. Co
go to obchodzi? Sam miał przed
Przyślakową
dwie
żony,
a Przyślakowa też święta nie
była. Nie moja broszka. Ale niech
się wreszcie od mojej rodziny odczepią.
Sołtys

Andrzej Lisek, prowadzi skup truskawek. Ludzie przychodzą, gadają to
I owo. Na takim stanowisku
dużo się wie. I sołtys wie, że
pomnik sprofanowała rodzina Piwarsklch. Nieoficjalnie
wie, więc użytku z tego zrobić nie może. Ale temu, kto
się
porwał
na zbrukanie
świętości, ręka powinna uschnąć. I Jak uschnie, to wreszcie będzie wiadomo, kto był
przyczyną
tej powojennej
wojny w Podsullszkach.
WIESŁAWA SADOWSKA

- mówHa
funkcjonariuszom Jadwiga Nowak.
Po kilku godzinach, gdy ponownie opowiadała o nieszczęściu, twierdziła już , że ranę
zobaczyła dopiero podczas lekarskich badań. Sprzeczne wy-

Jaśnienia, zeznania sąsiadów
słyszących odgłosy libacji I apodważały wersję
zdarzeń. Kiedy lekarz stwier-

wantury

dził z całą stanowczością, że
ofiara z taką raną nie mogła
wejść po schodach kilka
pięter potwierdziło to przypuszczenia, że Jadwiga Nowak nie mówi całej prawdy.
Znaleziono umyty nóż - biegli
potwierdzili, że była na nim
krew nie mogli ostatecznie ustalić jej grupy. Po kolejnym
przesłuchaniu kobieta przyznała się do zabójstwa męża .••
Nowakowie nie żyli z sobą
w zgodzie, mim~ że ?zęs~o zdarzały im się wspolne libaCje alkoholowe. Sąsiedzi słyszeli awantury i kłótnie , czasem nawet

między małżonkami dochodziło

do rękoczynów.
_ pożyczali czasem od ~a~
pieniędzy, drobne kwoty - moWl

sąsiadka

- Ale trzeba przyznać,

że zawsze oddawali. Nawet tego
przedpołudnia Nowak pożyczył

ode mnie 50 tys.
•
- Bili się nawzajem. Zle wychowywali dzieci. 19-1etnią Beatę i 11 -letniego Marka. Oboje
patrzyli na te popijawy i awantu
ry. Ba, podobno czasem brali nawet w nich udział.
Przed zabójstwem, od 3 dni
w
mieszkaniu
Nowaków
trwała Impreza alkoholowa. Ok% godz. 14 ostatni imprezowicze opuścili dom. Domownicy
poszli spać. W mieszkaniu został Jarek - znajomy Beaty.
Około godz. 16 oboje usłysze
li, że z sąsiedniego pokoju dochodzą odgłosy kłótni rodziców.
Jadwiga Nowak niewiele z tego
pamięta. Nie wie o co właściwie
rozpoczęli kłótnię. Tadeusz leżał
na wersalce. Wstała i wyszla do
kuchni. Wróciła z nożem i siadła
obok niego. Chyba widział ten
nóż, ale nie reagował. nA teraz
cię zabiję" - powiedziała i dwukrotnie uderzyła w klatkę piersiową. Wstała i położyła nóż na
stole.
- Jak wbiegliśmy do pokoju, to
ojciec leżał na łóżku i nie ruszał

się , leżał w zakrwawionej koszuli.
Sprawdziliśmy
puls,
wyglądało na to, że nie żyje . Nie
wiem co się wydarzyło, nie wiem
co się wtedy ze mną stało ,
wzięłam nóż i poszlam go umyć
do kuchni. Chcieliśmy razem
z Jarkiem dzwonić na pogotowie

- mówi córka - ale matka nam nie
;.>ozwoliła.
- Byłam

w szoku. Nie wiem
dlaczego to zrobiłam - tłuma
czyła
Jadwiga Nowak. Byłam zdesperowana, wyczerpana nerwowo. Mąż bił
mnie I znęcał się od wielu lat.
To chyba zrobiłam za tę całą
gehennę,
którą
z
nim
przeżyłam.

Biegli orzekli, że Jadwiga Nowak działała z zamiarem pozbawienia życia swego męża .
Lekarz sądowy stwierdził na jej
ciele uszkodzenia, które jak utrzymuje, były efektem ciąglego
bicia i maltretowania. Kobieta
oczekuje na proces przed
Sądem Wojewódzkim w Kielcach.
KATARZYNA KUUŃSKA
PS. Imiona i nazwisko zostały
zmienione.

http://sbc.wbp.kielce.pl

stępstwo .

Stanisław SZ. nie przyznał się
do zarzucanych mu czynów.
Twierdził, że posiada tylko jeden
pistolet gazowy oraz amunicję,
na które ma pozwolenie. Nic nie
wiedział o broni palnej ukrytej
w jego domu. O fakcie tym dowiedział się dopiero od policjantów. Zdaniem podejrzanego,
ktoś musiał mu ją podłożyć. Nie
wie jednak, kto.
Stanisiaw SZ. zeznał również,
że z broni gazowej strzelał ostatnio w sylwestrową noc. 18 stycznia bieżącego roku nie używał jej
w ogóle. Zaprzeczył też jakoby
komukolwiek ubliżał - chociaż
przyznał, iż trochę wypH - kogokolwiek straszył lub demolował
dom. Drzwi wahadłowe w przedpokoju zniszczył sam w listopa-

policjantom z Niska,
piją i biorą łapówki

że

NOCNE
STRZAŁY
chłopy" . Faktycznie, po powrocie do domu Stanisław Sz. skierował się do huty szkła . Tam, kluczem, który trzymał przy sobie,
otworzył kantorek. Trochę w nim
poszperał i wyciągnął pistolet
gazowy marki "reck", na który jak
twierdził ma pozwolenie. /Tak
było. Jak później sprawdzono,
pozwolenie wydała KRP w Stalowej Woli/. Po zamknięciu pomieszczenia podejrzany oddał
klucz synowi i pojechał do aresztu. Policjantom kantorek nie dawał jednak spokoju. Wrócili więc
do niego jeszcze raz. Tym razem sami. Obszukali dokładn i e
całe pomieszczenie z dużym
sukcesem . Znaleźli drugi pistolet gazowy "perfecta", amunicję
do niego oraz broń palną - pistolet typu "browning" /kaliber 9
mm/! Funkcjonariusze rozej rzeli się też dobrze po domu. Tu
rewelacja: ślady świadczące
o oddaniu dwóch strzałów
z broni palnej . Pociski tkwiły
jeszcze w ścian i e.

BYŁ ODWETł

pokrwawioną koszulę

zarzut posiadania broni i amunicji t;>ez zezwolenia. Sytuacja taka miała miejsce przed upływem
pięciu lat po odbyciu przez podejrzanego 6-miesięcznej kary
pozbawienia wolności , którą odbywał
za podobne prze-

Żona oskarżonego zarzuciła

Ukraińcem, który chodzi i gada,
że mój syn, to wcale nie mój syn
- żali się Piwarski. - Mnie tam nie
obchodzi, że on taki ponoć chart
na baby, choć ósmy krzyżyk idzie.
Do mojej Grażyny też jakieś głu
pawe podchody robił. Kiedy nie
przyjęła jego zalotów, to ją pobił.
Ci co przeżyli front, to pani powie-

Przed zabójstwem w mieszkaniu Nowaków
przez trzy dni trwała alkoholowa impreza

TO

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
W Komendzie Rejonowej Policji w Nisku zadecydowano więc
o wysłaniu do domu Stanisława
Sz. kilkuosobowej grupy policjantów, w tym także technika
kryminalistycznego. Właściciel
huty był u siebie, ale w stanie
wskazującym na spożycie dość
dużej dawki alkoholu. Zdaniem
funkcjonariuszy, podejrzany zachowywał się arogancko wobec
swojej żony Marii, mając jej za
złe - tak przynajmniej sądzili - że

Obciążające

zeznania
Policja

natychmiast

przystąpiła do
rutynowych
działań . Przesłuchano m.in.
Jolantę G. , która pracowała
w hucie szkła oraz jako pomoc domowa u państwa SZ.
Pani Jolanta zeznała , że żona
Stanisława SZ. powiedziała
jej, że mąż chyba zwar i ował ,
bo strzelał do wahadłowych
drzwi w przedpokoju . Sąsiad 

ka państwa SZ. Beata K. sły
szała natomiast na początku
stycznia
bieżącego
roku
strzały z broni palnej . Huk dochodzi/ z działki Stanisława
SZ. Pani Beata pamięta cztery
strzały oddane około godziny
2 w nocy i dwa o 4. Jej matka
z kolei widz i ała jak podejrzany stał na ganku i strzelał
w kierunku łąk . Nie wiedziala
jednak do kogo lub czego celował .

bijając szybę.

21 stycznia prokurator Józef
Skalny z Prokuratury Rejonowej w Nisku zastosował wobec
Stanisława
SZ. poręczenie
majątkowe w kwocie 5 tys. zło
tych.

Komu
wierzyć?
13 lutego policjant Józef P.
z KRP w Nisku został zawiadomiony przez żonę Stanisława
SZ., że jej mąż awanturuje się
w domu i grozi, iż ją zabije. Maria Sz- nie chciała jednak, aby
w tej sprawie Interweniowali
nlżańscy funkcjonariusze, ponieważ jej zdaniem, wszyscy
oni piją z jej mężem I biorą od
niego łapówki. Twierdziła, że
rozmawiała już z kimś z Tarnobrzega i Warszawy. Ponieważ policjanci nie zostali wpuszczeni do domu, udali si ę do huty
szkła . Od pracowników dowiedzieli się , że Stanisław SZ. cały
czas przebywał w zakładzie,
dokładnie w biurze. Maria SZ.
natomiast, według relacji zatrudnionych, wybiła szybę w hali produkcyjnej, wyłączyła dopływ gazu do pieca służącego do wytopu szkła oraz wypędziła z huty
wszystkich pracowników z drugiej zmiany.

Zadecyduje
sąd
8 czerwca Prokuratura Rejonowa w Nisku przedstawiła akt
oskarżeni a przeciwko Stan i sła
wowi SZ., w którym zarzuca mu,
że w styczniu 1995 roku bez
zezwolenia posiadał broń palną
- pistolet typu "browning" - i co
najmniej 6 sztuk amunicji. Przewinienia tego dopuścH się przed
upływem 5 lat po odsiedzeniu
w więzien i u 6 miesięcy za popełnienie
podobnego
przestępstwa.

Ktoś

mnie

wrobił
19 stycznia 1995 roku komisarz Jan Ł. z KRP w Nisku
przedstawił Stan isławowi SZ.

"-

dzie ubiegłego roku - po pijanemu potknął się i przewrócił, wy-

Sprawa Jest obecnie rozpatrywana przez Sąd Rejonowy
w Nisku. Składowi sędziows
kiemu przewodniczy Małgo
rzata Szwedo-Dec.
JAROSŁAW

RAOEK
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nasz ród

Za starszą kobietą, którą
miano eksmitować z własnego
domu, ujęli się mieszkańcy
całej ulicy

Sprawa - jak się okazało - miała posmak kryminalny.
- Pewnego dnia - wspomina Włodzimierz Kutrzeba - w
naszym mieszkaniu w Parkano w Finlandii zadzwonił
telefon. Czy już siedzimy? - pytał nasz kolega z Kielc.
Zaskoczony odpowiedziałem zgodnie z prawdą, że owszem - siedzimy przy stole.
o był rok 1991 . Kielce huczały od domysłów, plotęk.
W naszej willi przy ulicy Zeromskiego 33 zlikwidowano drukarn i ę fałszywych dolarów. Wiadomość ta spadła na nas jak
grom z jasnego nieba. Po wyjeździ e do Rnlandii dom wynajął
Wiesław Filosek. Przestępca
poszedł za kratki, a my musieliśmy zapłacić za niego zaległe
rachunki za gaz i światło . Razem
przekroczyło to kwotę kilkunastu
milionów złotych .
Warto wspomni eć, że przed
wojną willa ta należała do rodziny
Gubrysiewiczów,
prowadzącej monopol loteryjny.
Rodzina Kutrzebów wywodzi się z Lubelskiego. ludwik
Kutrzeba, ojciec Włodzimie
rza, ukończył Wydział Nauczycielski Konserwatorium Warszawskiego, a następnie prawo
na KUL Po studiach zamieszkał
w Krasnymstawie, gdzie podjął
pracę aplikanta notarialnego. Z
muzyką nie zerwał. Wolny czas
poświęcał na prowadzenie zespołów orkiestrowych, chórów.
Był także wielkim społecznikiem
związanym z partią chłopską.
Sam założył i prowadził pismo
przeznaczone dla ludowców.
W Krasnymstawie poznał
Wiktorię z domu Patryn. Pochodziła ze Strzyżowa nad
Wisłokiem. W rodzinie były mocne tradycje muzyczne. Józef,
brat Wiktorii, studiował w
Lwowskim
Konserwatorium.
Zginął podczas I wojny. Drugi
brat Zygmunt, oficer AK, walczący pod pseudonimem "Sło
wik", został rozstrzelany przez
Niemców na oczach rodziny. Pochowano go obok rodziców na
cmentarzu w Strzyżowie.
Wiktoria, polonistka, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, uczyła w miejscowym
liceum. Młodzi pobrali się w

T

nia. Dalszy pobyt na tym terenie
byl niebezpieczny.
ata okupacji spędzili w 0lesznie koło Włoszczowy.
Ludwik pracował w charakterze robotnika leśnego , a
Wiktoria nauczała na tajnych
kompletach. Mieszkali w szkole,
której kierownikiem był Leon
Kuslńskl , szwagier Wiktorii . Jak nieraz wspominali rodzice,
siedzieli tam jak na bombie - mówi syn Włodzimierz. - Dolne pomieszczenia szkoły zajmowali
Niemcy. Mama zapamiętała
szczególnie jednego z nich.
Często pokazywał zdjęcia swojej rodziny i zadawał pytanie - po
co tu przyszliśmy? Był przeciwnikiem wojny, zabijania.
Po wojnie Ludwik Kutrzeba

L

podjął pracę- w Sąd~ie Okręgo

wym w Kielcach. Sciągnął tu
żonę i zamieszkali w wynajętym
mieszkaniu. Przyjął również
funkcję przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej. Po
nim funkcję tę pełnił Bąk-

1939 roku na kilka miesięcy
przed wybuchem wojny. Po
wkroczeniu wojsk Wehrmachtu
Ludwika Kutrzebę aresztowano. Szybka interwencja żony, jej
znajomość języka niemieckiego,
pomogły w uwolnieniu z więzie-

Sejm uchwalił zmianę
procedury karnej wprowadzając instytucję świadka

incognito. Prawdopodobnie uchwała zostanie zaakceptowana przez Senat i
już niedługo w szczególnych sprawach sąd i prokuratura będą mogły utajniać personalia świadków.
Z tej możliwości będą korzystać ci, których zagrożone jest zdrowie, życie
lub mienie. Dane osobowe
znać będą sędzia, prokurator,
policjant,
prowadzący śledztwo. Dla oskarżonego I jego obrońcy

Jan i Franciszek przed domem w Finlandii.
Sylwia, z męża Klimczak,
siostra Włodzimierza, mieszka
w Warszawie. Jej córka Katarzyna zdała w tym roku maturę.
łodzimierz
Kutrzeba
kontynuował flaukę w Uceum im. J. Sniadeckiego. Jednocześnie uczył się w
Szkole Muzycznej. Tajniki gry na
fortepianie poznawał kolejno u
prof. Grzegorza Szymańskiego,
Jacka Jarońskiego,
0tyI1I
Kozłowskiej . Dyplom średniej
szkoły muzycznej otrzymałw klasie prat. Anny Stefańsklej, znakomitego pedagoga i wspaniałe-

W

Finlandia
i

fałszywki

Dzierżyński . Wtedy też krążyło
po mieście powiedzenie, iż "Kutrzeba wyszedł z WRN i puścił ...
Bąka"

Ludwik Kutrzeba po krótkim
okresie pracy w sądzie związał
się z notariatem. Wiktoria uczyła w kieleckich szkoła~h ,
początkowo w Liceum im. S. Zeromskiego, a następnie jako germanistka w Technikum Ekonomicznym przy ul. Kopernika. W
Kielcach urodziła się dwójka
dzieci - syn Włodzimierz i córka
Sylwia.
roku 1957 Kutrzebowie
kupili połowę willi przy ulicy Zeromskiego 33. Pozostała, część była własnością rodziny Sniochów. - Mój dom rodzinny? Był ogromny, z dużymi
pokojami, w których można było
swobodnie jeździć rowerem.
Dom był otwarty dla gości. Bywali
tu politycy m.in. Wiślicz-I
wańczyk, wojewoda kielecki czy
Maślanka , znany działacz ludowy. Ojciec był zapalonym brydżystą, jego wychowankiem jest
mec. Kazimierz Ujazdowski.
Mama, jako polonistka, wniosła
wiele do domowej atmosfery.
- Terenem moich zabaw z kolegami był ogród pełen drzew i
krzewów. Często bywał u nas
mój szkolny kolega - Andrzej
Radek, dziś mieszkający w Ło
dzi znany profesor, neurochirurg. Z Andrzejem odpalaliśmy
zrobione własnoręcznie rakiety.
Po takiej eksplozji chodziliśmy
jak ociemniali.

W

Udla I Włodzimierz z synami w Parkano - rok 1989.

DROGA
NA BRUK

świadek

pozostanie ano-

nimowy.
W czasie konfrontacji na policji będzie wykorzystywane
tzw. weneckie lustro, tyle że
niewiele komend nimi dysponuje /np. w KRP w Kielcach luster
nie maj. Zdaniem rzecznika kieleckiej policji Edwarda KotuIskiego, instytucja świadka incognito nie zmieni pracy.
Większość konfrontacji prowadzona jest "na żywca", czyli
twarzą w twarz z przestępcą. Myślę ,
że
sprawy
z
występuj ącym św i adk i em incognito będą należały do rzadkości - twierdzi rzeczn ik - przy
pospolitych p rzestępstwach , a
takich mamy wi ększość , nie

go człowieka. Do dziś jej zdjęcie
wisi w mieszkaniu w Rnlandii.
Po zdaniu matury Włodzi
mierz Kutrzeba podjął studia w
Państwowej Szkole Muzycznej w
Katowicach . Dyplom uzyskał w
roku 1969 w klasie fortepianu
prof. Józefa Stompla. Następnie
warsztat pianistyczny doskonalił
u znanego śląskiego pedagoga prof. Karola Szafranka.
Kielce. Po powrocie do rodzinnego miasta Włodzimierz Kutrzeba rozpoczął pracę pedagogiczną w szkole muzycznej, a także na WSP i w Instytucie
Kształcenia Nauczycieli. Cały
czas prowadził działalność artystyczną koncertując w Kielcach i w
wielu innych miastach. Aktywnie
włączył się 90 pracy społecznej
jako prezes Swiętokrzyskiego Towarzystwa Muzycznego i SPAM.
W latach 1980-1988 był dyrektorem Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia.
Klasę fortepianu prowadzoną
przez prof. Włodzimierza Kutrzebę ukończyło wielu uczniów.
Wśród nich są i tacy, którzy
zasłynęli w kraju i w świecie.
Zygmunt Strzęp, wybitny organista, mieszka i pracuje w Hamburgu . To muzyk koncertujący
na całym świecie.
Na lekcje muzyki przyjeżdżał
z Niemiec Udo Schneberger.
Dziś jest znanym profesorem
muzyki na jednym z japońskich
uniwersytetów. Na organizowane przez niego kursy mistrzowskie w Sobernheim k. Frankfurtu

corocznie zapraszany jest Wło
dzimierz Kutrzeba. Występuje
tam jako akompaniator w klasie
skrzypiec prof. Walerego Kllmowa tuczeń Dawida Ojstracha/.
Uczniami Włodzimierza Kutrzeby są również znany pianista
jazzowy Artur Dutklewlcz i
Małgorzata Klużniak , obecnie
pedagog w Akademii Muzycznej
w Warszawie.
ego uczennicą była także
młodziutka Lidia, z domu
Wojciechowska. Absolwentka Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej została żoną Włodzimierza.
Ich ślub odbył się w 1982 roku w
kaplicy biskupa kieleckiego. Ceremonii ślubnej udzielał świeżo
mianowany biskup - MIeczysław JaworskI.
. Zamieszkali w domu przy ul.
Zeromskiego 33. I znowu zaroiło
się w pokojach od gości, sław
świata artystycznego. Bywali
m.in. prot. Tadeusz Wroński,
prof. Emil Górski, Piotr Paleczny /kolega ze studiów/, niemiecki pianista Ludwig Gunter,
Feliks Gałecki z Teatru Wielkiego. Ze środowiska kieleckiego
gościli plastycy, muzycy, w domu
odbywały się próby, spotkania
towarzyskie z tańcami. - To były
urocze wieczory - wspomina
Włodzimierz Kutrzeba - kiedy
przy pianinie zasiadał Andrzej
Domin , a reszta osób tańczyła.
W sąsiednim pokoju spali nasi
malcy - Jaś I Franek.
iewielkie, urocze miasto
Parkano, nie opodal Tampere w Finlandii. Tu od roku 1988 mieszkają Udia i Wło
dzimierz Kutrzebowie z dzieć
mi.
Włodzimierz
podpisał
kontrakt na pracę w szkole muzycznej . Prowadzi klasę fortepianu. Lidia zajmuje się również
pedagogiką, uczy muzyki i języ
ka rosyjskiego. Od niedawna
zaczęła działać w biznesie pro-

J
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wadząc własną firmę.
Mają własny dom, gdzie dorastają synowie. - Jan ma już 12 lat,

a Franciszek - 11. Obaj kontynuują rodzinne tradycje. Jaś uczy
się gry na fortepianie i harmonii, a
Franek - na fortepianie i perkusji.
Tegoroczny urlop spędzają
w Kielcach. Odwiedzają znajomych, Włodzimierz Kutrzeba
koncertuje. - Czy uważamy się
za ludzi sukcesu? - zastanawia
Włodzimierz. - Sukcesem jest to, że mamy wspaniałą rodzinę, udanych synów.
A nasze marzenia? Mieć zdrowie I dobrze wychować dzieci.
DANUTA PAROL

si,

- Pan Bóg zesłał nam deszcz, żebyśmy mogli parasolkami bropani Szwedowej - krzyczą mieszkańcy ul. Stawowej w Busku
zgromadzeni przed domem, z którego rano komornik miał eksmitować Stanisławę Szwed. - Niech pani pisze nazwiska: Roman Czaja, Kazimierz Michalski, Edward Grzywa. C!1cemy sprawiedliwości
dla sąsiadki. To dobra, uczciwa kobieta. Im nas więcej ,tym lepiej.
Zapisz pani I nas: Jadwiga DO!'lagała, Stanisław Orzeł, Anna Zellchowska, Wanda I Stanisław Zółtakowle, Henryka Górecka. Tłum
gęstnleje- W górę podnoszą się ręce I ludzie wykrzykują nowe nazwiska. Barbara Solon, Urszula Molisak, Irena Kaleta, Teresa Wojnowska, Leokadia Musiał, Krystyna I Kazimierz Pogorzelscy, Jan
i Zofia Donchórian, Marian Warzecha, Stefan I Marianna Wdowiakowle, Helena Kolarz. Rąk coraz więcej I więcej nazwisk. - Murem
za Szwedową staniemy - zapewniają. - Z nią jest prawo I to jej dom.
Nie pozwolimy na eksmisję.
nić

8 lat wojny
Przypomnijmy. Zdzisław i Stanisława Szwedowie przyjechali do
Buska w 1982 r. Od Eugeniusza
Kaniowskiego kupili dom przy ul.
Stawowej. Po latach okazało się, że
poprzedni właścicieł nie odnotował
sprzedaży w księdze wieczystej i
powtómie sprzedał nieruchomość
Janinie Sobowskiej. Dzisiaj
działka i dom są własnością Mańu
sza SobowskIego, dyrektora Szpitala Rejonowego w Busku. Eugeniusz Kaniowskl od kilku miesięcy
nie żyje. Zmarł również Zdzislaw
Szwed, została wdowa, Stanisła
wa Szwed. Starsza kobieta, której
mąż za dorobek całego życia, pracę
w kopalni, kupił dom. Nie jest to luksusowa willa z ogrodem, ale chału
pa. Dwieizbybezwygód. Otendom
i 1100 m kw. trwa wojna od 1987 r.
między rodziną Sobowskich a
Szwedami. Na wtorek, 27 czerwca,
wyznaczono termin eksmisji Stanisławy Szwed na bruk.
Przyjechali policjanci. Na ich widok pani Stanisława straciła przytomność. Upadła na ścieżkę w
Ogródku. Wezwano pogotowie.
Pomoc lekarska przywróciła jej
przytomność, ale kobieta nadal
siania się na nogach, drżą jej ręce ,
ledwie może mówić . Jest blada i
skarży się od kilku dni, że nie może
spać. Siedzi w kącie swojego
skromnego pokoiku bojąc się, co
będzie dalej. Roztrzęsionymi ręka
mi podaje dokumenty.
Wiedział

czy nie?

W aktach spisano zeznania Eugeniusza Kaniowskiego, który
sprzedał Szwedom dom bez potwierdzenia w księdze wieczystej.
"Sobowska przychodziła do mnie
wiele razy i namawiała do sprzedaży. W końcu zgodziłem się ... Obiecywała, że nic mi nie grozi" - napisano. .Nie idzie mi czytanie" - -mznawał dalej. Janina Sobowska
twierdzila natomiast, że Kaniowski
doskonale wiedział co ~,bo
czytał bardzo dobrze. - Ledwie itery
składał, a za wódkę g;:Aowy ~ zrobićwszystko-dodają~iedzj. - Pamiętam , że Kaniowski opowiadał,

Większość

konfrontacji przeprowadzana jest
"na żywca", czyli twarzą w twarz z przestępcą

,

SLEPY
będą

utajniane dane osobowe.
Wobec anonimowości osób,
metody policyjnych działań też
po~ostaną niejawne.
Swiadek zeznawałby nie widując oskarżonego i obrońcy. Zeznania b~y odczytywane w
sądzie, aoskcrżooyiad'MJkatzada

waliby świ adkowi pytania poprzez prokuratora i sąd .

ZAUŁEK?

- Uważam, że wyłączenie
jawnOŚCi świadka to dla obrońcy naruszenie równości
procesowej stron - powiedział
nam mecenas Edward Rzepka. - Rozumiem, że dla oskarżonego świadek pozostaje
osobą anon i mowCł , ale dla
adwokata to swoiste wotum
n i eufności. Przecież nazwisko

http://sbc.wbp.kielce.pl

świadka
sęd~ia a

znają - prokurator,
nawet policjant.
- Swiadek incognito to w nasz ym prawie nowość , cząstko
wa zmiana, która, mam wraże
nie, stanie się ślepym zaułkiem
- mówi rzecznik Sądu Wojewódzkiego w Kielcach sędzia
Adam Kabziński. - Tak naprawdę to wynika z niej jedno:

ja< to Sobowska dala mu sztaga1a.
szta:mc;sobiejedneg:> i riewiedzict
co robi - wsporrina S2tszy pal.
Rano przed domem przy ul.
Stawowej zjawił się tłum sąsia
dów pani Szwed. - Nie damy wyrzucić naszej kochanej sąsiadki
- mówią. - Zapłaciła za dom, to
ma prawo w nim mieszkać.
Do eksmisji nie doszło. Jedni
mówią , że zachorował komornik, inni twierdzą, że zwolnienie
lekarskie miała pani Szwed.

Nie chce

rozmawiać

Mariusz Sobowski, właściciel
nieruchomości, nie chce z nami
rozmawiać. - Sprawa jest w sądzie
- mówi tylko. - Od tego są sądy·
Pojechałyśmy spytać o zdanie
Janinę Sobowską. byłą sędzinę ,

która

prowadzi

obecnie

sklep

spożywazy w Busku. Niestety, nie
chciała z nami rozma-Mać twierdząc,
że to nie jej sprawa Przyjęła nas w
towarzystwie pełnomocnika, me-

cenas Gutowskiej.
- Mnie to nic nie obchodzi. Nieruchomość jest własnością
mojego syna. Porozmawiamy w
sądzie . - Pani Sobowska nie jest
stroną w sprawie - dodała mecenas Gutowska.
Do naszej redakcji przyszło
wezwanie do sądu. Janina Sobowska oskarżyła autorki artykułu "To miała być pogodna
starość" o naruszenie dóbr 0sobistych. "Wnoszę o ochronę
dobrego Imienia, wykonywa·
nego zawodu sędziego i wyz'
nawanej wiary, które zostały
naruszone przez pozwane: Beatę Młotkowską I Iwonę Rojek".
"Czy rzeczywiście jest w interesie społecznym nawoływanie do
nierespektowania
wyroków
sądowych i usprawiedliwianie
agresywnych działań w czasie
eksmisji" - czytamy w pozwie.
Odpowiedzią jest zachowanie
tłumu przed domem StanisłaWY
Szwed we wtorek, 27 czerwca. w
dniu eksmisji. Stai tam ponad 5 godzi1 broniąc czkIwieka SzU<aIi nie
bezprawia, ale sprawie<iwości.
DOROTA KOSIERKlEWICZ
IWONA ROJEK
ograniczenie praw oskarżo~e
go, a nie rzeczywista ochrona IStotnych świadków.
Zdaniem prawników, nie jesteśmy przygotowani, aby z~
pewnić bezpieczeństwo w3!-nym świadkom . InstytUCJa
świadka incognito to "ubOŻSzY
wariant świadka koronnego,
gdzie należy zmieniać osobom
nazwiska, robić operacje plastyczne, "dawać" inne życie .
Niewielu świadków w sp r~
wach kryminalnych przyznaJ~
się , że było zastraszany~

przez oskarżonych , nigdZie
tego faktu nie zgłaszają - raczej po prostu milkną lub wy'
cofują swoje poprzedn ie wyjaśnienia.
,
KATARZYNA KULlNSt<A
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Relaks
Kleszcze pokrzyżowały moje plany. Ale
jestem upartym człowiekiem • mówi Jerzy
Sienkiewicz, potomek wielkiego Henryka

KOZI KRACH
- Pyszny ser pan robi - chwalimy zajadając
chleb z białym kozim seręm produkcji Jerzego Sienkiewicza w Oblęgorku. - Gdzie te wirusy? - Do Buska mleka i sera nie dostarczam
- odpowiada i patrzy, czy jemy jego serek nie
zważając na kleszcze.
Nagle trach
Koziarnia działa w Oblęgorku
już cztery lata. Wszyscy dobrze
znają Jerzego Sienkiewicza,

ny - palce lizać. - W poniedziałek
byłem w Warszawie w Instytucie
Mleczarstwa i za/atw~m ostatnie formalności pozwalające na
produkcję sera - opowiada. Cóż z tego, gdy brak klientów.
Miałem wielkie plany. Chciałem
robić Jogurty, myślałem o serach

potomka wielkiego pisarza Henryka. Słyszeli również o jego
ślicznych białych kozach. Dostarcza mleko do Kielc i StarażóHych,atujedenincydentpokchowic. 500 opakowań dziennie, '. rzyżował wszystko. kaide po 0,43 I. Można je kupić
w wielu sklepach, przede
Butelka z adresem
wszystkim tych ze zdrową żyw
- Wydaje mi się, że nagonka
nością. - Nagle trach - mówi pan
na kozy i kleszcze jest mocno
Jerzy. - Od dwóch tygodni
przesadzona, została w sztuczzamówienia spadły o 70 proc.
ny sposób rozdmuchana. PrzeKilkanaście osób w Busku zaracież na czterdzieści kilka miz~ się wirusowym zapaleniem
lionów osób żyjących w Polsce
opon mózgowych. Przyczyną
połowa chodzi do lasu, a około
prawdopodobnie były kleszcze
dwieście tysięcy ma kontakt
żerujące na kozach, których
z kleszczami - wylicza J. Sienmleko z kolei zaraziło ludzi. Do
kiewicz. - To oni przecież mogą
tej pory nie stwierdzono jednak
zachorować na zapalenie opon
autorytatywnie, czy rzeczymózgowych, a nie jak raz ci, któwiście przyczyną zarażenia było
rzy piją kozie mleko. Moje mleko
mleko.
jest całkiem bezpieczne - pasteryzowane i część dodatkowo
Kleszcza
jeszcze termizowana. Ludzie do
nie znalazłem
mnie mają pretensje, bo na każ
dej butelce jest adres i nazwisWyniki badań będą znane
ko. Nie zdają sobie sprawy, że
w przyszłym tygodniu. Swoje
skoro firmuję swój produkt to i za
kozy dokładnie przejrzałem i
niego odpowiadam, gwarantuję·
żadnego kleszcza nie zna- Zorientowałem się, że wiele lulazłem, co potwierdziła kontrola
dzi nie wie co znaczy pasteryzaweterynaryjna - zapewnia. - Do
cja. A skoro nie rozumieją, to odrozdmuchania tej całej afery
czuwają strach przed kupnem
przyczynili się dziennikarze. Momleka - wyjaŚnia. - Zupe/nie nieże nieświadomie? Gdyby w pierwszym artykule o zachorowaniach w Busku zamieścili też
informację, że przegotowanie
koziego mleka chroni przed
wszelkimi zarazkami uniknęli
byśmy paniki wśród konsumentów. A tak ludzie boją się kupować ode mnie mleko. Gdy ta
tendencja utrzyma się zostanę
bankrutem. Moje zwierzęta
przestaną mieć jakąkolwiek wartość. Nikt ich nie kupi. Chociaż
s~ukam wyjścia z tej sytuacji. Od
kilku dni produkujemy mleko
0'przedłuzonej trwałości. Nic mu
Się nie stanie, jeżeli postoi kilka
dni w sklepie.

potrzebnie. Większość bakterii
i wirusów ginie już w temperaturze do 60 st C. Pasteryzacja zabija wszystkie formy aktywne.

Polska norma
W polskiej normie dopuszcza
50 tys. drobnoustrojów Inajsurowsze normy
mają SzkociI z nimi jest w stanie
poradzić sobie system immunologiczny człowieka. Trzeba jednak zachowywać wszelkie środ
ki ostrożności. Na Zachodzie nie
pija się surowego mleka, chyba
że jest sterylizowane Ipozbawione zupe/nie drobnoustrojów/,
a u nas ludzie często piją takie
mleko. Zdarza się też, że wolą
kupić tańsze mleko od sąsiadki,
kobiety sprzedającej na ulicy, nie
zastanawiając się czy mleko jest
badane. Właśnie ci, którzy leżą
w szpitalu w Busku z zapaleniem opon mózgowych kupili
mleko od przypadkowego rolnika spod Buska.

się obecność około

Jestem rolnikiem
HodOWla pana Sienkiewicza
liczy dzisiaj 86 kóz dorosłych i 45
młodych. - Cztery lata to za krótko, żeby wyselekcjonować stado
równe pod względem pokroju
i wydolności - mówi gospodarz.
- Przez ten czas zońentowałem
się już, że produkcja spożywcza
jest jedną znajtrudniejszych.
Najmniejszy błąd może drogo
kosztować. Jeśli coś sknocę i się
nie zorientuję to i tak odpowiem
za to. Choćby bankructwem.
- Jak to się stało, że ja prawnuk
Henryka Sienkiewicza
zająłem się hodowlą kóz? - Zupe/nie przypadkowo. Nikt z naszej rodziny nie osiągnął sukcesów w rolnictwie. Chociaż zje-

kiewicza. Kupił właśnie ma-

szynę
pasteryzująco-chłod·zą, prasę do sera i stół do za-

mykarua kubeczków. Wszystko

Niebezpieczny pocisk

. - Jaki jest najbardziej niebezpieczny pocisk na świecie?
- ????
- Kobietal - Wpada w oko, rani

serc:e! szarpie nerwy, dziurawi kieszen I wychodzi bokiem. J. SmeJa

Dla kóz nastały ciężkie czasy?
Fot. A. Piekarski

Przed podróżą
r - ~zy jesteś pewna, że zabua/a~ ws~stko? - pyta mąż żonę
dającą Się do sanatorium.
- Czemu pytasz?
z - Bo tym razem bagażnik
amknąłem bez problemów!
S. SiaduJ
KleJce

o.nercioty
od.Wa.:
Na polowaniu

W zoo

Pewien myśliwy opowiada
o swoim polowaniu na niedźwie
dzia:
_ Biegnę za nim przez krzaki,
a on się nagle zatrzymał i ~s~ył
w moją stronę· ,Ja wtedy SCI~
gam fuzję z pl~ow, ale nagle ~Ię
poślizgnąłem I padłem na ziemię ···

- Stado kóz zobaczyłem pierwszy raz w Dubai w Zjednoczonych Emiratach Arabskich,
gdzie zaprosiła mnie siostra wspomina. - Bardzo mi się spodobały, a i mówi się, że koza zje
wszystko. Jest mało wymagającym zwierzęciem. Wystarczy jej ponoć stary kapeć - śmie
je się. - Dopiero potem przeczytałem w książce, że kozy preferują smak gorzki. Lubią liście
chrzanu, kory brzozy i olchy.
Pierwsze trzynaście kóz sprowadziłem z Rzeszowa. I tak to
się zaczęło. -Innym istotnym powodem hodowli kóz była choroba dzieci - dodaje. - Dwóch moich synów z czwórki dzieci cierpi
na dychawicę oskrzelową, są uczuleni na kurz, pyłki , wszystko,
tylko tlen im nie szkodzi. Dla alergików kozie mleko jest bardzo
zdrowe i rzeczywiście odkąd je
piją nie bywają w szpitalach i sanatoriach.
- W krajach arabskich kozie
mięso jest rarytasem - twierdzi
hodowca. - Pieką je, smażą, gotują w mleku, przyprawiają zioła
mi, jest bardzo smaczne. Spraw-

DYWANY

RATY • bez pierwszej wpłaty
RATY • bez żyrantów
Oprocentowanie ·1,2% miesięcznie
Nowy OH KIER
Kielce, ul. Zagnańska 119
przy supermarkecie MAX, tel. 31-22-37
godz. otwarcia pn.-pt. 10-19, sob. 10-16

ł-,

V'

KRAJOWE CENTRUM OSTEOPOROZY
KIELECKA LECZNICA SPECJALISTYCZNA

Kielce, ul. Sienkiewicza 45, II p., tel./fax (041)68-11-07

Badania densytometryczne
OSTEOPOROZY

przy pomocy apa,.atu~

_

codziennie w godz. 9-11, 15-18

Leczenie osteoporozy i chorób reumatycznych

dziłem .

Na przekór
wszystkiemu

Szkoła

HURTOWNIA "AGA"

Jazdy

KlfI.Cl, III. tytnIo I
(ltaIaWldowlall....pG!Iowo)
lal 11·11-1', "·17"

Tu w tym domu w Oblęgorku
urodziłem się i różnie mi się
wiodło . Dobrze i źle. I teraz
wierzę, że uda mi się przetrwać
ten kleszczowy krach. Na przekór wszystkiemu. - Pytają panie
czy nazwisko Sienkiewicz pomaga? - Teraz tak. Chociaż
w szkole czasami przeszkadzało . Nauczyciele podejrzewali, że mam talent do pisania,
a ja robiłem błędy - śmieje się.
- Jak mój dziad Henryk. Mało
kto o tym wie, ale on też naprawdę robił błędy ortograficzne.
Ot, takie to moje dziedzictwo.

ZABAWKI

ZAPRASZA NA:

KURS PRAWA JItZIJY KAT. A, B, T
• rozpoczp kInU - 7
95 ,.

.peII

Iw.... • 4 łygodM
- wytd8dy w godzlnach popo4udnlowych
• . . .1 _ _

KURS PRAWA JAZI)Y KAT. C, D, l!

- rozpoczp Iw.... • 15 lipca 95 , .
• "'" tJwanIa kinu • 4 tygodnie

• wytd8dy • ooboIy I niedziele
UWAGA! Ol. uczniów l_łów
udziel.my
10~RABATU.

ZAPRASZAMY

BASENY, PONTONY,
KOŁA oraz SZKOLNE
* DUŻY WYBÓR *
* ATRAKCYJNE CENY *
Kielce,
" """""
ul. Hauke-Bosaka 1
tel. 68-75-03

się poślizgnąłem?

P.

JędrzeJowskJ

Gumienice

- Nie podchodź za blisko woła
ojciec do znanego
z ciągłego rozrabiania syna,
widząc go przy klatce z tygry-

sem .
- Dlaczego?! Przecież nie zrobię mu nic złegol
K. Górecka
KJeJce

REKlAMA

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

bofAAB

HURT-DETAL

JWONAROJEK
DOROTA KOSIERKIEWJCZ

* KOMUNIKACJA
W knajpie

- O rety, ja to bym ze strachu
narobił - przyznaje się kolega
myśliwego.
- A ty myślisz, że ja na czym

Radlin

PRZY ZAKUPIE POWYŻEJ 1S mb. - S% RABATU

***

Epidemia w Busku przypadła
~ złym czasie dla Jerzego Sien-

-

MEBLE

WYKŁADZINY

Zje wszystko

- Gdyby stało się najgorsze
i zapotrzebowanie na mleko nie
wzrosło, to byłbym zmuszony
zająć się czymś innym. Wokolicy, w której mieszkam jest
wiele do zrobienia. Każdego roku muzeum w Oblęgorku odwiedza około pół miliona turystów. Niestety nie ma tu bazy
noclegowej, nie można dobrze
zjeść. Mógłbym temu jakoś zaradzić - planuje. - Złożyliśmy
też w urzędzie wniosek rewindykacyjny o zwrot majątku zagarniętego w latach reformy
rolnej. Ziemia nigdy nie została
rozparcelowana. Chcielibyśmy
odzyskać chociaż las. Mój dziadek oddał w 1956 roku dwór
i dwa ha ziemi państwu za ekwiwalent, którego nigdy nie otrzymał. - Kleszcze pokrzyżo
wały moje plany. Ale jestem upartym człowiekiem - zapewnia.

Epidemia
nie w porę

do produkcji koziego sera. To
właśnie nim częstuje nas gospodarz. Niestety, na razie robi go
tylko na własny użytek. A jest
Czego żałować. Serek jest pysz-

Gl

mię uprawiał mój dziadek i moi
rodzice. Jako absolwent Wyższej Szkoły Rolniczej postanow~em wraz z żoną, również rolnikiem, zaryzykować. Próbowaliśmy z nasienn~em, hodowlą
cieląt, ale dopiero kozy postawiły
nas na nogi.

- Pije pan wódkę panie kelner?
-Ależ skąd!

- To i dobrze.
-Aczemu to?
- A temu, że napiwku pan nie
dostanie.
E.G.
Kielce
Nagrodę, za najlepszą naszym zdaniem anegdotę w tym
tygodniu otrzymuje S. Sladul
z Kielc.
Gratulujemy! Zapraszamy do
redakcji po odbiór nagrody ksiąiki.

http://sbc.wbp.kielce.pl

IKR!

MIĘDZYNARODOWA

* TURYSTYKA KRAJOWA

i ZAGRANICZNA
* WIZY DO PRACY - NIEMCY
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Relaks
Gondek, unika głupich sytuacji,
aby sobie samej udzielać absolutorium, albo sobie samej nakazywać, co trzeba wykonać.
Poradziła sobie bez łóżka.

Won kufelku
Inny kielecki radny, Kazimierz
Ujazdowski, jest prawnikiem, a
wymyślił taką uchwałę o zakazie
picia alkoholu w miejscach publicznych, która się kupy nie trzyma. Nie wynika z niej, czy ten kto
wychyla kufelek pod parasolem
to już pijaczek plenerowy, czy
nie? Zyskał więc sobie radny
wśród piwoszy ksywkę: "Siwy z

Literatura faktu

tor Radia .. Kielce" Andrzej Kopeć zdobył się na wyczyn co najmniej heroiczny - zamienia swego wysłużoneQ.o "malucha" na
..cinquecento" .
To wcale nie bujda na resorach.

Pragniemy złożyć serdeczne
gratulacje koleżance Alinie Janusz z ..Gazety Lokalnej". Dzięki
niej dowiedzieliśmy się, że Edmund Niziurski jest nie tylko
autorem "Księgi Urwisów" czy
W imieniu prawa
"Przygód Marka Piegusa" lecz
Sądzimy,
że komendant rejonawet .. Pana Samochodzika",
który to cykl błędnie przypisywa- - nowy policji w Kielcach Zygmunt Król powinien wkrótce aliśmy dotychczas zupełnie komu
wansować. Jego brawurowa akinnemu.
cja, po której obywatele narodoNotatka koleżanki to prawwości rumuńskiej odjechali z
dziwa literatura faktu.

dużą pianą".

Raz, dwa, trzy, cztery... czyżby Anna Łubieńska, córka prawnuka założyciela cukrowni liczyła, które to już pokolenie
Łubieńskich nie rządzi cukrownią w Kazimierzy. Pomaga jej wiceminister rolnictwa Jacek Soski!. Z lewej obecny zarządca Ryszard Mucha.
Fot. Aleksander Piekarski

. Ze smoczkiem

Spod niebios
Prezydent Kielc Jerzy Suchański postanowił sprawdzić
się jako spadochroniarz. Skok
miał się odbyć w niedzielę, ale samolot był na przeglądzie i odłożo

no ów wyczyn na inny termin.
Wczoraj, przed odwoławczą
sesją, skoczyła tylko temperatura.

Weteran nagród "Dzikiej Róaktor Edward Kusztal został
dziadkiem, gdyż jego córka
Magda, zastępca dyrektora Teatru im. S. Zerómskiego, urodziła mu dorodnego wnuka.
Teraz aktor poznaje kulisy
pieluch.
ży"

żałuj róż ...

Nie

Piotr Szczerski, dyrektor kieleckiego teatru, tym
razem w pięknie odprasowanym garniturze, bardzo
przeżywał wręczanie nagród aktorom. A na początek tej imprezy zaaplikował publiczności piosenkę, odśpiewaną przez
Dorotę Stępień i Wiolettę
Zmarlak pt. ..A ja się zała
pię". Aktorki się na .. Dziką
Różę" nie załapały, ale bardzo nam się w kabaretowej
roli spodobały.
Niech stąpają po różachl

Słuchawka

i muza
Poznaliśmy

na teatralKieleccy posłowie jakby trochę
przemęczeni. Od lewej Mirosław nym bankiecie urocz~
dr Annę
Pawlak I Alfred DomagaiskI.
Fot. Aleksander Piekarski Konstantynowicz,
lekarza pediatrę,
która ma znakomite poHarcerskie pląsy
czucie humoru, ładną
Wiceprezydent Kielc Wojsukienkę w kwiatuszki i
ciech Zelezik, gdy zobaczył w
lubi kabaret. '
gazetac;:h protest radnego MaW naszych szpitacieja Slusarczyka dotyczący
lach ma go na co
nie przygotowania amfiteatru do
festiwalu

harcerskiego

westchnął i powiedział : ..nauczycieli stać na wszystko". Jakby
zapominając, że sam się z
oświaty wywodzi.
Przyganiał kocioł garnkowi.

Marsz do

kąta!

Wicewojewoda kielecki Józef
Winiarski tak się na nas oburzył,
gdy powątpiewaliśmy w to, czy
sam sobie wybrał i kupił zielonkawą marynarkę, że powies~ ją w
kącie szaty i postanowił w ogóle
jej nie zakładać na konferencje
prasowe.
Siedź w kącie, a znajdą cię.

Magia nazwisk
Dużo

uczniów zdających egzaminy wstępne do szkół śred
nich domyślilo się, że na polskim będzie temat: .. Dokonaj autocharakterystyki". Niektórzy
zaczynali swe Wypracowanie
tak: "Nazywam się ....
Po rodzicach jego poznaciego...

Zaklinacz wężów
Strażacy penetrowal! ośrodki

wczasowe w Górach Swiętok
rzyskich, by sprawdzić ich zebezpieczenie przeciwpożaro
we przed sezonem. W jednym
z nich natknęli się na puste

I niedobry, bo na sesjach tę
bije.

pianę

Na oko
Zauważyliśmy, że były wojewoda kielecki Józef Płoskonka
darzy dużym sentymentem dyrektor Grażynę Jarosz z Radia
.. Jedność", bo nie dość że spogląda na nią okiem eksperta, to
jeszcze stara się przechodzić jak
najbliżej obok tej atrakcyjnej kobiety.
Ma i zmysły eksperta ...

Absencja
Lokalny przywódca Komitetu
100 w Kielcach oraz radny Bogdan Borkowski ma chyba na
pieńku z kieleckim radiem. Dwa
razy obiecywał redaktor Marzenie Sobali, że się zjawi w studiu
i odpowie na pytania słuchaczy i
dwa razy nie przyszedł.
Fakt, że jego ugrupowanie
nie jest na fali ...

przybliżyć

dziennikarzom, jak wyglądają łóżka z darów i
powiedziała, że można

......-N-a-fe-s-ty-n-sy-m-p-at-y....;cy "Echa" przyszli
w firmowych koszulkach. Jedną z nich
była wiceszefowa kieleckiego "Domu
Książki" Halina Chromik.
Fot Grzegorz Romański

szatki, w których powinny być I
węże hydrauliczne. Gdy nakazali wypełnić je sprzętem, to
owszem zostały wypełnione. Okazało się jednak, że pocięto
wąż na kilka części i każdą z
nich tak umieszczono za
szklaną szybką, aby zachować
pozory, że wszystko jest w poma

węża

Dziennikarka
usiłowała
połączyć się telefonicznie z potomkiem Henryka Sienkiewicza, który hoduje w Oblęgorku
kozy i robi z ich mleka pyszne

kółek

Jeżeli już

dotykamy radiowych częstotliwości ... Być może
warto odnotować fakt, że dyrek-

Biurowi

złodzieje

ria kradzieży w biurach przy ul.
Sienkiewicza w Kielcach. Raptem się one skończyły, bo opryszków przyłapano. Ale ostatnio znów widziani byli na mieście
i znów okradziono biuro, tym razem .. Estrady Świętokrzyskiej".
Nie zdążyli skompletować

w kie-

Telefon w zaświaty

Czar czterech

w zeszłym roku była cała se-

rządku.

Właściciel

Wiele sił i energii zużył nasz
redakcyjny fotoreporter, by uchwycić przewodniczącego .. Solidarności" Mar.ana Krzaklewskiego,
ustawiającego
się
wdzięcznie na tle sex-shopu w
czasie obchodów rocznicy radomskiego Czerwca. Sprytny
działacz zauważył jednak te
niecne manewry i czym prędzej
dal nogę.
Ciekawe, kogo też się bał?

Organy ścigania
Modą na uciekanie zaraził się
też natchniony przewodniczący

Komisji Kultury Rady Miejskiej w
Radomiu, moralista i fotografik,
zapalony głosiciel idei utworzenia orkiestry kameralnej Krzysztof Gajewski. Kiedy
przyniesiono mu zaproszenie na
festiwal muzyki organowej,
którego organizatorzy mają wiel-

twarożki.

zadzwoniła do inchciała poznać numer

Gdy

formacji i
hodowcy usłyszała szept: - Jakaś zwariowana baba pyta o
Sienkiewicza, a on przecież nie
żyje.

Raz kozie
kiewiczowI.

śmierć,

to I Sien-

wyposażenia?

Od do
Na furtce wiodącej do przychodni we Włoszczowie wisi tabliczka: "Uwaga - zły pies po
godz. 15".

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Na niedawnej konferencji prasowej u posła Waldemara Bartosza dziennikarze zachodzili w
głowę, kim jest dodatkowy kamerzysta, którego nijak nie mogli skojarzyć z żadną siecią telewizyjną. Okazało się, że operator filmuje dla ... szefa regionalnej ..S...
Na wypadek gdyby mu się
film urwał?

Kielecka radna Czesława Szczukiewicz u-

szenI.

Radomia, Cezary
IPPSI narażony jest
na szykany kontrolerów biletów
kolejowych, którzy w żaden sposób nie są w stanie uwierzyć, że '
podróżujący na korytarzu II klasy
mężczyzna może być posłem na
Sejm. Z tego powodu długo i
wnikliwie badają oni autentyczność poselskiej legitymacji.
My byśmy na miejscu posła
zmienili front Po co nam socjalizm, skoro lud polski nie
jest zadowolony, jeśli jego
przedstawiciele nie latają samolotami na publiczny koszt,
by obejrzeć na ten przykład
mecz żużlowy.

Oko kamery

nikt nie prześwietlił.

Pozycja radnej

przyjmować na nich wygodne pozycje. My oceniamy pozycję radnej
Szczukiewicz bardzo
wysoko, bo wycofała się
z komisji RM i jest jedynie w Zarządzie Miasta,
więc w przeciwieństwie
do radnej Krystyny

Blisko mas
Poseł z
Miżejewski

Wielka ucieczka

Remontowstrząsy
Dyrektor Biura Sejmiku Samorządowego w Kielcach Anna
Wieszcz udręczonego narodu, kandydat na prezydenta RP Rzepka ma po uszy remontu, na
Jan Ludwik Bratoszewski z Radomia spotkał się z okazji obchoktóry się wreszcie zdecydowała.
dów rocznicy wydarzeń czerwcowych z wodzem "Solidarności"
Ma też dosyć noszenia konMarianem Krzaklewskim. Wspólnego komunikatu nie
taktów w torebce. Jedyne, co roogłoszono.
Fot. Piotr Mazur
zjaśnia jej tę sytuację to piękna .
Kielc w siną dal zasługuje na najnarożna szafa, podobnej ponoć
Urlopowicz
wyższą uwagę zwierzchników,
nikt nie ma w całych Kielcach.
Zadumaliśmy się nad zatrktórzy powinni mu co najmniej
Ach te kontakty...
IKRA!
ważającym losem służby zdrowręczyć medal.
wia. Otóż dowiedzieliśmy się osNa płótnie
Najlepiej w imieniu jakiegoś
tatnio, w jak ponurych miejscach
biura podróży.
(TONI
Kronika popadła ostatnio w
spędza
wakacje jeden z
kontemplację. Jej powodem był
najgłośniejszych kieleckich orto. Sabat
nie kto inny, tylko kielecki radny
pedów, dr Ryszard Leydo. Rok
"Pod
Jodłami"
Kazimierz Ujazdowski, który
temu był na urlopie w ohydnym,
dumny niczym Cezar po przekroSześć
pań
wydzierżawiło od
przereklamowanym Meksyku, w
czeniu Rubikonu spoziera z ram
upadającego
pracodawcy
tym zaś odwiedził rasistowską
fotograficznego portretu na
RPA.
płótnie na klientów jednego z kiePewnie podróżował pod
leckich atelier.
narkozą .. ·
Cud, że radnego jeszcze

dzień.

siłowała

taj jest odwrotnie. Wszystkie panie są urodziwe i miłe i nie moż
na ich porównywać do czarownic .
A może one nas oczarow~?
CUK

Zakład ma się dobrze, więc humor dopisuje .. Na zdjęciu: Wan- .
da Koziarz - dyrektor Zakładów Porcelany w Cmielowie zimie-.
ninowym bukietem kwiatów.
Fot. Grzegorz RomańskI

Gminnej Spółdzielni .. Samopomoc Chiopska" w Nowej Słupi restaurację "Pod Jodłami". Zawiązując spółkę nazwały ją SABAT, od pierwszych liter swoich
imion.
Chociaż powszechnie sabat
kojarzy się z czarownicam i, to tu-

kie pretensje do władz miasta za
kompletne ..olanie" imprezy,
szurnął między biurkami i tyle go
widzieli. Jeszcze kazał mówić,
że go nie ma.
Z Gajewskim jak z jego orkiestrą - jest, a jakby jej nie
było.
/VIPI

Pokoje na godziny, psy na
godziny...

karska pracuje w sali ślubÓW
USC, parter, przepraszamy".
Kto się żeni, ten chory...

Ochy i achy
Najpierw z fanfarami celebrowano uroczystość odsłonięcia
pomnika "Czwórki" w Kielcach
po czym okazało się, że jest on ...
niczyj. Nie figuruje na stanie
Skarbu Państwa ani miasta, ani
organizacji
politycznych,
społecznych i kombatanckich.
.. Czwórka" jest jak piąte
koło u wozu.
Proszę

bardzo

Na filarze w magistracie zau.. Komisja le-

ważyliśmy kartkę:

Narada
Podczas piekielnie nudnej na·
rady, jaka się ostatnio w
..okrąglaku" odbywała, upal tak
zmęczył jej uczestników, że co
rusz wymykali się chyłkiem, tlll'
macząc, że mają ważne spotk~· ·

nia. Po czym nieoczekiwanIe
wszyscy spotkali się ... przy tatarku i kuflu piwa w ..Żywcu".
Ech, te duże jasne sprawY
wagi państwowej.
Al
lKAł'!
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Psycholog radzi

KE IT, pracodawca może nas zapytać o wiele rzeczy, np.:
- gdzie i kiedy kończyliśmy

więcej mamy na to czasu/, proszeni jesteśmy na indywidualną
rozmowę·

Uczestniczyłem

w kilkudziesięciu różnych rozmowach
wstępnych organizowanych przez najznakomitsze firmy zaJmujące się profesjonalnym doradztwem personalnym. O co
podczas takich spotkań można być zapytanym?
może
od uporządkowania sytuacji, którą
będziemy rozważać. Otóż roz-

Zacznijmy

mowa z kandydatem, a chyba
lepiej byłoby powiedzieć "badanie wstępne", dotyczy zwykle
osób, które decydują się odpowiadać na anons prasowy,
w którym firma oferuje pracę na
tzw. wysokim albo ważnym stanowisku. To właśnie wtedy wymaga się, aby zainteresowani
złożyli wspomniane w poprzednich odcinkach dokumenty, czyli
list motywacyjny, życiorys i inne,
wskazane w ogłoszeniu . Niekiedy rozmowa wstępna prowadzona jest przy tzw. grupowych zatrudnieniach np. pracowników
produkcji lub prowadzi ją pracodawca, który poszukuje pracowników ć> specjalnych predyspozycjach czy uzdolnieniach.
Wróćmy teraz do zatrudnienia na "wysokim" stanowisku.
O co pytają?
Otóż zwykle jest tak, że rozmowy z kandydatem toczą się
w
pewnej
kolejności.
Większość firm, w których osobiście "ćwiczyłem", rozpoczyna
od krótkiego, wstępnego spotkania, które prowadzone jest
przez specjalnie przeszkolony
personel/najczęściej są to psy-

cholodzy/. Krótka, kilkuminutowa rozmowa kończy się
wręczeniem
formularza

szkołę

- czy jesteśmy zainteresowani
dalszym uczeniem się
- jak wygląda nasza sytuacja
rodzinna
- gdzie ostatnio pracowaliśmy.
Padają
również
pytania
o honorarium, które chcielibyśmy otrzymywać za naszą

Indywidualna rozmowa prowadzona jest najczęściej przez
specjalistów z poszczególnych
dziedzin, których znajomość ceniona jest przez pracodawcę.
Zatem w przypadku znajomości
angielskiego rozmowę prowadzi

pracę·

Oczywiście nie podpowiem,
należy na te pytania odpowiadać. Mogę natomiast bardzo wyraźnie zaakcentować,
że źle przyjmowane jest przez
firmy zajmujące się doradzt-

co

z prośbą o jego wypełnienie. Tu
uwaga! Jeżeli w życiorysie wypunktowaliśmy np. "biegła znajomość języka angielskiego", to
poproszą nas uprzejmie o wypełnienie formularza właśnie
w tym języku . Formularze są
rÓŻne. Mogązawieraćnp. pytania o przebieg naszej pracy zawodowej, o naszą opinię na temat fir~, w której chcemy się
zatrudnic, o znajomośćproduk
tu, który jest przez tę firmę wytwarzany. Spotykałem również
pytania o: zainteresowania, sytuację rodzinną, przebieg studiów etc. Kiedy formularz zostanie wypełniony /zwykle uprzejmie sugeruje się, ile mniej

wem personalnym pytanie: "A ile można zarobić?" Niezbyt rozsądne jest również wymyślanie
i podawanie nieprawdziwych
informacji
o naszych
umiejętnościach. Po pierwsze pracodawca może je łatwo
sprawdzić, np. proponując zademonstrowanie szybkości pisania na maszynie czy obsługi
komputera, po drugie - w sytuacji, kiedy otrzymamy zadanie,
którego nie potrafimy wykonać
lub wykonamy je źle , będzie ono prawdopodobnie ostatnim,
które otrzymaliśmy do realizacji.
Czy jesteśmy skazani na poszukiwanie pracy sami? Co to
jest BANK DANYCH, kto może
do niego wejść i za ile - o tym
w przyszłym tygodniu .

się w języku angielskim . Tam,
gdzie na określonym stanowisku
wymagana jest znajomość przepisów prawnych, rozmowa może być prowadzona przez zatrudnionego przez firmę zajmującą się doradztwem personalnym prawnika. Jak Państwo
zauważyliście, nieprzypadkowo
pojawiło się w poprzednim zdaniu hasło "doradztwo personalne".

Sytuacja opisywana dotyczy
bowiem selekcji kadry pracowniezej dokonywanej przez specjalną firmę. Gdy rozmowa prowadzona jest bez korzystania
z pomocy takiej firmy jak np. TA-

K. KORONA

Rozmowy o języku

Pięć,

___ 0

dziesięć,

//
\
-------- -

pięt. naście
Przed znakomitym programem dla dzieci mamy okazję
słuchać tytułowej piosenki w wykonaniu chóru dziecięcego. Ktoś
dołożył starań, żeby te dzieci
śpiewały przesadnie ę. Przesada ta narasta w ten sposób: pierwsze słowo pięć jest śpiewane
z umiarkowaną nosowością;
drugie - dziesięć - z bardziej
przesadną, a trzecie - już zupełnie niemożliWie wstrętnie
piętnaście. Wszystko to świad

czy o tym, że ktoś uczący te
dzieci śpiewać, swoje poglądy
na wymowę oparł na początko
wej nauce czytania, w której najzupełniej błędnie - każe się
czytać izolowane litery, a znak
ę utożsamia z samogłoską nosową. Tymczasem wyrazów,
w których litera ę nie odpowiada
zeSpołowi głosek jest znaczniemniej, niż takich, gdzie literze ę
odpowiada zespółgłosek. Nie
Szukajmy daleko. Oto w tekście,
który dotąd napisałem, a Szanowny Czytelnik przeczytał, są
n~s!ępujące wyrazy z literą ę:
Plę~,

dziesięć,

piętnaście,

0-

kaz~ę, dziecięcego, pięć, dzie-

SlęC, wstrętnie, piętnaście, wymowę, się, następujące.
.
teraz spróbujmy zapisać
I opisac naturalną wymowę

tych wyrazów:
zapis ortograficzny: - zapis
WYmowy:
pięć - /pieńć/
dziesięć - /dźeśeńć/
piętnaście - /pietnaśće/
ok'!Zję - /okazje/, /okazję/
dZIeCięcego - /dźećencego/
wstrętnie - /fstrentńe/
"rmowę - /wymowe/
SIę -/śe/

następujące - /nastempujon-

ce!.
z Słowo

pisane

zgodnie
. POlską ortografią pięć zgod~ z Polskimi normami wymoli' .,!,usi być wymiawiane
Ple~/. I nie ma tu żadnej innej
~oŻhwOŚCI. To - jeśli chodzi o
m~rm~. A~e tej normy nie trzy2rla~ s.~~, ~o mówią /pięć/. Nie
mia~ Jej I me respektują. NatoŻe zn Pkamiętają, że ich uczono,
nos a ę oz.nacza samogłoskę
z d~iwą: .Takle teksty pamiętają
eClnstwa. Jeszcze nawet

pamiętają, że w języku polskim
mamy dwie samogłoski nosowe:
ę i ą. Nawet niektórzy to przypominają sobie, że jesteśmy jedynym językiem słowiańskim, który te samogłoski z epoki prasło
wiańskiej zachował.
Tyle, że ta wiedza historyczna nie jest w stanie zastąpić
wiedzy o współczesnym stanie języka, a ta jest taka, że wyraz pisany pięć jest mówiony
naturalnie jako /pieńć/i tak go
należy mówić. Ci, którzy tę wymowę uważają za niestaranną nie są w zgodzie z nauką. Ci, co
starają się mówić /pięć/ mówią

nienaturalnie, przesadnie i zdrajako niedouczeni. Bo
w każdym podręczniku, nawet
szkolnym!, gdzie się mówi o wymowie takich wyrazów, wskazuje się jako jedynie poprawną wy-

-.

~~:::t!:~~
."

dzają się

mowę /pieńć/.

Podobnie jest z wyrazem pisanym jako dziesięć: wymowa
jego jedynie poprawna - to
/dźeśeńć/.

Bardziej
skomplikowanie
w nauce wygląda sprawa wyrazu pisanego jako piętnaście.
Wymowę /piętnaśće/ i /pientnaśće/ potępiają wydawnictwa
warszawskie - w tym Słownik
poprawnej polszczyzny; nie
potępiają natomiast wydawnictwa pozawarszawskie, w tym
przygotowany w Krakowie
Słownik wymowy polskiej. Natomiast wszystkie wydawnictwa są zgodne co do tego, że
wymowa /pietnaśće/ jest poprawna.
Nie jest to nic szczególnego;
bo w języku polskim tylko
J e d n a litera ma zawsze ten
sam odpowiednik głoskowy jestto litera ó- tylko jej zawsze
odpowiada ta sama głoska lu/.
Prawda, że śmieszne?! A nam
się wmawia, że litera jest znakiem głoski!
Ale tak naprawdę - to czy trzeba jedną wymowę uważać za
lepszą od drugi~j? C;;zy nie na:
leżałoby nie zabl~rac ~osu w t~J
sprawie? Przeciez ob.le po~tac~e
omawianych wyrazow rownle
dobrze komunikują sens.
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Duch i materia

matów gospodarczych. Jak
w jednym z wywiadów powiedział satyryk Janusz Szpotański o elitach politycznych:
"Uważają, że wszystko załatwili.
Jest niepodległość, gospodarka
się rozwija. Pozostała walka

bliska

Re.,leks
Nie doszliśmy jeszcze do poziomu belgijskiego atadłonu Heysel,
gdzie w wyniku bójek kibiców zawaliła się część trybuny I zginęło
kilkadziesiąt osób, ani Ameryki Południowej - tam kiedyś wybuchła
"wojna futbolowa" między Hondurasem I Salwadorem - ale Już jesteśmy bliscy.
Jeśli wierzyć statystykom policyjnym, po niedawnym meczu Legia GKS Katowice w finale Pucharu Polski rannych bylo 101 policjantów Iw
tym 13 ciężko/, uszkodzono 18 radiowozów i bliżej nieokreśloną liczbę
innych samochodów, straty materialne na samym stadionie sięgają kilkuset milionów złotych . Mecz, jak z ulgą podkreślają zainteresowani,
oglądało tylko 16.000 ludzi. Gdyby było ich 50 tysięcy /a tyle miało prawo
być, bo to w końcu finał najważniejszych rozgrywek futbolowych w Polscel, wówczas ofiar byłoby więcej niż w wojnie .Burza Pustynna", po amerykańskiej oczywiście stronie.
Nie sama eksplozja chamskiej agresji ze strony młodych przeważnie
ludzi i przejawy nieudolności /połączonej z brutalnością! policji najbardziej
mnie w całej tej awanturze zafrapowały. Najciekawsza była natychmiastowa niemal reakcja wojewody warszawskiego, Bohdana Jastrzębskiego.
Zamknął on po prostu stadion Legii dla rozgrywek piłkarskich na tak długo,
jak trzeba będzie, lj. do wykonania prac gwarantujących bezpieczeństwo
i porządek na trybunach oraz poza nimi. Wojewoda był jedyny, który zareagował szybko i rzeczowo. Co więcej, i to jest dla mnie najważniejsze, wykazał refleks rasowego polityka. Głośna sprawa, społeczeństwo jest wzburzone i zirytowane, trzeba więc zareagować. Reakcja była taka, jakiej ży
czyli sobie ludzie, mający dosyć cotygodniowych burd i awantur. To jest
właśnie polityka - robić to, czego życzy sobie społeczeństwo wtedy, kiedy
jest tego konieczność . W polityce wygrywa ten, kto działa szybko.
W sprawie awantur na warszawskim stadionie nikt poza tym nie zabrai
głosu publicznie, nie mówiąc już o decyzjach. Wprawdzie nie było tam trupów, ale skala zamieszek i ich publiczna prezentacja w telewizji musiały byt
bulwersujące dla milionów. Miliony mogły być poruszone, ale nasi pracownicy na stanowiskach ministerialnych nie znaleźli w sprawie niczego
szczególnego. Wygląda na to, że tak jak wiele innych niepokojących miliony
ludzi wydarzeń i to odpłynie w oficjalną niepamięć . Do czasu przynajmniej,
aż rzeczywiście jakiś mecz skończy się dla kilku ludzi w kostnicy. Wówczas
może ktoś z władz zacznie przebierać nogami, jak zwykle za późno.
Jest w sporcie takie powiedzenie: "ma refleks szachisty'. Określa ono
powolnego safandułę, który porusza się , jakby tkwił w skamieniałej smole. Powiedzenie powstało dawno i z pewnością krzywdzi szachistów, którzy dzisiaj, żeby wygrywać, muszą mieć kondycję fizyczną atletów i stosowny do niej refleks. Proponuję zmianę powiedzenia na: ,ma refleks,
jak polski polityk". Ogromna większość naszych polityków ma bowiem
doskonały refleks, jeśli chodzi o obronę partyjnych lub własnych interesów, flaczeją im natomiast mięśnie i zanika szybkość, kiedy trzeba podjąć sprawy ogółu, do których załatwiania zostali powołani.
Mogliby przecież nas zapytać, czy mamy zamiar płacić setki milionów
złotych za mecze, na których ktoś inny robi pieniądze, do nas natomiast
/podatników/ wysyłany jest rachunek. Za zranionych policjantów i zniszczony sprzęt, za wybite szyby sklepowe, zdewastowane wagony kolejowe, którymi udająca kibiców hałastra, wraca do domów, za zablokowany
ruch uliczny i strach ludzi, którzy przypadkowo stykają się z pijaną
tłuszczą. Bonzowie drużyn futbolowych wyciągają miliardy z legalnych
i lewych kas, piłkarze dostają do podziału premie kilkuset tysięcy dołarów
- a my za to wszystko bulimy. Dlaczego?
Czy żaden z polityków nie może dojść do mało skądinąd odkrywczego
wniosku, że jeśli rozgrywki piłkarskie muszą się toczyć, to kluby poWinny
dbać o porządek i płacić, kiedy go nie ma. Jeśli nie chcą, czy nie mogą
tego czynić, niech mecze toczą się bez widowni, wyłącznie dla kamer
telewizji. Jeśli to nie będzie się klubom, ich właścicielom i zawodnikom
opłacać, to trudno. Nie mam zamiaru subsydiować swoimi podatkami ani
prywatnego biznesu działaczy, ani chuligańskich hobby kibiców. Szczególnie jest to nie do przyjęcia w syluacji, kiedy nędza panuje w szpitalach ,
bieda w szkołach i niedostatek wszędzie dokoła .
Może to niewygodny dla polityków temat, ale nie wybieraliśmy ich na
urzędy po to, żeby żyli w komforcie i beztrosce. Oni muszą zacząć najpierw
mówić, potem działać . Milczenie jest oznaką tchórzostwa i bezradności. Co
więcej , odbierane jest jako przyzwolenie. Dla ludzi, którzy idą na mecz nie
po to, żeby go obejrzeć, tylko, żeby zrobić awanturę , to jest zachęta i obietnica zabawy bez konsekwencji. Oznacza, że władza boi się interweniować,
że woli udawać, iż nie ma sprawy. Wspomnijcie moje słowa - następne
zamieszki będą groźniejsze i skończą się bardziej tragicznie.
Politycy narzekają w Polsce na brak do nich l?zacunku, winiąc za swoją
mizerną pozycję prasę i Bóg wie, kogo jeszcze. Zaden redaktor nie ugryzie
polityka, który ma charakter, poglądy, jakich nie zmienia co tydzień i chce
coś dla s~eczeri~twa zrobić. Zaden redaktor nie wybroni polityka, który
tych cech Ole poSiada. Dla ludzi bez refleksu nie ma już miejsca nawet
TADEUSZ JACEWICZ
w szachach. Na pewno nie ma go w polityce.

właśnie

Znany jest z psychologii mechanizm projekcji, tzn. przypisywania innym win i złych zamiarów, jakie się samemu żywi wobec
otoczenia. Wiele polemik prasowych doskonale ilustruje to zjawisko.
Dyskusje światopoglądowe
dominują w Aaszym życiu umysłowym ze szkodą dla te-

Z

o władzę, a dla relaksu zajmo",anie się przywarami narodu
polskiego: jego zaścianko
wością, ksenofobią, nacjonaliz-

mem i antysemityzmem, którym
to wadom przeciwstawiają
własną, nieskazitelną -europejskoŚĆ,," .
Jednakże
te

zarzuty stawiane
mitycznemu
ciemnogrodowi
i równie egzotycznym faszystom, znane są
czytelnikom

MARCIN PRAVZNER
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ze strony formacji politycznej, która wydała dzisiejszych Katonów. Oto oskarża się
prawicę, że chce rzekomo fizycznie niszczyć swoich przeciwników, choć nadal nie są znani sprawcy rzeczywistego zabójstwa księdza Popiełuszki, toczą
się rozprawy sądowe o mordy
polityczne na Pyjasie, Przemyku, ciągnie się w nieskończo
ność rozprawa przeciwko Hu-

merowi, czekają na rozliczenie
sprawcy masakry na Wybrzeżu,
nadal nie ma winnych strzelaniny w Kopalni .Wujek".
Dziwna jest ta nasza demokracja, którą wielu chciałoby jak
najbardziej ograniczyć . Oto
w Sejmie odbywała się niedawno kurioza!na dyskusja na temat
Kościoła.
Zarzuca się biskupom, że ośmielają się mieć
własne
zdanie w sprawach
politycznych.
Ani
doktryna
kościelna, ani żadne prawo nie
zabraniają nikomu wypowiadać

się

w sprawach dotyczących
nas wszystkich . Prawo takie
według niektórych antyklerykałów miałoby być odebrane
przedstawicielom
Kościoła.
Sprawa jest tak oczywista, że odechciewa się wszelkich dyskusji
na ten temat. Widoczny tylko jest
mechanizm projekcji, to znaczy
przypisywanie "biskupom chęci
dyktatorskiego rządzenia, na jakie samemu ma się ochotę.
Tym bardziej przykre w tym
konteksście było nieodpowiedzialne kazanie księdza Jankowskiego, które daje oręż do
ręki różnym demagogom.
Kiedyś w polemikach prasowych najłatwiej było załatwić
przeciwnika przyczepiając mu etykietkę .wroga ustroju'. Obecnie różni neofici demokracji,
a calkiem niedawno strażnicy
"wyższości ustroju socjalistycznego·, aby pognębić ideowych
przeciwników, przyczepiają im
miano "wrogów demokracji·.
Tyle że jest to projekcja ich
własnych,
dyktatorskich
zapędów. Walka o "rząd dusz·
nadal trwa.
ZDZISŁAW
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Od 2 do 8 lipca 1995 roku
Za ten minihoroskop nie bierzemy żadnej odpowiedzialności. To dzieło astrologów. Możemy jedynie powiedzieć chcecie to p'rzeczytajcle.
KOZlOROZEC lur. 22 XII - 20 II

Rozpoczęte w pracy sprawy mogą się zacząć komplikować I nie będzie łatwo
wprowadzić je znowu na normalne tory. To może trochę denerwować . Musisz jednak
wykazać cierpliwość i stanowczość, bo mimo wszystko jest szansa na pomyślne Ich
kontynuowanie. najbliższym okresie Twoją uwagę pochłaniać będą głównie spra·
wy materialne. Zycie rodzinne układać się będzie spokojnie i pogodnie pod warun·
kiem, że zrezygnujesz ze swojej zaborczości i okażesz partnerowi więcej czułości i
ciepła. Wielu młodych, urodzonych w latach 1971·1975, będzie chcialo zmienić stan
cywilny. Nic w tym złego. Jeśli trafisz na swój typ, wówczas nie zastanawiaj się długo

W

nad decyzją.

WODNIK lur. 21 1- 18

Vi

III

Zbliża się korzystny okres. Szczęście będzie Ci sprzyjać we wszystkich dziedzi·
nach, ale dobrą pasę wykorzystaj przede wszystkim dla umocnienia swojej pozycji
zawodowej. w finansach możliwość strat w wyniku własnej lekkomyślności lub o·
szustwa. W sprawach rodzinnych nagromadziło się wiele niespodziewanych i dość
trudnych sytuacji. Nie rób z tego sensacji, bowiem zainteresowanie otoczenia może
Ci tylko zaszkodzić. Działaj sam, w skupieniu I rozważnie. Niektórzy młodzi, urodzeni
w latach 1971·1976, powinni wreszcie zdecydować się na propozycje sympatii.
Zwlekanie z decyzją nie ma sensu.
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RYBY lur. 19 II - 20 1111

się talentem I wiedzą może przyspieszyć Twój awans zawodowy.
Wzmożony wysiłek zaowocuje sukcesem materialnym, ale konieczne będą wytr.
wałość I rozwaga. W pracy wskazane teraz powściągliwość i ostrożność. Uważaj,
bo jeden ze współpracowników chce wciągnąć Cię w niebezpieczną grę. Zastanów
się, co się za tym kryje i jaki jest cel jego działania. Wszystkie napięcia, któlYch
niemało było w ostatnich dniach, miną bezpiecznie.2apomnlsz o nich w czasie
urlopu w gronie rodziny i przyjaciół. Wielu młodych, urodzonych w latach 1971-1976,
Uczyć się musi z odpowiedzią na kilka zasadniczych pytań I poważną rozmowę z
sympatią· Bądź szczery - mów prawdę.

Wykazanie

BARAN lur. 21 III - 20

IVI

Najważniejsze będą teraz sprawy zawodowe. Wzrastąjący, osobisty autorytet
ułatwi Ci robienie kariery. Również w sprawach finansowych korzystne układy, jeśfi
tylko postępował będziesz rozsądnie. Przedsięwzięcie, które zamierzasz podjąć ma
duże szanse powodzenia. Musisz jednak chodzić po ziemi a nie bujać w obłokach.
Czy Ci się to będzie podobać, czy nie, musisz obecnie wykazać zdecydowanie
każdym działaniu. Są sprawy, o których nie możesz dyskutować, bo szkoda na to
czasu, a musisz się z nimi terminowo uporać. Dla wielu młodych, urodzonych w

w

latach 1972-1976, najbliższe wakacje upłyną pod znakiem miłej niespodzianki. Ktoś
bardzo Ci sprzyja!

BYK lur. 21 IV - 20 VI

W pracy drobna nieprzyjemność . Postaraj się o niej zapomnieć, nie rozdrapuj
sprawy, bo jedynie możesz sobie zaszkodzić . Niestety, nie odwrócisz tego, co było.
Niewykluczone, że właśnie teraz nastąpi przełom i szczęście zacznie się do Ciebie
uśmiechać. Pod jego wpływem otworzysz się na ludzi. Okres urlopowy zapowiada
się bardzo przyjemnie i atrakcyjnie pod względem rodzinnym i towarzyskim. Staraj
się dostroić do ogólnej atmosfery i nie opowiadaj tylko o sobie, bo na pewno nie
wszystkich będzie to interesowało. Niektórych młodych, urodzonych w latach 1971·
1976, ucieszy na pewno rozmowa z sympatią, z którą długo się nie widzieli. Nie

OKA"
WI

roztkliwi~j się.

BLIZNIĘTA lur. 21 V - 21 VII
Przypływ energii i żywotności pozwoli na realizację ważnych zadań zawodowych:
wskazane są jednak rozsądek i rozwaga. Twoje wysiłki w pracy zawodowej przy.
niosą oczekiwane rezultaty. Usatysfakcjonuje to zwierzchnika I Ciebie także. Możesz
sobie popUŚCić nieco cugli i przez jakiś czas, ate krótki, korzystać z sytuacji z PO'
czyciem dobrze zasłużonej nagrody. Atrakcyjne, udane dni szczególnie dla osób
młodych, urodzonych w latach 1972-1976. Różne plany i marzenia zaczną się
wreszcie materializować. Poza tym wiele przyjemnych niespodzianek. MQŻe będą
to wspaniałe prezenty, może ciekawe propozycje. Wszystko powinieneś jednak od·
wzajemnić.

RAK lur. 22 VI - 22 VIII

TRENIN·
QOWY

mój

36

Udane dni. Wyjaśni się wiele w pracy i w d9mu. Oczyszczona atmosfera pozwoli
na większy luz i lepsze efekty zawodowe. Zycie rodzinne może przynieść wiele
radości i szczęścia . ale musisz bardziej panować nad temperamentem, gdyż prze·
sada grozić mogłaby poważnymi kłopotami. W dziedzinie finansowej korzystnie:
Dobre dni na planowanie rodzinnej przyszłości. To prawda, że takie teraz czasy, IZ
wielu w ogóle nie może oszczędzać , ale pamiętaj o zasadzie - grosz do grosza:"
Dla niektórych młodych, urodzonych w latach 1971-1975, ciekawie zapowiada się
zawarta ostatnio znajomoŚĆ . Osoba ta jest tak atrakcyjna, że grzechem byłoby u·
dawać , że jest Ci obojętna.

LEW lur. 23 VII - 23 VIIII

Dominantą najbliższego okresu będą sprawy finansowe, które będą się układać

16

KlEI.
SIEKACZ WI

dość korzystnie. Uważaj jednak, by nierozważne działanie nie skomplikowalo sytu·

acjl. W środowisku zawodowym napięcia wywołane nadmiernymi obowiązkami I
wyczerpaniem nerwowym. Ważne będzie teraz rozważne gospodarowanie zasobami. Nie przemyślane wydatki mogłyby pociągnąć za sobą przykre rodzinne konsek·
wencje. Dla wielu młodych, urodzonych w latach 1971-1976, zaistnieją warunki do
lepszej organizacji zajęć . Zacznie to przynosić także korzyści materialne, które dla
przyszłych planów życiowych mają duże znaczenie. Uznanie sympatii zastąpi poch'

MLECZNY
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wały najbliższych.

PANNA lur. 24 VIII - 23 IX!

11

12

13

14

Czas wymagający ostrożnego działania . Uważaj , bo szef żąda od Ciebie rzecz'/.
wprost niemożliwych. Grozi to poważnym konfliktem na polu zawodowym. ~0!:4
się dyplomatycznie, ale nie pal za sobą mostów. Do sprawy będziesz mógł wrOCl~
ale na zupełnie nowych warunkach. Nadejdą obecnie dni dość skomplikowane. tarty bieg niektórych spraw ulegnie zmianie I początkowo trudno Ci się będzie do
tego przyzwyczaić. Przypatrz się bacznie tym współpracownikom, którzy nieloialJll6
postępują wobec Ciebie. U wielu mIodych, urodzonych w latach 1971·1976, na piaJl
pierwszy wysuną się teraz sprawy osobiste. Czekają Cię wspaniałe przeżycia miłoS'
ne! Powodzenia!

WAGA lur. 24 IX - 23 XI

Utery Z pól ponumerowanych od 1 do 42 utworzą przysłowie ludowe
związane z datą 29 czerwca /każdego roku/:

"ECHO DNIA"
Kupon nr 149
Rozwiązanie krzyżówki

ECHA nr 132:

Odczytaną treść przysłowia

prosimy przesyłać pod adresem
redakcji ED . wyłącznie na kartach pocztowych - w terminie 7
dni od daty numeru. Pomiędzy
prawidłowe odpowiedzi rozlosujemy nagrody:
I - 50 złotych,
II - 30 złotych,
III - 20 złotych
oraz nagrody książkowe .
Na karcie z rozwiązaniem należy nakleić zamieszczony obok
kupon; odpowiedzi bez kuponu i
pełnego, czytelnego adresu nadawcy będą wyłączone z loso·
wania nagr~!

•Co jednemu lekarstwem,
drugiemu trucizną· Iprzysłowie
polskie/.
W wyniku przeprowadzonego losowania nagrody otrzymują:

t. Nagrody pieniężne:

11 50 zł - Czesław Kukla .
Mieczyn ,
2J 30 zł - Genowefa Sobieraj
- Wełnin ,
31 20 zł - Tadeusz Wołoszy
nowskl . Staszów.
II. Nagrody książkowe:
11 Irena Apostołowicz Pińczów,

2J Anna

Kaśnlewska

. Pola·

niec,

3/ Grzegorz Maciejewski .
Kielce,
41 Wioletta Szewc - Su·
chorzów,
51 Henryk Tarka - Szydło
wiec,
61 Janina Żyła - Dlugołęka.
Rozwiązanie "Krzyżówki
z dziewczyną" nr 9:

.Dobry pomysł to polowa suk·
cesu· Ipowiedzenie/.
W wyniku przeprowadzonego losowania nagrody otrzymują:

I. Nagrody pieniężne:
1/30 zł . Zofia Dadzlak - Ostojów,
21 20 zł - Wojciech Łobo
dziński - Ninków,

31 10 zł . Marian
Skacżysko·Kam.

Frydryk .

II. Nagrody książkowe:
11 Karolina Gil . Suków,
2J Józef Mlłach - Wloszczo·
wa,
31 Andrzej Moćko - Kielce,
41 Marian Rusleckl· Gęsice,
5/ Krzysztof Sitarz· Suched·
niów.
Nagrodzonych Czytelników mieszkańców Kielc prosimy o
dokonanie odbioru nagrody
książkowej w sekretariacie redakcji ED w Kielcach ful. Targowa 18, piętro VIII, pak. 8091
w dni robocze od godz. 8 do 16.
Nagrody pieniężne oraz nagrody książkowe pozostałym
Czytelnikom zostaną przesłane
pocztą·

Krzyżówki

od nr 146 do nr 149
oprac. "ABEMAJ"

http://sbc.wbp.kielce.pl

Najbliższy tydzień spokojny. co nie znaczy wcale, że nudny. Będziesz się .~
w pracy wziąć za różne zaległe sprawy, które nie mogły się doczekać zalatwlenJil.
W pracy musisz się zadowolić tym, co zdobyłeś do tej pory. Na nic więcej, przynal'
mniej chwilowo, nie możesz liczyć. Awięc uzbrój się w cierpliwość. Koniec przys:;
go tygodnia upłynie w kręgu rodziny, w spokoju i życzliwości . Poddaj się bez re
miłemu nastrojowi I nie zmąć go swoją porywczością· Nie unikaj spotkań z ~ZYó!
krewnymi, bo mogą oni pomóc Ci pchnąć Twoje sprawy na nowe tory. Nlekt ,.,
młodzi, urodzeni w latach 1971-1975, mogą liczyć teraz na piękną, romantyczną
przygodę.

SKORPION lur. 24 X - 22 XII

W nadchodzącym tygodniu na pierwszym planie znaleźć się muszą, poza ~ys
tkim innym, sprawy zawodowe. Nie trać z oczu tego, co się wokół Ciebie dzleJB. czy
nie dostrzegasz, że pewna sprawa wymyka się spod Twojej kontroli? W przy~
waniach urlopowych nie pozwól partnerowi, aby chciał zabrać z sobą na weta....
całą... szafę strojów. Zwróć jego uwagę na relaksowy, odpoczynkowy charakter
lopu bez wizyt i spotkań towarzyskich. Najbliższe dni przyniosą niektórym ~.
urodzonym w latach 1972-1975, spełnienie marzeń osobistych. Otrzymasz Wlado"
mość lub sygnał od osoby, która zainteresowana jest Tobą I dalszym, wspólJ1Yl11
życiem .

STRZELEC lur. 23 XI - 21 XIII

nDCI

.

Praca zawodowa przyniesie awans i sukcesy, lecz przemęczenie i nadmiar ~~
oslabią poczucie satysfakcji. Teraz, w okresie urlopowym, odłóż na ~k . WSZ n
sprawy zawodowe, a na plan pierwszy wysuń solidny wypoczynek. W ZyclU r~
nym wiele ciekawych spraw i innych niż zwykle sytuacji. Mimo tak dob:tch układziej
nie będziesz mógł uniknąć niedoborów finansowych. Musisz zyć . b~ iZ
oszczędnie . Młodz i urodzeni w latach 1972-1976, powinni być świadom i t~.
przeciąganie spelnienia przyrzeczenia nie jest najlepszym sposobem post ę .....
nia. Weź pod uwagę przysłowie : .Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie". W tel sytu3c1
możesz zostać odstawiony na boczny tor.

Relaks

rr:rn
O)
,
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AGENCJA TURYS1YCZNA ,,J&B"
25-508 Kielce, ul. PI.ANlY 7
teL/fax (0-41) 68-02-20, tel. 68-10-38 POLAND

WYOfQKI AUTOKAROWE, OBJAZDOWE z pnewodnlielll, zwiedzanie:
SZWAJCARIA
wodospady Renu w Schaffhausen, przejażdżka po Jeziorze GeneW5kim, Bazylea, Berno, lozanna,
Genewo, Montreaux i Vevey, Zuri<h, wjazd kolejką linowq na le Brevent (2525 m) lub Mer De GIQ(e (Alpy
fron(lHkie), lu(erna,lie<htenslein. Termin: 24·31.08.; 2·9.09.; 16·23.09.95.
SZWAJCARIA - FRAN(JA
Program turystyczny 5zwa~arH jak wyżeL przejazd przez Dijon do Paryża, pelny progrom turystf(zny
wParyżu. Termin: 2·10.08.
80

PARYŻ
Zwiedzanie luwru, Wersalu, Centrum Pompidou, Dzielnky ŁadńskieL Pól Elizejski(h, Natre Dame, .Paryż
norą', re~ po Sekwanie, (mentarz Pere lo Choise, latem Eurodisneyland. Termin: 22-29.08.95.
PARYŻ, ZAMKI NAD LOARĄ
Progrom Paryża jak wyżej i 7 zamków w Dalinie Loary: Chambard, Chenan(eau, Azay le Rideau,
ViOondry, Tou~, Blais, Arnbaise ·(deglHtaqa win). Termin: 1·11 .08.95.

pul

00.
ble
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nie
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WlOCHY (9-dniawe)
Wprogramie: Wenllfia, Padwo, Aorenąa, Rzym, Watykan (audielKja), Monte Cassino, Asyż, Rimini,
San Marino. Termin: 9-17.D7.; 9-17.09.95
WlOCHY (12-dniowe,
Program turystyany jak wyżej +Półwysep Sorrentyński (Pompeje, Sarrenta, Capó). Termin: 19-30.08.;
30.09.·11.10.95.
HISZPANIA
Kastylia -Kalalonia· Andaluzja i (tuta (Afryka). 3-dniowy wypoaynek wtrakóe imprezy na (osia de!
Sal Termin: 15.09.·2.10.95.
GRE(JA
Wprogramie: SaWi, o&mp, Termopile, Teby, Ateny, objazd Pelopanezu (P,tIa Argo&dy). Wrs9y:
Hydra, Poras, Egina. W"1ICl1II'f na Place -winiarnie i buzuki. Termin: 16-28.09.95.
IENEWI
Wprognunie: Utrecht, Amsterdam, Haga, Antwerpia, Bruksela, Brugia, Gandawo, WalerIao, Luksem·
burg, Verdun. Termin: 16-24.D9.95.
LONDYN - WlNDSOR - OXfORD
Wprogramie m.in.: Budcingham Pala(e, Hatianal GaUery, Hauses of Parliament, Tawer af london. Hotel
w(entrum, wyżywienie. Termin: 3-12.09., 6·13.10.95.
PiElGRZYMKI
FRANUA·la Salen., Lourdes· Paryż. Hotele, wyżywienie, przewodnik. Termin: 18·29.07.95.
fRANUA -lourdes, Paryż, Pw. Hotele, wyżywienie, przewom,ik. Termin: 12·21.08.95.
WYPO<lYNEK -LATO 1995 OIOZY MlODZIEŻOWE
- Modra Harmonia - SIowaqa; 15-29.07.95. /ośrodek l basenem!, wyóecD:a do Wlldnia.
• Zakopane -24.07.-6.08.95.
lazurowe Wybrzeże- program tJrystyany l wypoaynkiem, Nicea, Mona(o, Monte Carlo, SI. Trapez,
Antibes, Cannes. KIimalyzawone hatele, prawonsolska kuchnio; 12-24.08.95.
Cannes· tygodniowe pobyty wypoaynkowe, bardzo atrakcyjne (eny.
Wyóeaki samolotowe· inprezy pobyt_, H~zponia, Turcja, Grecja, Tunezja.
ZWIED7AJCIE RAZEM Z ,)&8"
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Wyjazdy bezpośredniO z Kielc. Dzialamy profesjonalnie, odpowiedzialnie, solidnie i uczciwie. NASZE IMPREZY PROWADZĄ PILOCI I PRZEWODNICY
Z BIEGŁĄ ZNNOMOŚClĄJĘZVKÓW OBCYCH, KUL11JR I CYWIliZACJI
ZWIEDZANYCH KRĄjÓW.
""''''

SPÓŁKA "MAW"
POLECA
SURÓWKĘ

71,15
101,4

BAWEŁNIANĄ

2,73 + VAT

~ 0-42 16-40-56
ZAPRASZAMY DO
NOWO OTWARTEJ
HURTOWNI
WĘDLIN I KONSERW
W KIELCACH ,
ul. ZAKŁADOWA 3, tel. 542-34

Oferujemy wyroby
zakładów mięsnych:
Białystok, Mysłowice,

n,,,,,,

Pszczyna, Agrykur,
Tarnów, Osłrzeszów

klub "Tapima", ul. 1 Maja 8
- wystqpiq: T. Kordeusz, M. Fiiałkowski,

B. Nowicki, zespół "Domino" i inni
- w programie konkursy i nagrody
- wstęp bezpłatny
- zaproszenia do odebrania w redakcii
Radia Kielce w Tarnobrzegu, ul. Moniuszki" 5/17
SALON MEBLI KUCHENNYCH
K1ELCE\ UL ZlOTA 23

TEL ,0-41) 66-13 .. 2
ZAKŁAD MEBLI KUCHENNYCH
KIELCE, UL ŚCtEGIENNEGO 2708
TEL (0-41) 61-71-43

TRANSPORT MEBLI
ZAKUPIONYCH POWYŻEJ
1.600 zł - BEZPŁATNY
NA TERENIE WOJ. KIELECKIEGO

ZNANI ZE SŁYSZENIA
DO ZOBACZENIA
W TARNOBRZEGU

się

Idą

od·

~Kormoran .
fabryczny

skład

opon

STOMIL OLSZIYN

ceny fabryczne ~

33·200 Dąbrowa Tarnowska, ul, Oleśnicka 12 b
tel.lfax 014/423494 422498

BIURO HANDLOWE

TARAS
SZCZELNY i TRWAŁY
MOŻE JUŻ NIE BYĆ TWOIM PROBLEMEM
Materiały

informacyjne oraz

magazyn "

,....v.....

Profile"

materiały

do

sprzedaży

Kjelce, ul. Bodzentyńska 33
tel.lfax 449-20

"ŁOŻYS1\A"

~«iJ
)((J

ul. Zagnańska 232, 25-563 Kielce
tel. 68-e3-32, 32-43-04

SZEROKI ASORTYMENT ŁOŻYSK
KRAJOWYCH i ZAGRANICZNYCH
CZYNNE: 7-15, SOBOTY: 7-13

Ceny konkurencyjne

RADIO KIELCE PREZENTUJE

WYKŁADZINY PCV
4m, 3m, 2m, 1,5 m
DYWANY
Kielce, Pakosz 48,6140-53

PRZY ZAKUPACH HURTOWYCH
UDZIELAMY UPUSTU
OD CEN FABRYCZNYCH

Tomasz Kordeusz

~

SKLEP FIRMOWY

SI

NISKIE CENY!

~
DYMIŃSKA 38
~ wjazd od W_ Polskiego

"Ulicami chodzą aniołowie"
Nowa :. kaseta znanego barda już do nabycia
we wszystkich dobrych sklepach muzycznych!
Sprzedaż po cenach hurtowych
Dział Reklamy Polskiego Radia Kielce, ul.

•

*TATUAZE
KOLOROWE

Radiowa 4

Codziennie do godz. 18
http://sbc.wbp.kielce.pl

* MAKIJAŻ
PERMANENTNY

i
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TYLK<!JYA "ECHU

O
O

ZAOOWOLEN/A
KllENI'A
.N4 OGŁOSZENIA
DROBNE

Budownictwo
Budujesz?
Remontujesz?
WODROL - Kielce. Niezbędne materiały, korzystne ceny - Białogon ,
ul. Górników Staszicowskich 33;
Piekoszów, ul. Częstochowska ;
Kielce, ul. Zagnańska 153. WODROL, Kielce, ul. Piwowarska 28,
tel. 31-38-17 lub 31 -71-47.
VAT/OO761

Centrum Materiałów Elewacyjnych i Dociepleniowych zaprasza!
Kielce , ul. Zagnańska 6 , te l.
68-13-29 .
-_._._._--_. ._-----_..-.. ... _VAT/00678
.. _..__.....__.
Glazura, terakota: krajowa, zagraniczna. Kielce, Szydłówek Gómy
4a (róg Warszawskiej, przedłuże
nie Turystycznej), 68-60-86.

__

.._.-..

_

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

MKVAlOOI77

"Kłel-Bud" Cegła K-1 , K-2, K-3,
pełna, palona, biała . Pustak Max,

Fert, wentylacyjny, suporex, bloczki. Cement, wapno, papa, lepik.
Tralki. Wrzosowa 1, 68-71-12.
MKVAlOO204

"Mabud" Przedstawiciel Cementowni , Małogoszcz' oferuje
cement 350, 450 oraz inne materiały budowlane. Kielce, Zagnańska 72, tel. 484-19, fax 493-92,
Skrzetlewska 4, tel. 68-44-40. Okna, drzwi, materiały budowlane.
,Mabud' Jędrzejów, ul. Dojazd 1,
tel. 613-52.

-_._-_._._.._-_._-_._----.._._._._._......_WZKVlOOOO9

Marłey

- niezniszczalna rynna.
BAYOSAN - tynki, inne materiały
do ocieplania budynków. Kielce,
Okrzei 59, 429-12 w . 34.
kielecka hurtownia
płytek ceramicznych, elewacyjnych. Cedro-Mazur 7 (Cedzyna
obok cmentarza), 68-01-65.

MKVAIOO176

"Nixel" - produkcja, handel. Suprema, styrosuprema, styropian,
uchwyty plastikowe, siatki podty~
kowe, latex, ościeżnice . (0-41) 6644-30, Krakowska 257.
AKMVIOOO98

Ocieplanie budynków (Putz),
tynki gipsowe (mokre), dystrybucja
systemów rynnowych Marley. Kielce, 66-46-60.

MKVAlOO126

Okna, drzwi, materiały budowlane. ,Mabud', Jędrzejów, ul. Dojazd
1, tel. 613-52.
WZVAIOOOO9

Płytki

ceramiczne . Opoczno' ,
sklep dealerski. Duży wybór. Sandomierz, Przemysłowa 5, 32-2355 w. 233.
MKVAIOO178

Płytki ceramiczne krajowe - 0ficjalny dealer firm : . Jopex',
,Nordbud', , Ceramika Paradyż";
import bezpośredni - Hiszpania,
Włochy . Jacek Surma, Kielce Slowik, Chorzowska 22, tel. 593-

44.

JAVAlOO11 1

Transport ; piasek, żw i r ,
cement, wapno . Kielce , 6607-98 .
60105816

Elektronika
'7

•

MA Autoryzowany Dealer &
Serwice Sony, Grundig, Gold
Star. Kielce, Mickiewicza 10,
tel.lfax 455-39 (10.00-17.00), 0feruje najwyższej jakości usług i
w zakreSie napraw sprz'1tu RTV
. Przystępne ceny, krótkie terminy, fachowa obsługa . Salon Sprzedaż - Service. JWVAJOOCJ93
Pal-Secam - kineskopy, piloty,
anteny, osprzęt i inne części telewizyjne. Kielce, Warszawska 2 (w
podwórku), tel. 434-37. WZrulfXXJa7

Sprzęt -RTv, przestrajanie, komis, tani sprzęt radiowy. JKN s.c.,
Kielce, ul. Żeromskiego 44, tel. 61 05-62.

informacje
Biuro Reklam i Ogłoszeń
"Echo Dnia", Kielce, tel. (0-41)321-621

WZVaJOOO26

"SONY", sprzedaż , serwis.
Kielce, ul. Manifestu Lipcowego
71 , tel. 31-80-91. Sprzedaż, Paderewskiego 22, tel. 66-28-49.
WZVbIOOO26

TV Sat - zestawy - największy
wybór, naj niższe ceny, montaż .
•Vimed-Sat", Kielce, Mala 12, tel.
424-64.
JAVAIOOO14

Poszukuję pomieszczenia nada-

jącego się

na działalność hurtową.
na terenie miasta Kielce. Tel. 6875-03.
WZVAl00227
....._......_... _-_._... __ ._...._.......•.. _._..._...-.....
_..........._.._..Sprzedam segment do zamieszkania w osiedlu Dąbrowa . W rozliczeniu chętnie mieszkanie trzypokojowe. Kielce, 15-13-89.
80106085

Sprzedam 2-pokojowe z telefonem, ul. Krasickiego. Kielce,
31-24-96.
80/06107

Wynajmę lokal handlowy - centrum Kielc, tel. 68-75-85.
--_...__ ..__ ... ......._._..._._... __.._._...... VAT/OO775
...._.
Zamienię kawalerkę 20 m kw. w
centrum, z telefonem, I piętro , na
większe z dopłatą lub zadłużone.
Kielce, tel. 68-75-00 (po 20.00) lub
255-04.

_._-._

_._

Gips
Consłruction (sprzedaż,

mon- suche tynki, gipsy szpachlowe, profile, narzędzia , wełny mineralne GulIfiber (Szwecja), systemy
płaskich kanałów wentylacyjnych
(Anglia), oświetlenie sufitowe.
taż)

MKVAIOO133

Lexan - płyty poliwęglanowe,
masy fakturujące . Semin', japońskie tynki dekoracyjne, grzejniki konwektorowe ,Vasco', łaczniki
jeżowe do drewna.

80106110

Zamienię 25 m kw. , własnościo
we, na 45-60 lokatorskie z dopłatą.
Kielce, 245-81 .

........

_....._...-_.._..__.__...._-_._...._._.._._-.--_._.
80106091

Zdecydowanie
ce, 229-40.

kupię

M-3. Kiel80106096

MKVAIOOI34

Tapety szklane (Francja), preparaty gruntujące (Anglia), sylikony, akry-

Ie, pianki. Najtańsze farby emulsyjne,
akrylowe. Kielce, Górna 20,490-15,
490-11 , w. 159.

Matrymonialne
Studio .Miramar' - kontrakty
z Włochami. Kielce,
tel. 576-81 .
małżeńskie

80105341

MKVAIOO135

Kosmetyka
Sprzedam nowy fotel kosmetyczny z Biomaku. Kielce, 31-{)1-55.

80106118

Studio, Miramar" - wdowiec, lat
45 (z synem), bez nałogów, sytuowany, pozna Panią do lat 36 (może
być dziecko), cel matrymonialny.
Kielce, ul. Sienkiewicza 76, tel.
576-81 .
80/05339

Kupno
Betoniarkę.
Kuplę

Kielce, 269-22.

80105976

Panasonic . (041) 11-

47-33 . -

80105796

Ładę

2107 (1989/1991) . Kielce,
66-27-54.
801061 59

Poloneza FSO lub
ce, 68-51-80.

Skodę .

Kiel-

80/03330

Samochody rozbite, wyeksploatowane. Kielce, 61-85-31 .

80105045

VAT/OO772

Okna, drzwi, PCV - system Panorama, PoItrocal. ,Orokplasf, Kielce,
ŚCiegiennego 256, 61-49-78.

szczegółowe

"SANYO" - sprzedaż , serwis.
Kielce, ul. Manifestu Lipcowego
71 , tel. 31-80-91 . Sprzedaż , Paderewskiego 22, tel. 66-28-49.

JWVAIOOO85

Największa

DNIN'

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

VATIOO642

Agencja ,Medicu~Serwis' - mieszkania , działki, lokale; kupno,
sprzedaż, zamiana (NOT - parter).
Kielce 68-07-74.

Medycyna
Artykuły dla amazonek! Silikonowe protezy piersi, gorsety, kostiumy kąpielowe . Specjalistyczny punkt sprzedaży ,Emma' ,
Kielce , ul. Karczówkowska SA,
tel. 61-69-47.
KIOO451

Endokrynolog dr
Elżbieta
Kapłon przyjmuje: poniedziałki,
środy od 15.00. Możliwość wykonywania badań analitycznych podstawowych i hormonalnych na
miejscu. Kielce, Sienkiewicza 45,
tel. 68-18-86.
..... ..........._......_...._...-.._.__ ._._... _..... 80106109
Instytut Endokrynologii w Łodzi
- choroby tarczycy, zaburzenia
miesiączkowania , menopauza, osteoporoza. Konsultują profesorowie, adiunkci, ordynatorzy. Przychodnia , OMEGA". Rejestracja
8.00-18.00. Kielce, 574-11 w. 321 ,
547-44.

__

JWruIOOO58

MKVAIOO1 81

" Costix" wynajmie lokale na hurtownie, sklepy, biura. 68-03-29.
MKruIOOO41

Do wynajęcia M-4, I piętro , z telefonem , w centrum Kielc. Tel. 6895-98.
801061 38

Kupię

M-2, M-3, pawilon handlowo-us/ugowy. Kielce, 68-11-93.
80106095

Kupię

dom,
66-44-69.

działkę

w Kielcach,
MKruIOOO38

Kupię

mieszkanie do 40 m kw. ,
2-pokojowe. Kielce, 66-07-56
(8 .00-18.00).
801061 00
Kupię, wynajmę, mieszkanie,
dom. Kielce, 526-17.
MKruIOOO36

Mieszkanie do wynajęcia . Kiel~!.~:§.~:~~:. ___._._...._. _._._.._~061 01
Mieszkanie 48 m kw. , I piętro ,
w Skarżysku-Kamiennej sprzedam. Tel. Kielce, 31-49-05.
80106152

Pokój do wynajęcia , osiedle Sady. Kiełce , 275-85, 268-22.

_._-_._ _ _.-.
..

Poszukuję

...

--_.~~

lokalu na sklep w okolicy Dworca PKS. Kielce, 66-4294 (po 17.00).

Medin - leczenie kamicy żółcio
wej, nerkowej, prostaty, hemoroidów (bezoperacyjne ), łysi enia . Zapisy: Kielce, 487-18 (15.00-17.00).
80105130

Protezy - ekspresowa naprawa.
Kielce, ul. ZIota 26, tel. 560-63.
WZru/OO1 15

AAA AAA AAA ZAPRASZAMY! Do sklepu motoryzacyjnego
PP MOTOZBYT W KIELCACH ,
przy ul. Karczówkowskiej 9,
czynn!'lQo 8.00-17.30, tel. 68-4450. ŻUK, POLONEZ, FSO ,
126P. Akcesoria, akumulatory,
łożyska ,
lakiery, ogumienie,
chłodnice, grzejniki gazowe.
PI221OOO94

AAAAlarmy. Tel. 461-38.
WZVClOOI98

AAA Amerykańskie autoalarmy
.Alcatraz" (.kod dynamiczny) oraz
,Legend", centralne zamki, znakowanie, radioodtwarzacze. Najlepsze w kraju ceny
oferuje:
Wyłączny przedstawiciel na Europę .Audiopol" . Kielce, ul. Radiowa, tel. 429-67.
_

_

MKVAJOO162

Akum~latory .Akuma" - tanie, niezawodne, 2 lata gwarancji. Części do

Skody i motocykli (wszystkie typy).
,Motor-Zbyt", Kielce, Żytnia 315,
tel.lfax 61-67-78.
MKVAlOOI58

Akumulatory - hurt (wszystkie
rodzaje). Regionalny przedstawiciel ZAP. Piastów. Brzeziny 102a.
Detal- Kielce, Skalista 13.
MKVAIOO182

Alufelgi, spoilery, autoczęści '
zachodnie. Kielce, 424-67.
WZVAlOO200

Autoałarmy

atestowane. Klejenie autoszyb, znakowanie .Karo".
Kielce, Żniwna 3, 68-07-88.
_
_.._._..-.._. ..._ _._.._.._..__.. MKVAIOO124
..._--_.---Autoałarmy, blokady, radiomontaż, inż. Aleksander Jaszczak, Kielce, 61-71-81, 11-21-{)3.

__ .

_--_._

WZruIOOO94

Autoalarmy - silicon - immobilisery, radiomontaż. Kiełce, 434-79.
JWruIOOO52
..... _....._._ ...._..........._..__ ._..._-...._................
_..... _........_.
Autoalarmy.
Zakład
Najwyższego
Zaufania
poleca
urządzenia ze zmiennym kodowaniem.
Rzetelna
informacja
i doświadczenie. ,Cebox', Kielce,
Polna 7, 461-38.
WZVAlOOI 98

Autoalarmy, blokady . Busko,
Langiewicza 12, 32-23. VATa/00642

_

..,._.... ..... __ ...... _._.._._...._._._.._......

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

Autolakiery, szpachle, aerosole
- wszystkie kolory . .lemax', Kielce, Wspólna 1c.

VAT/00616

Automot - części: Polonez, Fiat,
Dacia - zagraniczne na zamówienie (9.00-17.00). Kielce, 1 Maja
109/115, tel. 547-73.
AKMVl00085

Autoradioodtwarzacze - sprzedaż, montaż, naprawa. KTK Elektronic, Kielce, Konarskiego 3 (parking
przy Źródłowej), 446-35.

WZVD/OO192

"Auto-Max" części nowe ,
używane (samochopy zachodnie) . Kielce , Domaszowska
45 , 68-25-07 .

MKruIOOO31

Blokady skrzyni. Kielce, 61-5631, 68-43-78.
.. _...._._..... _._....._.-........__......_.. _. ....._- .._80105222
............_-Ciągniki , maszyny rolnicze. Ceny
konkurencyjne. Raty - 0%. Części,
akcesoria, ogumienia, akumulatory
do wszystkich pojazdów. •Motoagromax", Kielce, Kostom/oty262, 11-1657,453-15.

__

_ _ _...;;UkbolOOOOl

samochód - zadz61-37-43 (całodobowo). Auto Fuli Serwis - usługi blacharskie,
lakiernicze. Kielce, Podlasie 16
(obok CPN , Barwinek). Gwarancja wysokiej jakości. Ceny konkurencyjne. Skup samochodów powypadkowych do 6 lat.
WZru/00090

Sklep Motoryzacyjny, Kielce ,
Pocieszka 17, prowadzi sprzedaż
części Fiata 126 oraz motocyklowych. Regeneracja wałów korbowych motocyklowych . Kielce,
275-64.

WZVAJOO220

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

Sklep-komis - Trabant, Wartburg, Skoda, Słowackiego 16, tel.
613-689 (9.00-17.00)

WZRUlOOOO2

Sprzedaż opon, tarczy kół do
samochodów ciężarowych , dostawczych oraz naczep. Nowe firmy Michelin , Dunlop, Matador. Regenerowane firmy BOSS. Przyjmujemy
do regeneracji. Ceny fabryczne .
Kielce, 435-55.

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

PNaJOOO1 1

Lombard udziela pożyczek . Kielce, Sienkiewicza 76, tel. 66-19-70.
bo 9/00542

Osobowe, busy, autobusy. Blacharstwo - ustawianie geometrii,
lakiemictwo - komora lakiernicza,
części zamienne. Gwarancja do 5
lat. Suków - Papiemia, 61-94--12.
JWVAl00089

Półosie napędowe SNRA Francja z gwarancją do wszystkich
samochodów osobowych zachodnich i japońskich . Wyłączny przedstawiciel . Lemar", Kielce, Ście
giennego 201 , 61-45-18.
_

http://sbc.wbp.kielce.pl

MKVAIOO1 69

-_

80105946

Naprawy
magnetowidów
w domu klienta, bezpłatny dojazd, gwarancja. Kamery. Kielce,61-98-11 .
80/06106

Pol-5ervice: naprawa pralek,
lodówek, sprzedaż części. Kielce,
Chęcińska 14a, tel. 61-38-16 (w
go~ . 8.00-16.00).
VAT/00492

Nieruchomości
"Domar"

- obrót nieruchoKielce, Sienkiewicza
48/50, NOT -IV piętro, tel. 417-32
lub 490-61 , w. 113.
mościami.

80/06163

Dom piętrowy komfortowy z pawilonem handlowo-us/ugowym w centrum Starachowic sprzedam. Starachowice, 74--27-{)1 .
80/06078

VAT/OO754

Szyberdachy. Kielce , 222-

28 .

VAT/OO699

Szlifujemy wały, cylindry. Kielce, ul. Krakowska 226, tel. 6832-22 .

80105954

Szyby samochodowe - sprzedaż, montaż - szyberdachy . .Autofenix', Szewce 39, k. os. Nowiny.
Tel.lfax 592-05 oraz Kielce, al.
Tamowska 26.
JAVMJOO59

Tablice rejestracyjne, aluminiowe,
wykonanie natychmiastowe. Kiełce,
Św. Leonarda 18 (dawna Moniuszki),
414-61 , w. 262.
MKVAIOO168

Tłumiki

Walker. Kielce, 516-41 .

MKVA/OO115

Zawory silnikowe. Kielce, ul.
Stokowa 5, tel. (041) 68-37-72.
PNAJOOO11

Nauka
Angielski- kursy wyrównawcze.
Kielce, 61-50-53.
80/05813

Engllsh Club - wakacyjny kurs
języka angielskiego do egzaminu
First Certificate (sierpień) . Bliższe
informacje: Kielce, 66-20-82, 3184-80.

Działki

budowlane, świat/o, woda, gaz. Niestachów 2 koło Kielc.

80/05992

INTERLOCUM sprzeda domy Związkowiec,
KSM, Barwinek,
Czam6w, Podkarcz6wka, 453-62.
WZVKJ00014

Kuplę

dom wolno stojący
z działką w Kielcach. Dzwonić pod
numer 68-65-80, w godzinach
15.00-16.00. '
VAT/OO769
Kuplę działkę blisko Kielc. Kielce, 31-44-77.
80/06111
Sprzedam działkę budowlaną
12,5 ara w Sandomierzu, tel. 3256-22.
8lru1OOO43
Sprzedam działkę budowlaną
uzbrojoną 20 arów w Piekoszowie.
Kielce, tel. 31-07-62.

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

..

_-_.._-----

Sprzedam działkę
Kielce, tel. 549-34.

~

47·

80/06004

budowlaną.

80/06140

Za
nio

Sprzedam halę produkcyjn ą
w Chęcinach 350 m kw. z placem
budowlanym 3500 m kw. Kielce,
31-28-24.
80/05981
Sprzedam zabudowania wraz
z ogrodem we wsi Jakubowice
koło Sandomierza. Wiadomość :
Kielce tel. 61-55-99 lub Jakubowi-

80/05849

Szkoła

"Global Village" zaprasza: intensywny, wakacyjny kurs
angielskiego w Kielcach (prowadzi
Jeff) i kurs w Anglii. Kielce, Złota
27 (róg Żelaznej), 12.00-18.00, tel.
543-68.
JWVAlOOO91
Tańsze są tylko truskawki, sezonowa obn iżka cen kursów: - komputerowych (pełna księgowość, hurtownia, .magazyn, książka przychodów i rozchodów) ; - języka angielskiego (podstawowy, dla turystów i pracowników sezonowych,
początkujących i zaawansowany
w firmie) . Szkoła Zarządzania
i Marketingu, al. 1000-lecia PP 4,
tel. 492-46, 414-21 w. 258, 259 .
UMkolOOOOl

Tłumaczenia .

Kielce, Sienkiewicza 11 . Tel. 68-10-47.
80/05776

Wakacyjne kursy komputerowe, ,Computex' . Kielce, 432-02.

WZVAlOO23O

Naprawy
AAANaprawa telewizorów. Kielce, 11-16-4?. ~
AAA Naprawa pralek automatycznych. Kielce, 61-18-83.
80/05970

MKVAIOO116

80/05177

Naprawa pralek. Kielce ,
31-35-25 .
.. _.._.._._----_._---- 80104719
--Naprawa telewizorów, gwarancja. Kopeć , Kielce, 32-22-45.

JAV0lOOO95

MKVAIOOl l0

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

Konserwacja samochodów Noxudolem. Kielce, Zagórska 103.

Motoryzacja

_

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-{)7.

RozbUeś

woń :

Automatycznych pralek. Kielce, 441-41 .

80/05315

Błaut - naprawy telewizorów.'
~~~~~!...~_~?_!.~_~._._._. __..........e.~~~2.~
Chłodnictwo
naprawa:
lodówek, zamrażarek , szaf, lad,
montaż komór. Kielce H. Sawickiej
80102863
16a, tel. 32-50-00.
Gazowych piecyków, kuchenek,
.Mora', gwarancja, 66-10-08.
80/06151

Głowice,

piloty, naprawa telewizorów. Cichocki, Kielce, 525-36
80/05838

Maszyn

szyjących ,

61-47-38 .

80/06103

Megatronlk - naprawa kuchni mikrofalowych, telewizorów, AGO, gier
telewizyjnych, sprzedaż - instalacja
zestawów satelitamych. Kielce, B0haterów Warszawy 9, 226-69.
JAVAIOO11 2

s
1. Okna drewniane dwuramowe
zespolone i okna jednoramowe
z zestawami termoizolacyjnymi
(przedstawiciel handlowy .Stolbudu" Włoszczowa) .
2 . Okna drewniane jednoramowe z zestawami termo izolacyjnymi , okucia zachodn ie
, Stolimpex' .
3. Okna z PCV ,Poltrocal" - wszystkie typy.
4. Okna z PCV , Panorama' (zbrojony profil, okucia Roto) biale,
biało-brązowe , brązowe ; typowe i na zamówienie.
5. Okna z PCV - KBE białe , b iało·
-brązowe, brązowe w dowolnym
kształcie i rozmiarze.
6. Okna z PCV - konstrukcja amerykańska. J:>rzesuwne góra-d6ł,
lewo-prawo, z siatką ochro nną
przeciw owadom ; na zamówienie.
7. Okna i drzwi z aluminium w wielu
wzorach
wewnętrzne
i zewnętrzne z przekladką termiczną; typowe i na zamówienie.
. .
8. Drzwi wewnętrzne - kilkanasCle
wzorów.
. .
9. Drzwi zewnętrzne - kilkanaSCle
wzorów.
10. Ościeżnice .
11 . Bramy garażowe .
..
12. Okna dachowe - przedstaWlCI~
handlowy firm : ,Velux', .Fakro ,
. Ortis'.
13. Styropian.
14. Cement z Małogoszcza i waPno .
15. Piana montażowa .
ZAPRASZAMY!
. . I
Każdy wybierze coś dla Siebie.
. Hossa' - Kielce , ul. że laz~a
22 (obok dworca PKP), tel. 6 ;
34-21 , fax 66-09-01; cemen ~
parapety pod numerem telefon
66-09-07.
w
Hossa" - Radom ul. Obro ńCÓ I
"
'
)
le
30 (dojazd od ul. 1905 Roku , ·
60-20-88.
~

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

po

nk
bo

strona I3

Relaks
Nowo otwarty
Kielce, ul. 1 Maja 136 (między
mostami), tel. 68-30-06 poleca najtańsze w Polsce okna drewniane,
trzech
warstw,
klejone
z
z potrójnymi szybami tenmoizolacyjnymi oraz okuciami obwiedniowymi finmy ,Siegenia". Ponadto 0ferujemy standardowe okna SSB
,Stolbud' Włoszczowa w cenach
konkurencyjnych.

----_._--_._-_.._-- - umbolOOOO2
--_.__ .._.
Poligrafia

"Poligrafik" - pieczątki, wizytówki. Mala poligrafia. Ksero.
Kielce, Żytnia 10 (Waligóry), 6150-18.
AKMVIOOO84

Praca
Młode, atrakcyjne - praca w Agencji Towarzyskiej we Włoszech.
Kielce, 61-76-95.
60/06033

Praca - Izrael - kobiety. Kielce,
tel. 490-20 (wtorek, piątek).
60106145

y
d

h
i9

I11
ą

113

Poszukujemy pracowników:
1. Akwizytor z samochodem.
2. Obsluga komputera (podatki).
3. Szwaczka.
(Rencistom
zapewniamy
przeszkolenie). Sprzedajemy
ścinki dzianin. Busko-Zdroj (0496), 34-97,44-88.
VAT/OO748

Prowadzę księgi przychodów
i rozchodów, księgi handlowe,
VAT. Kielce, 32-16-11 (10.0014.00),484-29 (15.00-20.00).
66106167

ą

3.

USA - loteria wizowa. Łódż, 5247-76,57-57-07,57-56-31.
.. _........... _.. _.._._ ............._--_...... _.•••.•........KIOO444
_._ ...........
Zatrudnię stolarza z praktyką.
Zaklad Stolarski, Kielce, ul. Urzęd
nicza 30, tel. 66-48-10.
60/06070
.......__._..._._--_. __
.. __....
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_-_._

Zatrudnię blacharza samocho-

dowego (wspólnika). Kielce, 6114-21.

____.__.___.__._._.__...____._..~<?'.()f;!~

Różne
Lombard 68-22-42 - natychmiastowe pożyczki. Kantor w hotelu
,Bristol', także w niedziele. 68-2224, nocny 66-30-65.
JAVN00064

Lombard - OH ,Versal', ul. Staszica 1, I piętro. Natychmiastowe
POżyczki pod zastaw. Czynne: poniedziałki - piątki (9.00-18.00), 50botyJ~.~.14.Q:Q)_
. _._ w~~~~~
Natychmiastowe
pożyczki!
Kantor Manhatttan, Kielce, ul.
Sienkiewicza 15, tel. 443-93. ZaE@szamy!
VATIOO656
Organizacja wesel. Kielce, 6612-79.
60106006

------------_._-fOlie,
)O-

1/0-

ym

Przyjęcia weselne - stołówka .

Kielce, Urzędnicza 16, 31-45-37,
516-49.
60/06128

Przyjmę każdą ilość ziemi
do
wywozu.
przeznaczonej
Ćmińsk-Wykień 29, gm. Miedziana Góra.

----------~-~~.~~
Restauracja .Karczówka" orga-

~izuje przyjęcia weselne, bankiety,
• Ty

I

zlecone. Kielce, 566-06.
KONKIOOOO1

.Tarot najlepsza wrÓŻba dla Ciebie. Kielce, tel. kom . 090335465.

_

fe

lcie

PAW/fYXXJ3

Tkaniny, dodatki krawieckie,
drelich, flanela - Hurtownia ,Ines',
~Ielce, Ściegiennego 40, 61-50-

9.

JWVAIOOO73

~~n~f~~:~~i~~i.··
Ostrowiec Sw., Gulińskiego 16,
7) 62-79-76. Tytko u nas nis(ny , wysokie rabaty, supernowy), czynne 8.00-17.00.

:rt

ll?-4

'-

WZruIOO100

, różenie. Kielce, Warszawska
31W
33m. 26

60105844

Sprzedaż

tel.

Overlock I, stębnówki,
Kielce, 32-51-14.

60/05307

60/06160

._-------------

Atrakcyjne meble stylowe, wypoczynki swarzędzkie. Kielce, 1

~_~j~_1..?.~ .~:... __._._...__ ._.~~~~

60/06094

Autokar Sanos S-14 (1978).
Kielce, 61-06-21 .
60/06146
Boazeria, wykończenia, mozaika, klej. Kielce, Kołlątaja 7.

Poloneza Caro (1992). Kielce,
68-01-29.
bobolOOOOO

VATIOO648

wykończeniowe.

Kielce, Lubiczna 20, 68-40-87.
_

.

~

..._.... _................. _. __..._....._._.. __.__60105322
._._..-

Boazeria - listwy - panele boazeryjne - lakiery - drzwi hanmonijkowe, kasetony, mozaika. Kielce,
Mila 14, 566-22.

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

Dobermany - szczenięta sprzedam. Kielce, ul. Winnicka 4/26.
_~-,...-----=6=
0/06165
Dużą wieżę komietną Technicsa

sprzedam. Kielce, 31-62-73 (po

.~.ę.:.Q9. >.:.......................................___._.._._Il(;)!()6()~!
Duży

wybór dresów, plecaków,
śpiworów, pontonów, namiotów,
basenów, lin, wioseł itp. poleca
,Sklep Żeglarski', Kielce, ul. Warszawska 147 (wejście od przychodni), tel. 68-60-75.

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

_

..

..

to:..m~zleż

SPOrtowa, bluzki. Hur10 la ,Wanda', Wspólna 5, 547______

MKVAfOO191

Renault 19 Diesel (1991). Kielce, 31-86-75.
60/06032
Schładzacze piwa przepływowe
- Raty! Krasnystaw, (0-82) 76-34K/OO452
29.
Siatki ogrodzeniowe. Kielce,
229-24.
VATIOO606
-_._.
__ ._.__ ...__
Simsona ,Enduro' (1989). Kielce,61-01-74.
60/06168
Sprzedam BMW 323i (1983),
wersja sportowa na białych numerach - cena 2.700 DM. Piotrowiec
16, gm. Łopuszno.
60106042
Sprzedam BMW 316 (1981) po
wypadku - pełna dokumentacja, cena 2.600 zł. Wólka Kłócka 92 koło
Grzymalkowa, gm. Mniów.

._ ._----_._--_._---

AKMVfOOO82

-_..

inne.

Pllnlel Dom murowany 10 x 11
m, calkowicie podpiwniczony + 5,5
ha ziemi, możliwość zakupu bez
gruntu ornego. Żydek Stanislaw,
Janowice Poduszowskie 13, gm.
Gnojno. Infonmacja: Kielce, 31 4994 (po 20.00).
60/06036
_..__
Pilnie - Renault 11 (1985). Kielce, 296-75 (po 18.00).

WZVA1fXXXJ8

FSO (1983), około 2,8 tys " stan
bardzo dobry. Kielce, 68-96-41 .

60/06043

Sprzedam Caro (1991), pierwszy
właściciel. Kielce, 66-42-79.
60/06034

Sprzedam Dacię 1310 (1985,
silnik 1991). Kielce, 526-00 w. 46
lub po 16.00 - 66-30-94.

60/06121

FSO (1988). Kielce, 233-12.

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

__._._.

60/06003

Fryzjerskie artykuły najtaniej .
Kielce, Żytnia 14,68-78-75.
60104097

Garaiblaszak. Kielce, 68-30-71 .
80/06079
._................._.... __ ......... _._ ........._........_........ _.............
.
Gara! murowany, własnościowy
przy ul. Poleskiej - sprzedam. Kielce, 32-23-75 (do 15.00), 229-90
(po 15.00).
60/06015
Garnitury dla młodzieży i dorosłych. Taniej niż w Tuszynie.
Kielce, pl. Wolności 8, 61-80-60.
MKVAIOO119

Glazura, terakota. Okrzei 56,
tel. 472-34. 60 wzorów i dodatki.
Czynne 9 .00-17.00.
WZVAJOO199

Jaja świeże bezpośrednio z fermy w Bilczy lub z giełdy przy ul.
Poleskiej - stoisko nr 79. Telefon
11-70-41, 11-71-68.
60105961

Jamniki

siedmiotygodniowe

krótkowłose - rasowe. Kielce, 66-

34-07.

60/06081

Je-i w wywrotkę (1990). Wola
Jachowa 97.

60106002

KTK'Ei;k"b-oniC komis RTV.

-

WZVAIOO192

-·-i<.TK Elektronic serwis RTV.
WZVB/00192

I<TK Elektronie sprzedaż RTV raty. Kielce, Konarskiego 3 (parking
przy Żródłowej), 446-35.

_ _ _ _wzvc
'100192

Komp etne wyposażenie laboratorium paszowego, używane palety przemysłowe, worki jutowe,
tel. (0-41) 31-69-31, (0-91) 16-6292 (po 20.00).
VAT/OO776

----.--

80106129

Sprzedam ETZ - 251e, 1400 km
przebiegu. Skrzelczyce 67, gm.
Pierzchnica.
60106064
Sprzedam Fiata Pickupa. Kielce, tel. 32-42-87.
VAT/OO768
Sprzedam Fiata 125 (1991) .
Busko-Zdrój, 25-25 (po 15.001.
6Oros130

Sprzedam Fiata 126p (1983).
Kielce, Zagnańska 21 m. 1.

_..

_.

--

Ś

Kompresory. Kielce, ciegiennego 107, tel.lfax 61-70-71 .

'-'M-;;-~edesa 260E + gaz (XI
1987), klimatyzacja , ABS , skóra,
pełne wyposażenie. Golfa III
(1993) 1,4. Kielce, 68-52-7!o/06063
Mercedesa 2400 (1980). Kielce, 61-89-38.
60106134
Myjnie ciśnieniowe, odkurzacze
przemysłowe, zamiatarki. Kielce,
Ścieg iennego 107, 61-70-71 .
-- OkiclnYm~i(;wesarr;oprzylep
ne, kleje, farby, artykuły papiernicze. Wypożyczalnia sprzętu ~a
larskiego. Ceny konkurenCYJne.
Kielce, Mila 16.
VATIOO687

BO/06057

Sprzedam ,Ifę' . Chmielnik, 54.!'0/06069
49-27 (e.o..!.~~
Sprzedaż niosek krzyżówka amerykańska w szczycie niośności .
Cena 8 zł za szl Ćmińsk-Wykień 21,
radiotelefon centr. 975 nr 60-28-63.

__

_ _ _ _ _. - - - - - 60105652

Stara 266 - asenizacyjny. Kielce,
Zalesie, ul. Łopuszańska 27, tel.
592-34.
60106060
Szafkotapczan jasny. Kielce,
31-69-31 .
._.
.80/06068
Szczeniaki owczarka alzackiego. Kielce, 11-06-92.

-_._ --_.__

__ __._--

80/06143

Szczenięta obronnej rasy Rott-

weiler sprzedam. Kielce, 228-93.
60/06072

Tanio meble sklepowe. Kielce ,
68-75-85.
VAT/OO774
Tanio sprzedam parkiet. Kielce,
31-37-82.
60/06142
"U Guzika" - Hurtownia - pasmanteria, galanteria, rajstopy,
wlóczki. Kielce, Barwinek 28, tel.
61-86-64. Zapraszamy!
WZVAIOO183

'Ni Polo (1993). Kielce, 32-21-20.
60/06089
_.
.Zamienię Renault 25 na Busa
lub sprzedam. Kielce, 565-60 (po
18.00).
60/06123

Zakład 8ełcriarski, Wda WIŚriONa

2, (0-498) 423-36, sprzeda v.ózek
v.id::JNy .Jł;;j(, po rerroocie kąJitaVAT/OO783

10 rat na Cinquecento w AutoTak. Kielce, 512-37 .
60106048
126p
(1989).
Kielce,
~a~ński~o 6/21 ._
60/06124
126p (1990), Avia A31N (1983).
Kielce, 66-38-18.

60106164

Sprzedam Mercedesa 200 D
(1986). Kielce, 31-93-72 (po
60106102

Sprzedam Peugeota 405 1,9 Sri
(1990), 90 tys. km. elektryka, dużo
dodatków, bezwypadkowy, 195 milionów. Busko-Zdrój, tel. 21-33.
SJruf00042

Sprzedam Peugeota 306 XT
(1994). Kiełce, 68-84-63.
BO/06117

Sprzedam Stara A28 (1994), izotenma. Kielce, 32-56-83.
60106112

Sprzedam VW Jetla (1986),
Turbo Diesel. Kielce, 32-32-76.
60106062

Sprzedam Volkswagena Vento
1.9 TO (1993). Kielce, 559-03.

_________

60106114

Sprzedam
ciągnik
C-360
(1986), stan bardzo dobry. Nowak
Robert, Górki 6, 28-153 Stróżyska,
woj. kieleckie .
SJruIOOO41
Sprzedam garaż skladak. Os
Podkarczówka, tel. 66-36-55.
_________
6O~

Sprzedam garaż blaszak. Kielce, 238-13 (po 16.00).

60106122

Sprzedam kamerę Video VHSC z osprzętem , cena 1.400 zł. Kielce, 66-18-43.
60105931
Sprzedam kozy. Bugaj 1, gm.
Straw~n.

60106058

- Sprzedam kanapę. Kielce, 3224-05.
60106141
Sprzedam komplet wypoczynkowy ,węgierski' - nie rozkladany
(po 15.00). Kiełce , 32-36-05.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _......:6
::;::106168
0

Sprzedam promesę na dom
, Drewbudu· , grzejniki (mosiężne),
bale na boazerię , ponton z silnikiem, pilę (tajgę) . Kielce, 31-68-12.
60106074

Sprzedam pasiekę w Dębnie .
Wiadomość: Ryszard Tokarczyk,
Nowa Słupia, ul. Staszica 20.
,

60/06077

Monachium,
Norymberga
(czwartki, soboty) - regulamie.
L~blin, 55-13-O~ ._ _
RIboIOOO48
Najtańsze regulame przejazdy
do Anglii, Niemiec, Włoch, Francji,
Hiszpanii. Weekendy: Rzym, Paryż . Wczasy, obozy, kolonie. Kielce, Slowackiego 1, 68-78-08; Sandomierz, 11 Maja 30, 32-25-84.

-._-----

WZVAIOO162

Najtańsze regularne przejazdy

do Anglii, Niemiec, Włoch , Francji,
Hiszpanii. Weekendy: Rzym, Paryż.
Wczasy, obozy, kolonie. Kielce,
Słowackiego 1, 68-78-08; Sandomierz, 11 Listopada 30, 32-25-84.
_ _ _ _-,..._ _ _ _ _'-W
~
ZVNOO229

Wczasy we Wloszech (hotel lux,
transport) - 07.07-18.07 (c. 870);
apartamenty we Wloszech - najtaniej Ouż od 400 zł za 4 osoby!).
, Do-centa', Piotrkowska 12, tel.
WZVC/OlJ226
464-69.
Wolne miejsca: Norymberga ,
Monachium - 1.07.95. Kielce, 3125-50 (po 16.00).
60106132
Zapraszamy na jazdę konną do
Ośrodka Jazdy Konnej w BorkoVAT/OO766
wie.

Usługi
AAAAlarmy. Tel. 461-38.

AAA Malowanie, tapetowanie, remonty, rachunki. Kielce ,
31-73-04
VAT/OO770
Alarmy - domy, sklepy. Kielce,
434-79.
JWralOOO52
Aranżacja,

-wystroje wnętrz, adap-

tacje pomieszczeń , kompleksowe
usługi remontO'Ml - budowlane
PPHU. ,Rotex' Kielce, ul.Wesa/a
13/15, p. 12. Teł . 420-51 .
WZVAJOO160

"Best" - dodatkowe drzwi. Kielce,61-17-86.
VAT/OO764
Cyklinowanie. Kielce, 31-44-17.
60105806

Cyklinowanie,
224-30.

lakierowanie,
60105980

Czyszczenie dywanów, uslugi
stolarskie. Kielce , 61-27-09.
60/061 53

-

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 l, tel. 571-91 ,
526-01 w. 34.
Końskie, ul. Kielecka 1, tel. 24-74.

================J=A=V~

Europol .Prim": elewacje PCV
,Siding' z ociepleniem; usługi remontowo-budowlane; tynki ; glazura; wylewki. Szybko, solidnie z
gwarancją. Kielce, 278-13.
60/06162

AAA .Avalon' - Seksterapeutki
panów calodobowo.
Zatrudnimy panie. Kielce, Tel. 6160105957
13-13
Agencja Odnowy Sił Erotycznych - THAIS. Kielce, 61-49-15.
Zatrudnimy panie.
60106154
zapraszają

Amazonka - masaże , towarzystwo . Kielce, Mąchocka 30,
I. 224-08.
60105022

Turystyka

60/06017

Hydrauliczne. Kielce, 567-17.
60105914

Instalacje hydrauliczne tradycyjne i nowe. Kielce, 68-47-06.

-Kompleksowa
- - - obsluga

VATIOO702

księgo-

wa jednostek gospodarczych - rozliczenia z urzędem skarbowym,
ZUS i inne. Biuro rachunkowe, tel.
233-04.

Hotel pracowniczy w Kielcach
przy ul. Kopemika (tel. 296-75)
posiada wolne miejsca w tenminie 1.07- 31 .08.95. Niskie ceny.
VAT/OO744

Kolonie wDarłówku - 21 .0703.08.95: rekreacyjne (c. 490 zł) ,
językowe (c. 535 zl). ,Do-centa' .
Piotrkowska 12, tel. 464-69.
WZVJłJ00226

Kolonie' obóz w Iwoniczu 2d:
14-28.07.95 (rehabililaqa, basen, hipika). "Do-centa', Piotrkowska 12,
teł. 464-69.
WZV8/00228

Mapy, atlasy, przewodniki, hurt.
BT .lenit" Warszawska 34, tel.
WZVAlOO222
486-59.

'If!!-

http://sbc.wbp.kielce.pl

Komputerowe przepisywanie.
Sandomierz, 32-40-25.
BLru/00039

Kominki artystyczne, proste.
Kielce , 31-36-05.
6O!0548

Malowanie, tapetowanie, parkiety, cyklinowanie, remonty, VAT
Kielce, 32-27-26.
VAT/OO709

Malowanie, solidnte. Kielce , 6818-08.
80/06144
Malowanie - tapetowanie. Kielce, 68-63-58.
60/06158
Malowanie

Bu/garla - tanie wczasy. Kielce,
32-55-05.
60103859

ce, Wspólna 3, 547-49.
._ _ _.:.:
W=ZruIOOO96
Przyłącza

wodnokanalizacyjne,
gazowe, ogrzewanie, projektowanie, wodomierze. Kielce, 32-31-36,
6~3-84.

- -VAT/OO765
-

Remonty mieszkań . Kielce,
508-97 .
80/06065
Remonty - wykończenia wnętrz.
Kielce, 238-17, 31-53-59.
VATIOO670

Stolarka meblowa i budowlana.

K~el~, 4_34_ ~_
' 4_5_6_
-6_9_(po
.......:!:.:o9::.:~
::.:0::.:9
Tapetowanie, malowanie. Kielce, 238-17, 31-53-59.
VAT/OO739

Tapetowanie, malowanie. VAT.
Kielce, 31-42-79, 61-72-02.
VAT/OO751

Tapicerka
mebli,
również
u klienta. Kielce, 280-75. 60/06092
Transport osobowy - towarowy.
Kie~~, 66-22-33_._ _
60104117
Transport Mercedes 1,8 tony.
Kielce, 68-95-61, 61-38-24.
60105923

Transport Bus 1.5 t. Kielce, 6106-21 .
60/06147
Układanie, cyklinowanie, lakierowanie podłóg, (0-16) 42-70-61 .

-

Układanie

kostki brukowej. Kielce, 61-35-54, 16-14-10.
80105720
----

-

Wldeofilmowanle, fotografowanie, opracowanie studyjne. Kielce,

544-67.

- 80106044
-

Wldeofilmowanle_ Kielce, 6871-15.
60/05872
Wstrzeliwanie kołków, kamisze,
zamki, tapicerka drzwI. Kielce, 6176-98.
80105979
._.
Wtryskowe
ocieplanie
budynków pianką krylaminową. Rachunki VAT. Skarżysko, (0-47)5146-87.
80104701
VIdeofilmowanie. Kielce, 3180-98.
- 60106053
Zakład 8etoniarsJ<o.l.astri oferuje: nagrobki, katakumby, parapety i
schody z lastrico. Górno 15Oc.

-------

80/06080

Zespół

ARIA. Kielce , 11-31-68.
60105904

Zespół "Frazes'. Kielce, 31-34-89.

-

--

60106028

-

Zespół ..Amigos". Kielce, 31-54-48.
60106093

Żaluzje, gwarancja, Kiełce, 22-347.
boI05436

Żaluzje. Kielce, 269-22.

wn~trz

metodą

Kiece, 407-13.
Malowanie
wn~trz

metodą

Kiece, 407-13

strukturalne
natryskową.
VATlOO560

strukturalne
natryskową.
VATl OO560

Nagrobki granitowe, lastrikowe. Kielce, 61-55-03.
80/05899
Ocieplanie domow wtryskowe.
60105206
Kielce, 11-71-71 .
Oprawa obrazów, luster. Slowackiego 21 ,~1-36-61 . JWVAIOOO24
Parapety, schody, nagrobki
z lastriko. Kielce, 11-41-48.
60105732

"Polgips" - montaż paneli , suche tynki , sufity podwieszane, adaptacja pomieszczeń , kompleksowe remonty domów, pustaki
żużlowe Suchedniów, 54-37-23.
VATIOO764

60105687

Żaluzje. Kielce , 571-79.
6Of058.45

60/0601 6

Glazura, hydraulika , malowanie, remonty. Kielce , 262-14.

WZruIOOO82

Towarzyskie

Pranie żaluzji, firan, zasłon,
wykładzin, odzieży roboczej. Kiel-

KIMVIOOOO7

_ _ _W
;.;..-ZVO/OO198

Gla;:ura, hydraulika. Kielce,
238-17.
VAT/OO334
Glazura, hydraulika, rigipsy, remonty. Kielce , 68-87-79.

60/06150

Sprzedam Fiata 125p (1988).
Kielce , ul. Sukowska 85.

.!!3.OO).

MKVAIOO186

ty AAA. .Blelizna, rajstopy, skarpe-

riJW

6Ot06087

._-_

....

60/06113

Sprzedam pilnie: - samochód
,Łada'; - mieszkanie 4-pokojowe,
76 m kw., Uroczysko. Kielce, 3160/06116
63-56.
Sprzedam samochód Robur,
stan bardzo dobry. Wiadomość :
Polaniec, ul. Zrębińska 28A, tel.
65-J7-07 (~9~z. 20.00 . PfOOO57
Sprzedam
snopowiązalkę
ciągnikową mało używaną. A.
Woś, Kleczanów69, tel. (0-15) 6520-98.
BLruf00046
Sprzedam trzy regały + szafę.
Kielce, 31-32-70 (po 17.00).

60/06125

Aktualna oferta: tapety, kasetony sufitowe, kleje do tapet, kasetonów. Akcesoria lazienkowe.
Lodówki turystyczne. Hurtownia
,Lemar" , Kielce, Ściegiennego
201,61-45-18.
MKVAIOO198
--_.__
...-.._._----_._-----Amigę 500 z poszerzoną pamięcią do 1 MG, kolorowy monitor.
Kielce, 31-84-49.

Boazeria, listwy

60105967

Szkolenia Psów organizuje wakacyjny kurs grupowy.
Kielce, 224-99.

JWVAJOOO94

Sprzedam przyczepkę bagaźową

(600 kg). Kielce, 11-50-51 .

Opla Vectrę 1.6 ,i' + gfZ (1990).
Kielce, 220-63.
Ośrodek

MKVAIOO187

.... ~ ._.

ciel
ro',

Opla Vectrę 1,6 (X 1192), stan
bardzo dobry. Sobków, tel. 59.

AAA Autoryzowany Dealer &
Serwice finmy Radwag, Kielce,
ul. Mickiewicza 10, tel.Jfax (0-41)
455-39 (10.00-17.00) oferuje:
sprzedaż i naprawy wag elektronicznych dla laboratoriów, aptek, sklepów, hurtowni, przemysłu . Ceny producenta. Dogodne warunki współpracy.

Żaluzje. Kielce , 468-19.
8Of05852

Żaluzi;;. Kielce, 26-752. - - 60105972

Żaluzje. Kielce , 264-59.
80105958

Żaluzje poziome, pioooNe (producent). Rachunki VAT. Kielce, HaukeBosaka 7, 61-40-68,11-38-53.
MKVAIOO192

ialuzje poziome, pionowe. Kielce, 269-68.
6Of05804

Wideofilmowanie
MA~.

Ka::e, 4Q5.Q1.
60104256

Absolutnie Vdeok1 Ka::e, 68-43-77.
60104785

Ella, wideofilmowanie, montaż,
68-74-12.
80105950

LeSiu wideofilmowanie. Kielce ,
253-05.

--

60104129

-

Omega - wideofilmowanie. Kielce,31-92-59.

_. - - -

Profesjonalne
nie, 68-28-72.

- 60104985
--

wideofilmowa60103824

Wideofilmowanle. Fotografowanie. Kielce, 513-01 .
60104891

Wideofilmowanie. Kielce, 6858-51 .
60105511

VldeoF/lm
572-75.

(montaż).

Kielce,
60104295

VIdeoKlaps. Kielce, 31-03-67.
60104305

VIdeofilmowanie. Kielce, 6834-45

.-

-

boI02489

Videofilmowanie
Kielce, 31-38-76.
...

, Demon".
60105284
.~.

VIdeofilmowanie. Kielce, 3244-06.
60105422
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Relaks

Powszechny

71,15
101,4
Od 3 lipca
gorąca propozycja
Radia Kielce .
na 'etnie miesiącem

Zakład
Ubezpieczeń
•

Na Zycie SA
Inspektorat w Radomiu

im~ar:łiml!lje, iż Z dmiem

3 lip,€Q ~F.

przemasi s'wą siedzi~ę

me mli€ę Miłą lOe
Zmianie ulegają także numery telefonów
na następujące:

centrala
fax
Dyrektor
Główna Księgowa

- konkursy i cenne nagrody
- krzyżówka z "Echem Dnia"
- humor z piegami, czyli i Ty
możesz rozśmieszyć innych
.- informacje dla kierowców
- gdzie i za ile wypoczywać
w kraju i za granicą
- turniej firm
- co tydzień o innej gminie
- i muzyka, którą polubisz

601-342 i 601-596
637-149
601-997
601-903

Wydział Ubezpieczeń

Grupowych '
i Kontynuowanych 601-835
Kierownik Sprzedaży 601-703
nie ulegają natomiast zmianie
godziny pracy in~pektoratu:

od poniedziałku
do piątku
w soboty

7.30-17.00
7.30-13.00

Za po'WStałe z tego

tytułu .

utrudnienia przepraszamy
Szanownych Klientów
zapraszajqc do korzystania
z naszych usług.
Jednocześnie

przypominamy, iż wpłaty składek z tytułu indywidualnie
kontynuowanych ubezpieczeń na życie można dokonywać także
w następujących punktach akwizycyjnych:
1/ IInspektorat PZU SA wRadomiu przy ul. Czactrowskiego 21 a(parter, obok wejśóa)
2/ Spółdzielnia Mieszkaniowa nPołudnien wRadomiu, ul. Czarnoleska 17

•

,

, Słuchaj od 9.00 do 12.00
, w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki
Dla najbardziej aktywnych i wytrwałych
wycieczka Ciuchcią Ekspresem - "Ponidzie"......

PZU ZYCIE SA
prowadzi między innymi ubezpieczenia:
- następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników wzakładach pracy
• życiowe
-pracownicze: grupowe, jednostkowe, zaopatrzenia dzieci
-rentowe
-kredytu

http://sbc.wbp.kielce.pl

e

Informator
Piątek,

30 czerwca

Imieniny obchodzą: Emilia i Lucyna
Telefony:

o

Pogotowie Ratunkowe - 999
Straż Poiarna - 998
Pogotowie PoUcyjne - 997

KIELCE
BIURO REKlAM I OGŁOSZEŃ
"ECHO DNIA",
uL Targowa 18,
telJfax 32-45-40,
czynne w godz. 7.30-20.00
Im. S. ŻeromUieco - nB:zymf.

o

P11JA,.Kubu6" - nieczynny;

KINA
o

~dca"

- .,zniewoIeni' ang

1.15 g. 16.20...W sIusznej sprawie' USA
lI5g. 18...'Madcymarionetek·USAI.15
g. 14;
o .,Moakwa" - 'Skazani na Shawshank'USA I. 15 g 14. 18.30• ..Riche MiiioneI" USA I. 12 g. 16.30;
o "Studyjae" 'Riche
Milioner"
USA g. 14.30. 'MIode kobietki' USA I.
12g. 17;
o .,Echo" • 'FonestGOO1p' USA I. 15
g. 16. 18;
WYfrrAWY
Galeria SWA· 0góIrąl0Iska ~
pas1al Galeria czynna jX)I1. - pl • 11-17. w

SIraż

Miejska- 67-00.40.

teł.

MUZEA
Muzeum Narodowe •
dawny
Pałac Biskt4li. pl. Zamkowy 1 • ekspozycje:
WIlęIrza zabytkowe z XVII I XVIII w.• Ga1eria Malcrstwa PoIskiego..,Dawne uzbrojerie

31-11-11

lawy stale: ,Przyroda Kielecczyzny".
wspóCzesna sztuka Udowa KieIecczyz.

ny. wystawy czasowe: ,.Jan Matejko.
W~ artysty"• .,J<lełecczyzna średnio·

wieczna' (wystawa archeologiczna).
czynne codziennie z wyjątkiem pono i
śród w godz. 9-16. niedziela wstęp wolny;
0ddzW. Muzwn Lat Szkolnych
S. ŻtmnskiegJ /cxiJ:liaI Muzeun NaroOOo

Wf!IJJI. u. Jąna Pao\ła 115 • WysIaNa materiaIlw biograficznych i iteracki:h z rnło
dzieó::zych lat pisaI7a Czyme we v.łOr1<i.
czwartki i piątki. niedziela (wsęp 'Mlhj) • g.
9-15. środy • g.12-18. sdloty • nieczyme
o OcIclaW. MuzE!llTl H. Siriiewi·
Cla w ObIęgor1<u loddział MUZ8OO1 Nam·
ri:JNeg:J1· odIwoIzony wystrój mieszkarla

ty domowe I ambootOlVine w godz.
16.30-21 .30. w soboty. niedziele I święta
9-21 .30- tel. 441-96

tranaportowe.

codziemie 15-24. niedziele i święta 7-24.

n:

• SPECJAUSTYCZNE POGOTOWIE DlA DZIECI •
zgłoszenia

444-44,96-22,
pobIet'II opiat
zadoazd

codziennie w godz. 7-24. tel. 6846-36

lub 61-38-20.

J

68-70-60

do!azd bezJ)!atny

• TEL. 4M-15 - ,.zDROWIE" •

WIlYTY ~ • OOOZIe.JIllE 00 7
00 2) . katHJg z eI<IJ, ~ rB.Ittlg.
dern'litilg. raba. i1BristI. ctiug. tmria

z nami naJtanieJ, doJazd bezpłatny
8617/bO

~, ~AiTleuslJ;j~·

RADIO TAXI "ORIENT"
61-11-11

skie w 00r0'. SzklIa Fb1zs1a. usg /IAraI»

O\fre.

rt:JT<ie/
gi"9Ictlgi:ZI e. cąia. lJĆI7{
WfSI<oNe. ekg~DanRzerTt9a,
ul W;r.;z;-.Jta34.cxxtzierriB al7 do 2l, li>

Karta stałego klienta - dojazd bnpIalny

188&'bo

RADIO TAXI.EUROPA"

txiy, niedziae S3l
o "UL11WION" usg dzieci I ~ •

dojazd gratis, karta atalego klenia
tel.611~11

ilI.61~-3J · lEKrmd~'ł4Btlf'a\4ca
~ w domu JBjrIa i w g:ti"ecie w p;>rB:IziijQ ic:zv.atów(JXiz. 12.15-14.45, v.ęv.b".

Tele Taxi "Walig6ry" teL 687400, dojazd
be7plalny

IQ, ŚIWJ i pąw 13.3}14.45, w sdxiy sa ~
zaoasta:al

KOMUNIKACJA

MIĘDZVNARODOWA

• POGOIOWJE S'IOMATOLOGIcz.

"OMNIA" KIelce,
577-43. 577-46

teł.

• "ORBIS", Kielce, td. ~5-62,

68-05-63
Rez~ ł apned.aż błJetów:

Komunikacja ml\ldZynlrodowa
.p_ _ um·, kielce, PiIderewRIego
14,

Turystyka, wypoczynek, komunika·
cja międzynarodowa Oo-Centa, Kielce ~.
Piotil<ówsl<a 12. tel. 464-69
•

Zabawbntwa w Kielcach • wys.

• Telefon zaufaDladla dzieci. liliodzieży. roddców - czynny W ŚIO·

tawy: ,Transport I komlXlikacja w zabaw·
kach'. .,labawkowy zwierzyńec·. .Eks·
pozycja modelarska'. ,W świecie baśri
I legend' -czynne 10 -17. pon. ' nieczyn·

ne;

w.

Mu-.nZllbów~
li Zgoda 21 • wystBNa stała: zbiory

\IIlOI(Igiczine

skał. minerałćwł

i skamie-

milionów lal histori Gór
~Q(r;zvsj,lich. SlJ'CNo'Ce mi1eraIne I<istc""flf~. a~~ oo'iect!ialB<· pąIB< g. 8-15;

tel. zaufania 66-1741 ponIedz.

I czwartki w godz. 15-17;
o Telefon uafaDIa (dla
ludzi
z problemem aIIohoklwym) • od paniedzialku do piątku w godz. 18 -20. tel. 57346 (piątek również • narkomania).

• PwłDje tabówek: osobowe

-

plac Dworct::1Ny tal 68-33-!B. LL Piekoszowska tel. 515-11;~. Toport7Nskiego
tel. 31-09-e7. ~. Jesionowa lei. 31-79-19.
~. Mielczarskie{J>teI. 66-40-40.~. Szyma·
OCNłSkiego tel. 488-45. Bagażowe - ~ . Ar·
mii Czerwonej tel. 466-68
o SZPlTALE· Czamów • 662-481 ,
~ . KościusZki· 46743. ul Prosta· 618525. MSW· 420-21. CzeiWOna Góra •
o

BIM·

le

med. Piotr Sondej • Szpital
MSW, wl 1715-18.15; śr. 14.40-15.40;
pl 14.40-16
USG. EKG Kidce, al. We.oIa
50

.._

się o godz. 10 w kościele przy ul. Pros·
tej /Zagórze/.

Wycieczki rowerowe...
Świętokrzyski Klub Turys!yki !<o.
larskiej ,Kigari' zaprasza w niedZielę

Muzyka,
którą każdy lubi •.•
W parku miejskim o godz. 17 w so·
i niedzielę koncert zcyklu .Muzy·
każdy lubi· czyli ,Lato z fil·
. Wystąpią soliści filharmo·
' .
nlj klel.eckiej. W programie przeboje
iTlUZykl symfonicznej. operowej. ope.
retkowej i musicalowej.

Odsłonięcie

.

. tablicy

Zb ZWiązek ZOlnierzy Narodowych SH
IOlnych . Kolo nr 2 zaprasza w nie.
'~'~~~~~~~~~I~Ś,: odsIanięcia tabli·
p'
dla uczczenia pam ięci
z Placów Naro~owych SH Zbrojnych
no
. ki Zagorze poległych za wol·
ść OICzyzny. Uroczystość odbędzie

ne14;

Muzeum Hiatoryczno·Arch.....

loetcz- . czynne wtorek·piątek
w g. 9-16.30. sobota od 8-15. niedziela
od 13-16.30 Wystawy stale: Fajans I par·
celana ćmieiowska. rzemioslo artystycz·
ne XIX i XX w. poczet książąt i królów pol.
skich.
ł Muzeum ArcbeologIczDe w KnemlODkach •

• Rezerwat

czynne wtorek • piątek 9-19. sobota 9-17.
niedziela 11-17 • Pradzieje czlowieka.
Gómictwo krzemienia w neołicle. dwie
podziemne gaJerie ttrystyczne;
• Telefony: Infonnacja i ffiZerwacja
biletów PKS tel . • 6&-38-&4. przejazdy 10dzinne -65-23-40; Alioholowanle • sam.
ciężarowe I autobusy. czynne całą dobę .

tel. 65-38-28;

61-55-25. w. 225. Wykonywanie badań E·
EG lei. 61-54-óO. CaIodobowe anaizy la·
boratoIy1le lei. 61-55-25. w. 213. ArntlIJator)jle Ubezpieczenie SzpiIaIa tel. 61-5307. ~onywanie zabiegów cłln.rgicz.
nych • inkliTT\aCja w poczskarol Izby
Przyjęć

Chin.rgicznej.

• PrywatDa PondDia PaycbaIo-

"WolDo6ć" .. Dwa miony

DOBOWE· PRZEDSIĘBIORST·
WO USŁUG KOMUNAlNYCH· tel. 31 7047. 66-31-n. 467~.
• POGOTOWIE

"USTRONIE" -

DAREX - Radio Taxi
tel. 537-37! ~

STARACHOWICE

"ECHO DNIA"

o

teL 74-72-51,
a:ynoe 9.00 -17..00,
lIOboCy 10.00 -13.00
Apteb: u. MaszaI<o;ysI(a 17;

SUCHEDNIOW
o

lmfO,.KuiaIca" · •.Jtrb" USA l12

g. 16,18;

• KINO·~
BUSKO
• KINO .,7.drtf' • .).łJde wio· pet l 15
g.17. 1~

PNCZOW
KAZlMIERZA WlB..KA

POMOC DROGOWA:kraj

I zagranice (0:41) 421-71

o

•

•
POMOC DROGOWA •

tel. 113-

509.
• KOMIS FOTO-WIDEO K I e I c e.

Rynek 17. tel. 474-45

KINODcmKałbay

łcnll5g.

18;

- ..DzJ<B

~'

STOPNCA

_
o PRALNIA CHEMICZNA Kle Ice .
ul.wsp6lna 3 (naprzeciwko Banku Za·

1<N).Pot/eII' -~

na dwie wycieczki kolarskie. Jerzy
Gawlik poprowadzi uczestników na
trasie Kielce · Wiśn iówka· Gózd .
Bukowa Góra· Smuga · Brzezinki ·
Ciekoty • Mąchocice • Wola Kopcowa

• Folwark· Kielce /45 km/oa Paweł Nat·
nlec na trasie: KIelce · Mójcza . Su·
voN· Kranów · Daleszyce • NiWki Da·
leszyckle - rezerwat .zamczysko' •
Sędek . tagbw· Makoszyn - Napęków
• Daleszyce . Brzech6w - Niestach6w
• Radlin· Klelce 180 km/. Spotkanie
chętnyCh w godz. 8.45-900 na placu
z fontanną przy rogu ulic Sienkiewicza
i Kapitulnej.

Redakqa .Ie odpowiada
za zmiany w Irrmlnarzadl

... i piesze
Klub Turystbw Pieszych zaprasza
również w niedziel ę na wyc i eczkę
pieszą na trasie. Dyminy • Poslowice •
Sltkówka Nowiny - góra tgawa • Chęci·
ny 116 km!. Spotkanie wszystkich
chętnych o godz. 9 przy fontannie· róg
ulic Bohaterów Warszawy i Tarnows·
kiej.

OSTROWIEC
Otwarcie wystawy
W niedziel ę o godz. 16 w Muzeum
Historyczno·Archeologicznym nastąpi
otwarcie wystawy Teresy Kozakiewicz
pl ,Tkaniny artystyczne'.
IKR!

http://sbc.wbp.kielce.pl

Sławomir Stachura

Mistrzostwa Polski
I Grand Prix w trlathlonie

Tego typu zawody dla miodzików rozgrywane są w na·
szym kraju po raz pierwszy. Rywalizować będą oni na trasie 500 m pływanie , 15 km jazda na
rowerze i 3 km bieg.
W Suszu rozegrane zostaną
również zawody z cyklu Grand

•

Ił';.

Fot.

Jutro w Suszu rozpoczynają się Mistrzostwa Polski mło
dzików w trJathlonle, W zawodach tych wystartuje mistrz Polski
w duathlonle Aleksander Mazurkiewicz z Towarzystwa Sport~
wego Akwedukt Kielce.

JEDRZEJOW

31-ó9-

W hall Błękitnych podczas wakacji można si, uczyć judo.

Ostatni sprawdzian

SEDZlSZOW

POMOC DROGOWA
61-n.76

l-

/PK!

• ,.MetaJowtec" - nieczynne;

POGRZEBOWE
USŁUGI CAŁO·

POMOCDROGOWA • tel.

LATO W MIEŚCIE

* Gry zabawy treningi z elementami karate organizowane przez Kielcki Ośr~dek Karate·Do. Sala SP 10 przy ul. Wojewódzkiej, piątki i wtorki

POSTOJ TAXI.}'ffZV DWORCU"
nie po~ opiaty za doJazd
tel. 513-705

[)()8(}NE • lei. 61 -29-18, 61-39-12.

o

Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego
KS Iskra/Cereslt Kielce. Kawiarnia klubu, ul Kr~kowska 72, piątek
godz. 17.

doIcwó.Y

• CENTRUM BEZOPERACY.JB.
GO LECZElłlA PROSTATY u I .

-

WALNE ZEBRANIE
* Dokończenie

napwku' USA l12 g. 18;;

Seminaryjska276. tal 61-3Q.OO·specja·
LroIodzy

Og61nopolskle Świętojanki Carłl:vanlngowe .. Tor , Kielce·
w Miedzianej G6rze. Piątek od godz. 14 Zjazd !-,czestmk6w: Sobota
o godz. 9 oficjalne otwarcie, o godz. 10 rozpoczęcie konkurencji sportowych I sprawnościowych, zakończenie w.niedzielę .
PIŁKA NOZNA
* Mistrzostwa ParafII Bł. Jadwigi w Kielcach. Boisko SP 17, p6łfl
nały w plltek w godz. 17-19, finałY. w sobotę w godz. 16-19. O godzinie
17 mecz SPKS .Rodzina· - Dziennikarze.

KINA
o

etczno - I'edaIOelcma . KilIce.

• USŁUGI POGRZEBOWE CAŁ0-

CARAVANING

* XIV

BIURO REKlAM I OGŁOSzEŃ
"ECHO DNIA"
ul Sokola 2 "ORBIS",
te1JruJ 512-554,
czynne 9.00 -17.00
o Apteka· ul. NOIWida;

41141 w. 225lJl443-63

liści

Basen KSZO na Rawszczyżnie, sobota godz. 10 i 17, niedziela godz.
10.
Waterpoliści KSZO zapewnili sobie już tytuł mistrzów Polski I turniej na
ich basenie będzie mial już tylko prestiżową stawkę .

w godz. 17-19.

OST Gromada, uL l'IsucbkIego 60,

250, ~r:Y:fo/N2l"ie badań USG serca lei.

WODNA

Finałowy turniej Mistrzostw Polski seniorów z udziałem
KSZO Ostrowiec, Anilany Łódź, WTS Bytom I ArkonIl Szczecin,

SKARZYSKO·KAM.

nywanie badań EKG lei. 61 -55-25. w. 225.
Wykorrywaniebadań RTGteI.61 -55-25. w.

20.

I POLOŻNIC'lWO

codzlenrie 12-16 tel. 442-01

BIURO REKlAM I OGWszEŃ
"ECIIO DNIA"
Klub "Primo"
uL Kochanowskiego 7Jl,teL62-1~,
czynne 12.00 - 16.00
• Apteka~ li aś. Sblecz·
,

PIŁKA

*

OSTROWIEC

BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ

irbTni:I::P o ~ usir

godl~.ilI. 6S61~, 27.aif7.

o

BIURO REKlAM I OGWszEŃ
"ECIIO DNIA"
uL 1 M. teL 36-26
czynne 11.00-16.00

opieka pieIęgiarska tel. 61-63-07. ~o

508-41 .

• USG-GINEKOLOGIA

KIELCE

~r:Ijkr!I. i'Bre. ul ~3,
ilI. 48644-50 IICti:l!Ja. gi1eklbgia. o,Łąja.
~ ul Kotd1szIó 11. ilI. 40096 -stJre.
tl:Va.gDety~.

Psycholog. pedagog pomogą Ci .

zadzwoń

Muzeum
KidecIdej. Dw0rek l.aszczyków. ~. Jana Pawia " 6 •
.Wszystko co się llucze· ... fa·
.
.
szkkl. Czynne od panie·
do piątku i w riedzieIę od godz.
10.00-17.00.
o

dy i czwartki w godz. 18-20. Pal nume·
rem 463-56 dyżurują pSycholog. peda.
gogo lekarz.
o

(J>~ 42, ilI. 663}-19- 5011Cti:l!Ja.
li ~ 5. ilI. 3HiO·16 -50liitilga

PedaIryczne tel. 61-63-07. Cakldobowa

czynny w każdy czwartek wgodz. 18 -20.
tel. 456-70

o

58/WlJRUP
KONSKIE

tIIIa~"eoAmbulatorlum

pisarza oraz wystawa biogra1i:zno . I~e·
racka · czynne 10 -16. poniedziaIek . nie·

czynne;

LOMBARD ID.H. V1!:RSALI

o

- STASZICA 1. I piętro

• ~ UhCl Mod)ocme Sq»-

teL 6&4-44

mIodzieży

SPÓID'lIELl'IIA LEKARSKA •

gal:illy~wgodz.83):li PaderewiId&-

• lotniczych wszystkich przew~bw

Telefon uafaDIa da

NE ·1eczrta.,Medsa". ul War5zaNs.
ka 34. ,{0.1 RZEMIOSI:iV. czyrre OON
STa'. ilI. 43S45.
o

• autokarowych m~
• promowych
• zagranicznych I krajowych PKP
• rezerwacja hoteli na caIym ~.wz

o

POGOTOWIE PEDIATRYCZNE
,.poD DALNJ4" • ~. PobNniaka 4.

o

ill68-48-91. ;mlUatlńlln. w,z:.rrv danowe.

RADIO TAXI "DOR lON"
tel. 96-23 lub 555-44

o

POMOC LEKARSKA DLA DZlECI • tel 66-33-66. wizyty peOlCIlIy

o

Radio Taxi .,AlrA" Zrzeazenle
Transportu Prywatnego, tel.

przy Rynku 3/5 • Wys.

SPECJALISTYCZNA
POMOC
DlA DZIECI "VJrAMED" • w2y.

o

.

la ~woIny.

Muzeum

• "Omega" PRYWĄTNA PRZY·
CHODNIA ORDYNATOROW I SPEC·
JALlSTÓW ul Jagiellońska 70. ,CE·
FARM" czynna 8-18{sabaa do 14/. tel.
547-44. 574-11 wew. 321

Czynne cHi dObe

europejskie i wschodnie'. ,Sanktuarium
Marszałka J. Piłsu:lskiego". Czyme codzMie ąxócz pan wgodz. 9-16. niedzieo

11-21 /ctli v.drą'.

• taksówka osobowa,
• busy, autokary,
pomoc drogowa, Inne usługi

TAXI "ROGATKA"

chodniego). tel. 528-49. czynna pn.-pl.
9-18. sob. 9-14;

WrritI ct:mcMe 14.30-22 /ctli ~.

Radio Taxi .,NON STOP"

riedzk3lę11-15
o

1Y [)(M)WC • pedaró.v. ctNrj:JN dziecięt)dl. irterT'oistNł. CItqledó.Y. Icryng:>ąp.v. ~. reutiJg:1N. tama ekg.
~ codzilrrie 11-20. ilI. 31-56QO.

Pomocat:go.va . 66(X).65. PogcnYie Ener·
getyczre KilIce· Miasto· !Bl. ~
GazoNe • 31-2().2O i 992. Pog::bYe Wod.·
Kal.-994. co.. eIeI«ryczne RPGM. tel. 61-1833. ~w godz. 15 •23 w dni poNSZednie
w godz. 7 - 23. w en v.dne al pr<:q tel. 31 1647i 430-94

TEATRY

o

NAGŁA POMOC lZKARSKA lEKARZY SPEC.JAUBTÓW • WIZ(·

o
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Sport

Prix Polski w triathlonie, w których wystartują Marek Kalwat
I Dawid Zaraś z Akweduktu.
Seniorzy rywalizować będą na

dystansie 1,5 km pływanie, 40
km jazda na rowerze i 10 km
bieg. Dla Marka Kalwata będzie
to ostatni sprawdzian przed Mistrzostwami Europy w triathlonie,
które 6 sierpnia odbędą się
w niemieckiej mleJscowosCl
Jumme. Po raz pierwszy nasz
utytułowany zawodnik wystartuje na trasie: 3,8 km pływanie,
180 km jazda na rowerze i
42,195 km bieg.
/STACH/

Mariusz Jop z Ostrowca

Pewniak Zamilskiego
Mariusz Jop, gracz KSZO Ostrowiec, występuje w kadrze Polski U-16. Reprezentacyjny obrońca rozmawiał niedawno z "Echem".
ME W BELGII . Wypadłem
chyba pozytywnie na tle druży
ny, choć z racji słabych wyników
nie będę wspominał miło tych
mistrzostw. Zaimponowała mi
świetna organizacja. TRENER
ZAMILSKI. Bardzo dobry szko·
leniowiec, który kładzie duży nacisk na sprawy wychowawcze.
KOLEDZY Z KORONY. Przemek C ichoń ma wielkie szanse,
by zadomowić si ę w kadrze . Akcje Jacka Kubickiego po meczu
z Błękitnym i chyba nieco spadły.
SENIORZY KSZO. Trenowałem

już tydzień z seniorami i wiele na

tym skorzystałem . Podoba mi
się sposób prowadzenia treningów przez Janusza Batugowskiego. Myślę, że w przyszłym
sezonie
otrzymam
szansę
występu w II lidze. MOCNE
I SŁABE STRONY. Moim największym atutem jest gra głową.
W iele muszę popracować nad
techn i ką . SZKOŁA . Ukończyłem

' II klasę Technikum Mechanicznego w Ostrowcu, na szczę ście
bez wi ększych problemów.
JAROMIR KRUK

I

,

RĘKA DRGNĄC

NIE MOŻE

Dwoje strzelców Klubu Sportowego Świt Starachowice należy
obecnie do ścisłej czołówki krajowej. Oboje też uznawani są
przech fachowców za duże talenty.

T
....
I
I
E.:. 1- ~....II~.
1....1 .1. _
.--. LI·....,· LI

Na kortach Wimbledonu

Pierwsze
Kolejny dzień wielkoszlemowego turnieju tenisowego na kortach Wlmbledonu przyniósł kilka zaskakujących rozstrzygnięć.
Mary PI erce /Francja! przegrała niespodziewanie ze swoją rodaczką Nathalle Tauzlat 4:6, 6:3, 1 :6.
- Nathalie jest groźna na trawie - powiedziała po meczu Ma-

Brydżowe

\

ry Pierce. - Ma tutaj więcej
doświadczenia niż ja. Ona zag-

mistrzostwa Europy

.

rała naprawdę dobre spotkanie dodała Nathalie. Co ciekawe, obydwie zawodniczki spotkały się

po raz pierwszy na korcie.
Bardzo ciekawy pojedynek w
singlu pań stoczyły również obrończyni tytułu, Hiszpanka Conchita Martlnez oraz bardzo utalentowana niemiecka tenisistka
Jana Kandarr. 18-letnia Niemka
przegrała po ładnym meczu 4:6,
3:6.
W drugiej rundzie gry pojedynczej mężczyzn Greg Rusedski /Wielka Brytania! pokonał
Guya Forgeta /Francja! 16/1 :6,
7:6/7-5/, 7:6/7-4/, 7:5 . •
/STACH/

* Dlaczego strzelectwo, a nie
np. piłka nożna - z tym pytaniem
zwróciliśmy się do Michała Bernaciaka?
- Faktycznie na początku byla
piłka nożna . Krótko grałem w trampkarzach Staru, ale później trafiłem na strzelnicę i to mi się bardziej spodobalo.
* Przedstaw się czytelnikom.
- Mam 21 lat, aktualnie jestem
bezrobotny, a z uprawiania strzelectwa nie mam żadnych profitów
i z żadnych zawodów nie przywiozłem jeszcze nagrody pieniężnej . Aktualnie marzę tylko o
stypendium.
* Pamiętasz pierwsze swe zawody?
- To było w Rember.:towiew 1990
roku . Pamiętam tylko tyle, że bardzo źle wtedy wypadłem. Nerwy
dały znać o sobie.
* Później już z nerwami było
coraz lepiej ...
- W ubiegłym roku zostalem
mistrzem Polski juniorów w zawodach rpzgrywanych na strzelnicy
WKS Sląsk Wroclaw. Później na
tej samej strzelnicy rozegrano
Mistrzostwa Polski juniorów, w
których zająłem 6 miejsce, choć
do finału wszedłem jako pierwszyI
* Co się stało?
- Lekko drgnęła ręka, co w pistolecie dowolnym jest niewybaczalne.
* Najbliższe plany:?
- Pod koniec czerwca jadę wraz
z Kasią Klepacz na Mistrzostwa
Polski seniorów do Bydgoszczy, a
że pierwszy rok będę strzelał jako
senior, to miejsce w czwórce uznam za sukces.
* Dalsze plany?
.
- Start w Mistrzostwach Swiata
oraz Igrzyskach Olimpijskich.

Chciałbym też zostać trenerem
strzelców.
- Do strzelectwa namówiła mnie koleżanka z podstawówki mówi 18-letnia uczennica I LO w
Starachowicach Katarzyna Klepacz, która mimo młodego wieku
przebojem wdarła się w tym roku
do reprezentacji Polski.
* Kiedy zaczynałaś?
- Na początku VII klasy i tak się

złożyło , że ciągle strzelałam "ży

ciówki".
* Talent?
- Coś musi w tym być . Trochę
talent, a reszta to praca.
* Czy rozpoczynając zabawę
w strzelanie liczyłaś na tak
szybkie sukcesy?
- Na pewno nie. Na początku przychodz~am na strzełnicę aby sobie
postrzelać. Coraz bardziej mi się to
podobało i zaczęło mnie wciągać.
* Jak są odbierane twoje sukcesy?
- W szkole jak przyjadę z zawodów, to wszyscy dookoła pytają
się lak było , w domu podobnie.
* Ile godzin spędzasz na treningu?
- Dziennie od 1,5 do 2 , oprócz
zajęć z pistoletem jest też ogólnorozwojówka.
* W jakiej broni się specjalizujesz?
- W pistołede pneumatycznym i
sportowym 30+30. Właśnie ze sportowego będą w tym roku brane pod
uwagę wyniki kwalifikujące na
wrześniowe Mistrzostwa Europy, na
które chda/abym się zakwalifikować.
* A przed mistrzostwami Europy?
...
- Już 3 lipca czeka mnie kolejny
start w reprezentacji Polski. Wystartuję w międzynarodowych zawodach w Pilźnie. Dwa tygodnie

Brydżowe Mistrzostwa Europy zbliżają się do końca. Nasze
zespoły męskie nadal demonstrują wysoką formę. W turnieju
open Polacy odnieśli dwa zwycIęstwa, pokonali kolejno Belgię

Nasze panie grały z mocnymi
rywalkami i przegrały dwa spotkania - z Francuzkami 13:17 i z
Brytyjkaml 4:25. Porażki spowodowały, że Polki spadły na

*

niejsza przygoda?
- Najśmieszniejszą przeżyłam
niedawno w Pilźnie, gdzie
.jeździła" obok mnie taka skrzyneczka, którą nie wiedziałam jak
zatrzymać i popros~am o pomoc
trenera. Okazało się , że wystar·
czyło nacisnąć przycisk. Z najsmutniejszych to chyba defekt pi stolet!J na Mistrzostwach Polski w
"pneumatyku·, gdzie miałam
szansę na medal.

* Polały się łzy?

- Płacze się prawie po każdych
zawodach, ponieważ niemal zawsze liczy się na więcej .
* Sportowe marzenie?
_ - Wystartować w Mistrzostwach
Swiata i Igrzyskach Olimpijskich.
PIOTR SZPAK

Li Yue Ling
znów w Polsce

Powrót ·

Chinki
Dwudziestotrzyletni a
pingpongistka Li Yue
Ung, która przez trzy ostatnie
sezony broniła barw zespołu
Ciech-Slarkl Tarnobrzeg, wyjechała do rodzinnego kraju,
ale przed kilkoma dniami
znów pojawiła się w Tarnobrzegu.
Pochodząca z Naningu, stolicy prowincji Guangxi, Azjatka od
nowego
sezonu
ponownie
chińska

występować będzie w drużynie
pięciokrotnych mistrzyń Polski.
Warto dodać, że U Yue Ung jest
najskuteczniejszą tenisistką w

polskiej lidze. Sympatyczna
Chinka podczas trzyletniej gry w
Polsce tylko trzy razy schodziła
od stołu pokonana.
/nor/

22:8, a następnie San Marino 25:4. Po tych zwycięstwach Polacy'
awansowali na trzecią pozycję mając 441 pkt. Prowadzą Włosl453 pkt. przed HOlandią - 445 pkt. Do końca turnieju pozostało
Polakom do rozegrania Jeszcze sześć spotkań.

Doskonale spisują się polscy
seniorzy, którzy zdecydowanie
przewodzą w tej rywalizacji.
Prowadzi Polska I - 242,5 pkt.
przed Polską II - 241,5 pkt., na
trzecim miejscu jest zespół niemiecki - 229,5- pkt.

później we Wrocławiu rozegrane
zostaną Mistrzostwa Polski juniorów, z których chciałabym przywieść złoty medal.
Najśmieszniejsza I najsmut·

III

AUTORYZOWANY
DEALER

czwartą pozycję .

SONY
poleca
sprzęt

TY, Audio-Video,
anteny satelitarne
firm:

Kielce, ul. Żelazno 22
(obok dworca PKP)
leI. (041)66-34·21, fax 66.Q9.Q1
Kielce, ul. 1Moja 136
leI. (041)68-30il6
Radom, ul. Obrońców 30
(dOjazd od ulicy 1905 R)
leI. (048)6Q.2Q.88

Kilka bardzo dobrych wyników uzyskali lekkoatleci startujący we wtorek w międzynarodowym
mityngu na stadionie w Lucernie. 27-letni Amerykanin Mark Crear /na zdjęclu/ przebiegł 110m ppł.
w 13,02. Jest to najlepszy w tym roku wynik na świecie. Dotychczas najszybciej, w 13,06 dystans
ten pokonał 4 czerwca Niemiec Mlke Fenner.
Fot. PAP/CAF-AP

* W Zielonej Górze rozgrywane są szachowe Mistrzostwa
Europy juniorów. Bardzo dobrze
spisują się w nich polscy zawodnicy. Po czterech rundach w grupie dziewcząt do lat 18 prowadzi
Marta Zielińska wspólnie z Ukrainką Norą Medvegey po 3,5
pkt., natomiast w tej samej grupie wiekowej chłopców Robert
Kempiński I Bartosz Soćko
zajmują drugą i trzecią pozycję .
W grupie chłopców do lat 16 prowadzi Rafał Antoniewski, który
nie przegrał jeszcze żadnej partii.

kobiet Białorusinka Natalia Szykolenko uzyskała odległość
66,22, a Tony Jarret przebiegł
110 m ppł. w czasie 13,13.

* W drugim dniu rozgrywanego w Cetniewie turnieju młodych
~oszykarzy Polska I pokonała
Polskę 1184:78, a Estonia pokonała Niemcy 64:63.
* W Helsinkach odbył się mityng lekkoatletyczny IAAF, na
którym uzyskano kilka interesujących rezultatów. Frankle
Fredericks przebiegł 100 m w
czasie 10,10 sek. , w oszczepie
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* W ostatnim meczu eliminacyjnym Mistrzostw Europy w koszykówce mężczyzn Chorwacja pokonała Francję 81 :72. Do
ćwierćfinałów zakwalifikowały
się następujące zespoły: Chor-

wacja, Francja, Hiszpania, Rosja, Jugosławia, Grecja, Litwa
i Włochy_
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- NAJWIĘKSZY WYBOR,
- BEZPłAT~Y TRANSPORT,
- NAJKORZYSTNIEJSZE RATY
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