ob ,( o fJ4/g5i.

W celi było ich sześciu. Wśród nich po jednym z Drzewic~a~ i Kielc.
Odsiadywali kary za kradzieże i rozboje od 6 do 12 lat. Uciekło tylko pięciu. 

,

TUNELEM KU WOLNOSCI
KIELCE - RADOM -TARNOBRZEG
Sobota - niedziela
8 - 9 lipca 1995 r.

Nr 156 (5784)
Cena 45 gr (4500 starych 1ł)

Fot. A. Piekarski

To

mogą być

tragiczne wakacje

ZA SZYBKO,
ZA
••

DĘBICA. W nocy ze środy na czwartek z
Zakładu Karnego w Dębicy uciekło 5 groź
nych recydywistów. Wśród uciekinierów był
Mariusz Z. ze Skarżyska-Kamiennej, Robert
J. z Orzewicy oraz ich towarzysze - przestępcy
z Krosna, Bielska-Białej i Krakowa. Szósty z celi
Zygmunt Z., mieszkaniec Kielc, został na pry-

czy. Oficjalna wersja brzmi: "Więźniowie opuścili więzienie ok. 2O-metrowym podkopem
z celi pod więziennym terenem, pod murem
więziennym i pięć metrów dalej na teren kolei" .
Jak było naprawdę?
O wielkiej ucieczce tU!lelem czytaj na
stronie 2.

KIELECKIE. - Od początku roku z każdym miesiącem rośnie liczba wypadków
drogowych. Jeśli nic się nie zmieni, tegoroczne wakacje mogą być najtragicznIejsze w historii - twierdzi komisarz Marek Nowak z Wydziału Ruchu Drogowego KWP
w Kielcach.

Narkomańskie

tajemnice

SKARŻYSKO-KAMIENNA.
Bulwersujący przypadek wykryły pracownice Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecmej
w Skarżysku-Kamlennej,
re odwiedziły Jedną z Ilemych
w tym mieście rodzin narko-

kte>

manów.
Rodzice dzieci - 4- i 6-letniego, w ogóle nie interesowali się
losem maluchów. Jedno z nich,
czteroletnia dziewczynka nie
została nawet zarejestrowana
przez rodziców w miejscowym
Urzędzie Stanu Cywilnego, a
więc oficjalnie jakby jej nie było.
Prawdopodobnie dziecko od
chwili swych narodzin nie przechodziło jakichkolwiek szczepień przeciwko różnym chorobom. Sprawą zajął się Wydział
Rodzinny i Nieletnich skarżys
kiego Sądu Rejonowego.
/PISZ!

Bida w"BINGO"?
KIELCE. Salon Gry .. Bingo"
przeżywa kłopoty. Odwiedza
go niewielu klientów, dlatego
ograniczono godziny Jego otwarcia. Obecnie salon jest
czynny od 20 do 2, a jeszcze
niedawno pracował w godzinach 11-2.
Zmiany spowodowały również redukcje etatów wśród osób
zatrudnionych w obsłudze salonu.
/WTO/

Tytko w czerwcu w wojE!'NÓdztwie wy~ się 180 wypadków, w których zginęło 15 osób,
a 238 zostało rannych. W okresie
wakacyjnym ticzba zdarzeń na drogach zawsze rośnie - ma na to
wpIyw obniżona koncentraqa kierrNłCÓw, wzmożony ruch i fatalny
stan nawierzcm. Na drogach jest
coraz więcej samochodów, których
poziom techniczny pozostawia
wiele do życzenia Podobnie jak umiejętności młodych kierrNłCÓw jeżdżą za szybko, nie t.mieją ocenić
sytuacji, są nieostrożni. Nie dostosowują prędkości do jakości dróg.
- Jeżeli kierowca wjeżdża z
prędkością 100 km na godzinę w
1O-centymetrowej szerokości
koleiny, to trudno nie spowodować wypadku - ostrzega Marek
Nowak.

Skutki wypadków są coraz
bardziej przerażające. Ostatnio
w Górkach Szczukowskich
zginęły 3 osoby, a 2 zostały
ciężko ranne. We Włoszczowie
przy zderzeniu dwóch aut ucierpiało 7 osób, podobnie było w
Przełaju i Rudkach.
Komisarz Marek Nowak uważa, że kolejne zagrożenie
bezpieczeństwa na drogach stanowią jeżdżący na łyżworolkach.
- Wśród nastolatków to nowa
moda, jeżdżą po ulicach, bo
chodniki są wyboiste i krzywe.
Strach patrzeć, gdy w Kielcach
na tak niebezpiecznych ulicach,
jak ulice Czarnowska, Sienkiewicza czy w okolicach dworca
dzieci "szusują" na łyżworoI
kach, to jeąt kuszenie losu.
DOKONCZENIE NA STR. 2

Szaleństwa miłośnika

zieleni

Tylko nie w dniu..
zmiany turnus6wl

KIELECKIE. - z przejazdów
rodzinnych ze stacji Kielce
skorzystało do tej pory ponad
tysiąc osób - Informuje Joanna Bujak, kierowniczka kas na
dworcu PKP w Kielcach.
W okresie wakacji od 26 czerwca do 29 sierpnia PKP wprowadziły tzw. przejazdy rodzinne. Osoba dorosła podróżująca z dzieckiem od lat 4 do 16 może wvkl4>ić
jednorazowy bilet ze zniżką 50
proc. w I lub II klasie. Niestety zniż
ka nie przysługuje w II klasie pociągów pospiesznych, ekspresowych i InterCity w dniach 14, 15,30
i 31 ~pca oraz 1,13,14 i 15 sierpnia. Są to dni zmiany !tJrrusów na
koloniach, wczasach i obozach, w
które podróżuje najwięcej osób z
dziećmi i właśnie wtedy przydałyby
im się tańsze bilety!
- Mamy wiele awantur w pocią~h z powodu tych przejazdów
. mowi J. Bujak. - Ludzie myślą. że
jak kupią dwie polówki, to jest już
przejazd rodzinny. A tu trzeba przy
zakupie biletu pokazać dokument
stwierdzający wiek dzieci<a i przybić specjalną piecząll<ę z napisem
.przejazd rodzinny". Dopiero ~
dorosły ma prawo do tańszego bi-

letu - dodaje.

Nasi reporterzy

śledzą

wl-

zyt, kanclerza Niemiec Helmuta Kohla w Polsce - relacja
na stronach 31 5.
Na
kanclerz w roz-

zdjęciu:
~~:~. pre~~~~~:z:~::

/DOKI

Pierwszy wniosek do kolegium

POI-I CJ-a w p r aCy
KIELCE. Najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu
do Kolegium ds. Wykroczeń wpłynie pierwszy,
sporządzony przez "policję pracy" wniosek o ukaranie
pracodawcy. Nowa instytucja działa zaledwie od tygodnia, a jednym z podstawowych jej obowiązków jest
kontrola legalności zatrudnienia.

STARACHOWICE. Wczoraj czterech funkcjonariuszy Straży Miejskiej I trzech policjantów
przez cztery godziny uśmierzało szaleństwa
szczególnego miłośnika zieleni. Rozebrany do
naga rzucał siekierami w konserwatorów zieleni Starachowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Na interwencję mieszkańców, w uzgodnieniu z
UM, pracownicy SSM o godz. 8 przystąpili do przecinki gałęzi, usuwania chwastów i koszenia trawy
na osiedlu Las. To wzburzyło jednego z mieszkańców spóldzielczego segmentu. Obrzucił pracowników stekiem wyzwisk, po czym dla podkreślenia swoich argumentów, rzucał w nich siekierami /swoją i spóldzielnianąj, piłami, kosami. Wezwana Straż Miejska, przy udziale policji, z trudem
uspokoiła szalonego miłośnika zieleni.

Komendant Straży Miejskiej Marek Uliński podkreśla zaangażowanie i odwagę jednego z funkcjonariuszy, który w takich okolicznościach podszedł i uspokoił szaleńca. Ten przewieziony na pogotowie ratunkowe otrzymał środki uspokajające i
został odesłany do domu.
Tutaj rozpoczął drugi akt swojego protestu.
Rozebrawszy się do naga, biegał wokól domu. W
tlum gapiów rzucał wyposażeniem swojego mieszkania, w tym zdjętymi drzwiami wejściowymi.
Wezwana ponownie Straż Miejska I policja
uspokoiły go. Okryły służ~wym kocem. Decyzją lekarza dyżurnego szczególny miłośnik
zieleni został przewieziony do szpitala w Krychnowicach na obserwację.

/CUKI

http://sbc.wbp.kielce.pl

- Na razie nie mogę ujawnić
nazwiska przedsiębiorcy, w stosunku do którego zostanie

,

NAJTANSZE
w regionie nowe samochody

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

PP Motozbyt

Kielce, ul. Karczówkowska lla
~
tel. 04168 44 44
') raty, leasing, gotówka

sporządzony wniosek do kolegium - mówi Marek Czapla z Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Przeprowadzona przez pracowników RUP kontrola w jego firmie ujawniła łamanie niektórych
przepisów ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.

Była. to pierwsza inspekcja
zorganizowana w ramach obowiązków .policji pracy". Kolejna,
z zaangażowaniem znacznie
większych środków zostanie
przeprowadzona w przyszłym
tygodniu.

/WTOI

Wiadomośei

strona Z
KIELECKIE.
NIeznani
sprawcy włamali się wczoraj
w nocy do hurtowni kosmetyczno-chemicznej przy ul.
Kolberga 2. Ukradli artykuły
kosmetyczne, środki piorące
I telefon "panasonic" o
łącznej wartości 30 tys. nowych złotych.
Tej
samej nocy równtez
nieznani sprawcy wyłamali 0-

Letnia
gorączka
ki en nice i wkradli się do wolno
stojącego domu w Sosnowcu,
gm. Sędziszów. Właścicieli nie
było w mieszkaniu. Złodzieje
wynieśli 700 marek niemieckich,
600 dolarów i 2500 nowych zł.
- Coraz więcej mamy zgło
szeń o kradzieżach na dworcach - przestrzega ofICer dyżur
ny z KW Policji w Kielcach. Zrobiło się ciepło, to złodzieje
przenieśli się na ulice do autobusów i pociągów. Dziennie ma-

my kilka takich rabunków. Wczoraj podróżna zgłosiła kradzież tysiąca złotych na dworcu PKP.
Zanotowano trzy kradzieże
w autobusach.
/DOKI

Miejsca

ZA SZYBKO,
ZA- OSTRO ...

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Do najbardziej niebezpiecznych ulic w Kielcach należą:
. * skrzyżowanie Grunwaldzkiej z
Zelazną. Wydział Komunikacji UM
od dawna nie zmienia tam organizacji ruchu - bo nie ma pieniędzy,
podobnie jak na remont nawierzchni. Najczęściej do kolizji dochodzi, gdy kierowcy chcą skręcić z ul.
Armii Krajpwej w ul. Gru.nwaldzką
albo z ul. Zelaznefw ul. Zytnią.
* ulica Sandomierska na całej
swojej długości. Właściciele samochodów skarżą się na fatałny
stan tej drogi, pospieszne łatanie
dziur niczego nie załatwia. Pon'adto brak chodników od strony
ul. Szczecińskiej .
* skrzyżowanie ul. Manifestu
Lipcowego i ul. Radomskiej - tu

się znalazły,

ale •..

Kandydat
nievvażny?
KIELCE. Nabór odbywał się do Zespołu Szkół Ekonomicznych
Im. o. Langego przy ul. Langlewlcza. Po egzaminie okazało się,
że tylko część kandydatów z wynikami pozytywnymi może być
przyjęta do tamtejszego liceum. Wybrano najlepszych, 180 osób
pozostało "z kwitkiem".
W Kuratorium Oświaty zapadła
decyzja o utworzeniu dodatkowych klas liceum ekonomicznego
w Technikum Mechanicznym przy
ul. Jagiellońskiej. Specjalności te
same - finanse i rachunkowość oraz ekonomika przedsiębiorstw.
Już w styczniu były wstępne
projekty otwarcia w Kielcach nowego liceum ekonomicznego. Ubiegłoroczne zainteresowanie tym
kierunkiem kształcenia na poziomie średnim przeszło wszelkie oczekiwania. Można było przypusz·
czać, że teraz będzie podobnie.
Do czasu naboru do klas pierwszych decyzja jednak nie zapadła.
Po egzaminie władze oświatowe
uznały, że trzeba dać szansę mło
dzieży, dla której nie wystarczyło
miejsc w istniejącym już ,ekonomiku'.
W Technikum Mechanicznym
utworzono 4 klasy po 35 osób każ
da. Od września szkoła zmieni
nazwę na Zespół Szkół Mechanlczno-Ekqnomlcznych. Baza
dydaktyczna już jest, kadra
w większości też. Na dodatek dotychczasowe kierunki nauczania
w ,mechaniku' nie cieszą się zbyt
dużym zainteresowaniem. Wszystko w porządku. Na pozór.
Większość kandydatów, którzy
dzięki utworzeniu nowej szkoły
mają szansę się uczyć, jest zadowolona. Ale są i niezadowoleni.
Nawet nie z tego, że zamiast na ul.
Langiewicza będą dojeżdżać na
ul. Jagiellońską. Ze sposobu załat

wienia. sprawy. Informowanie
o przyj,clu do Innej szkoły niż
wybrana, Innej niż zdawało się
egzamin wstępny było zaskoczeniem. NIeważne czy będzie
lepsza, czy gorsza. Ważne, że
najbardziej zainteresowani dowiedzieli się o swoim losie na
końcu.
/JOKl

od 7,30 do 20.00

Spojrzyj

""

Glony

ofiarami wypadków są bardzo
często piesi. Nie korzystają
z
wyznaczonych
przejść.
chodzą gdzie popadnie.
* ul. Sienkiewicza od dworca
do ul. PaderewskiegQ - tu kierowcy źle parkują, częste są
,stłuczki", a piesi chodzą jak po
deptaku.
* ul. Czarnowska, szczególnie
niebezpieczne jest prawe pasmo - przyczyny
wypadków
wszędzie
podobne
jak
wmieście.

Na drogach podmiejskich
jest w:
* BIellnach. Droga jest szeroka, więc kierowcy chcą się popisać
swoimi rajdowymi umiejętnościami, nie dostosowują prędkości do technicznego
stanu nawierzchni i własnego
samochodu. Do wypadków dochodzi
na
zdradliwych
zakrętach. Skutki to: wypadnięcie z trasy, uderzenie w drzewo albo w słup oświetleniowy.
* Górno. Mimo że szosa ta
podlega Rejonowi Dróg Publicznych. nawierzchnia jest dziurawa i popękana. Nie ma odpowiednich chodników, ludzie korzystają z wąskich poboczy, stąd
częste potrącenia pieszych.
* Strawczyn I okolice. W tym
rejonie ,szaleją' motocykliści,
zwłaszcza wieczorami. Ofiarami
wypadków są nastoletni kierowcy jednośladów. Glówne przyźle

lustro ""ody

kwitną

KIELECKIE. Największe zakw~ glonów, traktowane często
przez turystów jako napływ nieczystości, pojawiły się w tym roku w zalewie w Brodach Hżecklch I na Chańczy od strony Zycln.
Kąpieliska te ze względów bezpieczeństwa zostały zamknięte
przez ..Sanepld".
W tym roku z powodu niż
szej temperatury wody I otoczenia zakwity są mniej Intensywne I nie powinny stwarzać
większych
przeszkód
w kąpieli - takiego zdania są
pracownicy Stacji Kwarantanny I Ochrony Roślin w Kielcach. Jednak przy wzroście
temperatury wody i niekorzystnym układzie wiatrów glony
mogą zagrażać zdrowiu korzystających z kąpieli. Nagromadzenie sinic i bruzdnic, przygnanych
przez wiatr do brzegów, może
doprowadzić do szkodliwego
stężenia toksyn i alkaloidów,
peptydów i fenoli. Poza tym niebezpieczne mogą być żyjące
w symbiozie z glonami chorobotwórcze bakterie.
Jak zauważył dr Marian
Schmidt, kierownik Instytutu
Biologii w kieleckiej WSP, sinice
zadomowiły się we wszystkich
kąpieliskach na tęrenie województwa.
W jednych
w mniejszych, w innych w większych ilościach .. W ubiegłym roku przyczyną wymarcia wszystkich ryb w Chańczy
były prawdopodobnie właśnie te
glony.

MINUT

T

lokalne

SZANS

NA SKUTECZNE OGŁOSZENIE

BIURO
REKLAM
I
OGŁOSZEŃ
ECHO
DNIA
CZYNNE CODZIENNIE 7.30-20.00, W SOBOTY 8.00-14.00
KIELC
UL. TARGOWA 18,
PARTER
BO/OO

Wprawdzie śmiercią grozi dopiero wypicie takiej wody i to
w dużych ilościach, jednak po
zażyciu kąpieli w tzw. skażonym
źródle na ciele może pojawić się
wysypka.
Pamiętajmy więc - jeżelilus
tro wody jest sinoniebieskie,
szczególnie przy brzegu, lepieJ nie ryzykujmy.
.
A.FUGINSKA

czyny wypadków to: zderzenie
z samochodem osobowym,
potrącenie pieszego, uderzenie
w przydrożne drzewo.
Latem groźnie jest na drogach dojazdowych do miejscowości wypoczynkowych: Cedzyny, Borkowa, Zagnańska,
Chęcin.

Policja drogowa w okresie
letnim wzmacnia kontrole, organizuje akcje ostrzegawcze,
ale nic nie pomoże, jeśli sami
kierowcy nie zechcą zadbać
o własne bezpieczeństwo.
Niech wakacje '95 będą spokojne I radosne.
AGNIESZKA OGONĘK

Finał

22 lipca

Komu
lidodiaii?
KIELCE. Grupa teatralna
.. Pauza" z Domu Kultury "Sabat" w Kielcach reprezentować będzie województwo kieleckie na rozpoczynającym
się jutro XXII Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży
Szkolnej. Młodzi artyści pokażą autorski spektakl Marioli
Kuchty-pt. "Klapa", który osnuty jest na wierszu K.I.
Gałczyńskiego pt. "Wróbelek".
W tegorocznym festiwalu weźmie udział 1500 wykonawców
z całej Polski /a także z Rumunii
i Słowacji/, którzy walczyć będą
o Złote, Srebrne i Brązowe
Jodly.
Zanim jednak wykonawcy
przystąpią do rywalizacji czeka
ich niedzielny koncert na Kadzielni pt. ,Wołosatki i ich
goście'. Jego reżyserem jest
Ryszard Pomorski, który zapowiada, że będzie to przedsięwzięcie od początku do końca
realizowane na żywo . Festiwal
potrwa do 23 lipca, a jego uczestników tradycyjnie będzie można
zobaczyć na ulicach Kielc,
w ośrodkach wypoczynkowych.
Koncert finałowy zaplanowano
na 22 lipca i będzie on realizowany wspólnie z I programem
TVP.
!NIEBJ

Malików znów plonie!
ł

KIELCE. Kłęby czarnego dymu, które pojawiły się wczoraj około godz. 18 nad peryferyjną
dzielnicą Kielc - Malikowem
postawiły na nogi wszystkich
mieszkańców osiedla. Przypomnijmy - przed kilkoma laty
Malików zasłynął serią podpaleń. Wczorajszy pożar stodoły
przypomniał wszystkim horror,

który przeżywali każdego wieczora. Gdy zajechaliśmy na
miejsce, strażacy rozpoczynali
akcję . Dopiero o godzinie 20 ratownicy powrócili do jednostki.
Wstępne ustalenia wskazują, że
i tym razem mogło to być podpalenie.
/ALP/
Fot. A. Piekarski

http://sbc.wbp.kielce.pl

Ucieczka z dębickiego więzienia sprawiła,
przedstawiciele służby więziennej z Warszawy.

że

przyjechali

TUNELEM
ku wolności
Aby wykopać 2G-metrowy tunel, trzeba pozbyć się około 1000
m sześc. ziemi. Jest to pryzma o wysokOŚCi kilku metrów. Kierownik działu ewidencji I zatrudnienia, a zarazem rzecznik prasowy dębickiego Zakładu Kamego, kpt. Zbigniew Kosior przypuszcza, że uciekinierzy pozbywali się ziemi, wyrzucając ją do
sedesu. Nikt niczego jednak nie zauważył.
Według kapitana Zbigniewa
Kosiora, wykop rozpoczynał się
pod lóżkiem jednego z więźniów
w celi nr 6. Zamaskowany byl
gumoleum, które leży w każdej
celi. Problemem dla uciekinierów mogła być betonowa wylewka, z którą jednak również,
według kpt. Kosiora, przestępcy
sobie poradzili. Niestety, kapi·
tan nie potrafi odpowiedzieć jak

Wyglądało to tak, ż..e
przeszli bezpośrednio

bandyci
pod mu-

rem.
Być może tunel zakończył się
na więziennym terenie i uciekinierzy pod okiem strażników wykopali następny tunel tuż pod betonowym ogrodzeniem. Najbliższa wieżyczka ze strażnika
mi znajduje się około 50 metrów
od podkopu.

Uciekinierzy mieli blisko do kolejowych torów. Jest prawdopodobne, że spod więzienia odjechali przypadkowym pocią
giem.
więźniowie mogli przebić beton
nie zwracając żadnej uwagi
służby więziennej.
- Brak więźniów

odkryto o godzinie 6.50 w czwartek - powiedział nam rzecznik Zakładu Karnego. - Strażnik zauważył, że
w celi nr 6 brakuje pięciu skazanych. Zameldował się tylko jeden - Zygmunt Z. z Kielc. Straż
nik pobiegł do naj bliższego telefonu i wszczął alarm. W tej chwili
mogę powiedzieć tylko tyle, że
podkop miał około 20 metrów dłu
gości i około 70 cm średnicy stwierdził kpt. Zbigniew Kosior.
- Dokładnie widzieliśmy, że
podkop był wykonany kilkanaście
centymetrów
pod
więziennym murem. Na teren
Zakładu
Karnego nas nie
wpuszczono, ale z całą pewnością można stwierdzić, że be;
tonowe ogrodzenie nie ma podmurówki i opiera się swym
ciężarem jedynie na ziemi.

Jedyny świadek wielkiej ucieczki Zygmunt Z. z Kielc
twierdzi, że nic nie słyszał, nic
nie widział, ponieważ bardzo
głęboko spał. Wie tylko, że Mariusz Z. ze Skarżyska-Kamien
nej i Robert S. z Drzewlcy byli
skazani za zuchwałą kradzież
i rozbój . Siedzieć mieli do 1999
roku.
Za ucieklnferaml wszczęto
pościg, który, jak dotąd, nie
przyniósł żadnego efektu.
Pies tropiący zgubił ślad tuż
przy wyjściu z jamy. Dalej są
wysokie trawy, następnie tory
kolejowe. Uciekinierzy mogli
wskoczyć do jednego z pociągów. Kamień w wodę. Nic
nie widziała służba więzienna,
Służba Ochrony Kolei I w ogóle nikt.
MAREKGLUZA
A. Piekarski

Zdjęcia:
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, Polsko·niemieckie obrady plenarne , Wieńce na Grobie Nieznanego Żołnierza
i Grobie Nieznanego Żołnierza Niemieckiego , Spotkanie Wałęsa • Kohl

WSPÓLNE STANOWISKO
W WAŻNYCH SPRAWACH
Pod przewodnictwem wicepremiera, ministra finansów Grzegorza Kołodki i mini tra gospodarki Niemiec Guntera Rexrodta odbyły się 6 bm. w URM obrady plenarne delegacji Polski i Niemiec - poinformowało Biuro Prasowe Rządu.
Wicepremier Grzegorz Kołod
ko wysoko ocenił dotychczasowe stosunki gospodarcze, które
- jak zaznaczył - od sześciu lat
są najowocniejsze w naszej
wspólnej histońi. Podkreślił, że
Niemcy są dla Polski pierwszym
partnerem handlowym i trzecim
- co do wielkości zaangażowa
nego kapitału - inwestorem zagranicznym w naszym kraju.
Z zadowoleniem odnotował wypełnianie przez obie strony porozumień gospodarczych. Grzegorz Kołodko przedstawił niemieckim gościom propozycje
przedsięwzięć, w których Poiska upatruje szans rozwoju dobrosąsiedzkich kontaktów, które
przybliżą nasz kraj do struktur
europejskich .
Wśród nich znalazło się
wspieranie instytucji euroregionów. Polska stara się rozwijać przyjazne kontakty z RFN nie
tylko na szczeblu federalnym, ale także lokalnym.
Zdaniem G. Kołodki ważną
kwestią są stosunki handlowe.
Polska
liczy
na zmianę
podejścia strony niemieckiej do
sprawy polskich usług budowlanych. Wicepremier zwróci! też uwagę na niekorzystne dla Polski
jednostronne decyzje administracyjne, uniemożliwiające polskim specjalistom pracę w Niemczech na zasadzie umowy
o dzieło. Mówiąc o potrzebie
poprawy
naszej pozycji, jako
eksportera na rynku europejskim, G. Kołodko zaapelował
o większą powściągliwość w poczynaniach
protekcjonistycznych UE. - Polska liczy na
wsparcie Niemiec w staraniach

o liberalizowanie rynków europejskich, choć rynek niemiecki
nadal będzie dla nas rynkiem
największym i najważniejszym powiedział wicepremier Kołod
ko.
Dużo · miejsca poświęcono
także kwestii inwestycji niemieckich w Polsce.
Minister gospodarki Niemiec
Gunter Rexrodt potwierdził duże
zainteresowanie swojego kraju
intensyfikacją stosunków handlowych i inwestycyjnych w Polsce. Dodał, że handel Niemiec ·
z Polską sięga poziomu wymiany z Danią !członkiem UE! oraz
zbliża się do poziomu wymiany
z Rosją . Niemcy opowiadają
się za szerokim dostępem polskich towarów i usłUg do rynku
UE.
Odnosząc się do kwestii
napływu kapitału niemieckiego
do Polski stwierdził, że z politycznego punktu widzenia jest
bardzo duża wola inwestowania.
Biorący udział w obradach
prezes Federalnego Związku
Przemysłu Niemieckiego odnosząc się do tej kwestii - powiedział: - My chcemy inwestować
i potrzebujemy takiego jak Poiska rynku inwestycyjnego. Potrzebujemy jednak stałych ram
prawnych regulujących działal
ność małych i średnich firm
w Polsce.
W piątek rano przebywający
w Polsce z oficjalną wizytą kanclerz Niemiec Helmut Kohl złożył
\,'Iieniec na Grobie Nieznanego
Zołnierza w Warszawie, wpisał
się także do księgi pamiątkowej.
Na plac Marszałka Józefa
Piłsudskiego, przy którym znaj-

Pijanym policjantom skradziono

Służba
Komendant wojewódzki policji w Lublinie skierował 7 bm.
wniosek
do - prokuratury
o wszczęcie postępowania karnego przeciwko dwóm funkcjonariuszom, którzy upili się podczas służby i pozwolili się okraść
ze służbowych pistoletów. Broń
odzyskano
poinformował
rzecznik lubelskiej policji Henryk

na bani
radiowozie
zaparkowanym
w centrum Lublina na placu litewskim. Gdy upili się, z radiowozu skradziono dwa pistolety
z amunicją i kajdanki. Jeszcze
tego samego dnia broń odzyskano i zatrzymano sprawcę
kradzieży, którym okazał się
mieszkaniec Lublina, Stanisław

P.

Sierżanci Stanisław K. i Edward P. mieli czuwać 1 bm. przy

Obaj policjanci zostali wydaleni ze służby.

217,5 tys. DM

tych/ przeznaczonych na zakup urządzeń dla Radia "Maryja" - poinformował 6 bm.
podinspektor Romuald Paliszewski z KW Policji.

na zakup

urządzeń

Radio "Maryja"
nie zagra?
Mieszkanka

Bydgoszczy
ze swego
mIeszkania 217,5 tys. marek
nIemieckich /równowartość
przeszło 3,4 mld starych zło-

zgłosiła kradzież

GNZ, kanclerz Kohl
pieszo.
- Kanclerz Niemiec Helmut
Kohl złożył również podczas drugiego dnia swojej oficjalnej wizyty w Polsce, !Nieniec na Grobie
Nieznanego Zo/nierza Niemieckiego na warszawskim Komunalnym Cmentarzu Północnym.
Podczas uroczystości zgromadzeni przed grobem wspólnie
odmówili .Ojcze nasz·, a biskup
niemieckiego Kościoła ewangelickiego i duchowny niemieckieKościoła
katolickiego
go
odmówili modlitwy za wszystkich zmarłyCh, w tym zmarłych
i poległych w obozach koncentracyjnych oraz w Warszawie.
Po spotkaniu 7 bm. z prezydentem Lechem Wałęsą kanclerz Niemiec Helmut Kohl za
ważne uznał, że obaj mężowie

Sezon w

pełni

Kobieta zgłosiła policji, że
brak pieniędzy pozostawionych
w pokoju pod stołem w foliowych torbach zauważyła po 3godzinnej nieobecności w domu. Nic więcej nie zginęło . Poszkodowana zeznała, że po powrocie zastała nie zamknięte
drzwi na klucz, a mieszka samotnie. Nie było śladów włama
nia. Policja sprawdza możliwe
wersje zdarzenia.

Akcje

(zł)

WIG
WIG 20
AmerBank
Oom-Plast
Orosed
Efekt
Elektroex
IndvkPol
Jutrzenka
Nad morzem sezon wakacyjny w pełni. Tłumy mieszczuchów
spragnionych słońca, wody I odpoczynku korzystają z wakacyjnej swobody i błogiego lenistwa. Dla najmłodszych nie ma lepszego relaksu I sposobu na zapomnIenIe o 10 szkolnych miesIącach niż nauka pływania wśród bałtyckich fal.
Fot PAP/CAF - Stefan KraszewskI

Echo

tygodnia

Przyjechał kanclerz Helmut
Kohl, deklarujący się jako największy przyjaciel naszego krawygłosił
ju.
Kanclerz
przemówienie do posłów i senatorów. Powiedział, iż jest, jak najbardziej, za szybkim przyjęciem
Polski do NATO i Unii Europejskiej. Szybkie przyjęcie określił na
ostatnie miesiące XX wieku.
Potwierdził, że uznaje Rzeczpospolitą za państwo niepodległe i od żadnego mocarstwa
niezależne, no chyba że od Rosji, której nie należy denerwować
zbytnio pośpiechem
w tworzeniu nowych europejskich struktur z udziałem Polski. Dał nam do zrozumienia,
iż powinniśmy przekonać naszych wschodnich sąsiadów
o dobrych zamiarach wobec

Moskwy.
Trwają przedbiegi do prezydenckiej kampanii wyborczej.

Pan Prezydent dalej zastanawia
czy wystartować. Jego konkurenci twąrzący tak zwany
Konwent Swiętej Katarzyny
ogłosi/i, że Lech Wałęsa nie ma
kwalifikacji. Wodwecie Pan Prezydent określił cały ten konwent
się,

Kurs:
7 VII

KrakChem
MostalZab
Prochem

lickiego dała upust swojemu niezadowoleniu z powodu między
narodowych reakcji na kazanie
księdza prałata Henryka Jankowskiego.
Kardynał
Józef
Glemp poskarżył się na jakiegoś
żydowskiego pisarza, który w USA wydaje antypolskie książki
i nie spotyka się to z dyplomatycznymi protestami. Faktycz-

http://sbc.wbp.kielce.pl

nie, w Ameryce i nie tylko ukapublikacje antypolskie, nie tylko antypolskie, ale
też antyniemieckie, antyżydow
skie, antyrosyjskie a nawet antyamerykańskie, ale nie piszą ich
rabini o znanych nazwiskach,
związani z prezydentem Clintonem i cieszący się jego przyjaźnią, demonstracyjnie okazyzują się różne

waną.
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SKARPETKI 8AGSIKA
jako gfupę nieudaczników. Należy czekać na dalszy rozwój wypadków i nowe, bardziej jędrne
epitety. Ksiądz Prymas udał się
na urlop do Italii.
Na lotnisku przed odlotem
dziennikarze pytali Księdza Prymasa, czy episkopat poprze Lecha Wałęsę. Otrzymali odpowiedź wymijającą. Przy okazji
głowa polskiego Kościoła kato-

(piątek)

Zmiana Wartość
kursu
obrotu
(proc.) (tys. zł)

Aoros
3090
BIG
165
BPH
77 00 nk
3710
BRE
BŚK
13500
Budlmex
925
BWR
535 rs
Bvtom
5650
3210
Deblca
Elektrim
820nk
ESDebeDe
2400
19,80
Exbud
3100
Irena
Jelfa
33.50
KableBFK
2480
Kabel
2600
KredvtB
850
Krosno
4000
MostalexD
600nk
680
Mostalwar
Novlta
1350 nk
Okocim
68 00 nk
ODtlmus
3030
3510
PBR
Po/If. Kutno
3740
PoRfarbCn
1300
PolifarbW
675
29,90
PPABank
Próchnik
1950
Rafako
2460
1230
Remak
Rolimoex
5250
Sokołów
245
StalexD
2710
Swarzedz2200
TonsIl
2050
830
Universal
Vistula
1200
Warta
6500
WBK
590rs
13900 ns
Wedel
Wólczanka
ŻYWiec

broń

Czerwiński.

Zginęło

się
przyszedł

duje

stanu w decydujących sprawach mają wspólne stanowisko.
Zaznaczył, że rozmowa z polskim prezydentem jest zawsze
"żywotna i zachęcająca·.
.
Obaj politycy uważają, że
miejsce Polski jest w Europie,
a zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa Polski ma być
w strukturach NATO.
- Jestem przekonany, że
z punktu widzenia ' Warszawy
mamy wiele powodów do optypowiedział
Kohl.
mizmu
Powtórzył też słowa wypowiedziane w czwartek w polskim
parlamencie, że Polska potrzebuje Europy i Europa potrzebuje
Polski.
Prezydent Wałęsa wyraził
nadzieję, że Polska i Niemcy
będą wspólnie budować jedność
i dobrobyt w Europie. Podkreśm
zadowolenie z argumentów
przedstawionych przez kanclerza w rozmowie.

Sesj'a 7 lipca

1000
100 O

1000
31
1000
29
100,0

1000
1000
1000
1000
1000
170
1000
1000

1000

1000
1000
1000
1000
1000
100 O

198

100
100
100

100
100
82

Tymczasem ksiądz prałat
Jankowski, postraszony utratą
parafii oraz ukarany zakazem udzielania wywiadów bez zgody
przełożonych, znacznie spuścił
z tonu i pokajał się listownie
przed arcybiskupem.
Agencje prasowe doniosły, że
niejaki Bagsik, okrzyczany przez
polskie władze jako zJodziej i aferzysta, obecnie przetrzymywany w szwajcarskim areszcie,
będzie przekazany w ręce naszej sprawiedliwości.
Jest
wszakże jeden warunek ekstradycji. Bagsik nie może być
w Polsce sądzony za to, o co
jest oskarżany. Zresztą ekstradycja też nie jest całkiem pewna. Orzekły o niej władze policyjne. Ostateczną decyzję musi
podjąć szwajcarski sąd. Wyrok
zapadnie nie wcześniej jak
w grudniu. Nie wiadomo zatem,
czy Pan Prezydent będzie miał
okazję puścić Bagsika w skarpetkach.
WOJCIECH OZ/MEK
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Pierwszą ofiarą
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ROG

Czernomyrdin

,

OBftTOŚCI SZWADRONY SMIERCI
Nagrody dostarcza Spedycja Polska

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

Kolejni

zwycięzcy:

Małgorzata Nagaj wygrała alarm samochodowy
,,fox" ufundowany przez "Auto-S kar" w Skarżys
ku-Kamiennej, Halina Fronczek wygrała polisę
mieszkaniową ufundowaną przez Hestię Insurance Oddział w Kielcach, Jacek Brudek, Marian
Bieniek i Stanisław Wołowiec wygrali książki ufundowane przez PWN Łódź, Tadeusz Kądziela
wygrał słodycze ufundowane przez Cukierniczą
Spółdzielnię Pracy "Kielczanka" w Kielcach.

Tajne stowarzyszenie oficerów GRU /wywiad wojskowy/ i KGB o nazwie "Feliks" albo oddział "F" planuje rozpętanie terroru politycznego ~ Rosji i likwidację
niewygodnych polityków i biznesmenów - twierdzi
prasa.

w biznesie jako doradcy i konsultanci.
Pierwszy etap działalności grupy "F" polegał na rozpowszechnianiu w środkach masowego przesensacyjną wiadomość podała
kazu informacji, które miały przew piątek gazeta ,Komsomolskaja
konać społeczeństwo Rosji o zagPrawda".
rożeniu ze strony międzynarodo
"Komsomolskaja Prawda" owej narkomafii i złowrogich piapublikowała wywiad z byłym majonach zachodnich służb specjalrem KGB, który - jak twierdzi gazenych. Przed kilkoma miesiącami
ta - jest członkiem tajnego stowaw kilkunastu najbardziej poczytrzyszenia "F". Tajny oddział "P
nych gazetach pojawiła się wersja
powstał w 1991 r., kiedy kilkudziesięciu oficerów radzieckich KGB . o Czeczenii jako jednym z centralnyc~ punktów tranzytu narkoi GRU obawiając się, że nowe wła
tyków i o powiązaniach czedze zniszczą ich służby, postanoczeńskich separatystów z kołami
wiło aktywnie temu przeciwfinansowymi i politycznymi w kradziałać . W skład grupy "P
jach nadbałtyckich . Obecnie gruwchodzą także byli oficerowie
pa "P zamierza przystąpić do akspecjalnych oddziałów /oddział
"A" wywiadu KGB/, szkoleni do za- tywnych działań terrorystycznych,
likwidując
skorumpowanych
dań dywersyjno-terrorystycznych
urzędników, niewygodnych poliza granicą. Większość członków
tyków i dziennikarzy. Wymieniony
grupy "Feliks' pracuje dzisiaj

Pierwszą
ofiarą
rosyjskich
"szwadronów śmierci' ma być premier
Wiktor
Czernomyrdin
i związani z nim finansiści. Taką

Kontrowersje o

podłożu

Babka

etycznym

matką

45-letnia babka z kanadyjskiego miasta Vancouver urodziła
własneg(j wnuka po umieszczeniu w jej macicy zapłodnionych
jajeczek własnej córkI.

Szczęście dopisało Stanisławie Koniarskiej z Kielc, która
z rąk szefa biura odbiera 109 zł, nagrodę w naszej akcji promocyjnej "Róg obfitości". Zyczymy miłego wydawania pie-

niędzy·

Fot. S. Stachura

109
177
199

KUPON NR31
Jak grać

Codziennie "Echo Dnia" będzie publikować różne zestawy liczb. Liczby te należy zakreślać na karcie akcji promocyjnej.
* Jeżeli Czytelnik zakreślił cały rząd liczb, wygrywa
nagrodę, która znajduje się obok tego rzędu. * O wygranej należy powiadomić nasze BIURO, Kielce, ul. Targowa 18, tel. 321-456, najpóźniej do godziny
16 następnego dnia po opublikowaniu szczęśliwych
liczb.
* Nagrodę należy odebrać w ciągu tygodnia, okazując
szczęśliwą kartę i dowód osobisty.
* Wygrane z piątku i soboty można zgłaszać w poniedziałek do godziny 16.
Biuro czynne jest w godzinach od 8 do 16, adres:
Kielce, ul. Targowa 18. Szczegółowy regulamin akcji
promocyjnej znajduje się w biurze.

NASI SPONSORZV:
Browar Kielce,
sp. z 0.0., Kielce,
ul. Witosa 80, tel. 68-65-80.
Producent piwa , belgia' i ,kielce' . Sprzedaż hurtowa. Przystępna
cena.

Był to pierwszy tego rodzaju
przypadek w Kanadzie i wywołał kontrowersje o podłożu etycznym.
Dr Patricia Baird, przewodnicząca Królewskiej Komisji ds.
Nowych Technologii Reprodukcji, powiada, że nie wiadomo kogo nazywać matką i jak dziecko

to znaczy względnie młoda matka mogła zastąpić własną córkę.
W klinice tej dokonano zabiegu umieszczenia w łonie matki
jajeczek córki , zapłodnionych
spermą jej męża.

tylko z imienia Władimir - jeden
z członków tej grupy - powiedział
"Komsomolskiej Prawdzie", że ich
celem jest powstrzymanie erozji
struktur państwowych , zapobieże
nie pełnemu rozpadowi służb
specjalnych i armii przez wyeliminowanie tych polityków, bankierów i biznesmenów, którzy "urzeczywistniają przestępcze plany
zachodnich służb specjalnych".
Jeśli do końca roku nie zostaną
podjęte konkretne kroki dla powstrzymania rozpadu państwa i jego
struktur bezpieczeństwa, jeśli nie
zostanie podjęta walka ze skorumpowanymi politykami i bankierami, ze szczątków służb specjalnych powstaną "szwadrony śmier
ci". "Szwadrony śmierci " wezmą
na siebie m i sję likwidacji inicjatorów destrukcyjnych procesów.

Pytany, w jaki sposób Jan PaII odebrał polemiki wywołane
w kraju przemówieniem wygło
szonym w Skoczowie, prymas
Glemp podkreślił, iż Jan Paweł II
nie użył we ' wzmiankowanym
przemówieniu słowa " prześlado
wania". - Papież uważał, iż są tendencje do odsuwania katolików
i dyskryminacji. Niewątpliwie są
takie i na to postaramy się zdobyć
dowody, które by potwierdzały
zdanie papieża.
weł

Przerwane rozmówr
Rozmowy między delegacją rządu rosyjskiego a przedstawicielami Dżochara Dudajewa o uregulowaniu konfliktu w Czeczenii zostały przerwane w piątek przez stronę czeczeńską po tym,
jak grupa ludzi w mundurach rosyjskich żołnierzy zamordowała
na przedmieściach Groznego siedmioosobową rodzinę czeczeńską - w tym dzieci i starców.
Przewodniczący
delegacji
czeczeńskiej Usman Imajew
oświadczył na wiecu w Groznym
przed siedzibą misji OBWE, że
rozmowy mogą być wznowione
tylko wówczas, kiedy zostaną
ujęci sprawcy morderstwa. Ima-

jew przemawiał podczas wiecu
trzymając na rękach zwłoki dwuletniej dziewczynki, jednej z ofiar
mordu.

będzie widziało swoją sytuację,
dorośnie. Inną opinię wyraża Carol Craig, dyrektorka pry-

Przedstawiciele

Dudajewa
aby uspowzburzonych ludzi, którzy zebrali się
przed siedzibą misji OBWE,
domagając się ukarania winnych - przekazuje ,Interfax".
Oczekuje się, że delegacja
rządu rosyjskiego i przedstawiciele czeczeńskich rebeliantów wystąpią ze wspólnym
oświadczeniem w sprawie
morderstwa
na
przedmieściach Groznego.
podejmują. wysiłki,
koić kilka -tysięcy

Parafianie tei stracili...

watnej kliniki IVF Canada w Toronto, która uważa, że dziecko urodziło się w ,idealnej sytuacji",

Pech
polskiego księdza

12 mln .Iudzi
Żywiołem

Setki ofiar
powodzi wChinach
Ponad 12 mln cywilów i wojskowych walczy z największą od
40 lat powodzią w Chinach, która ogarnęła znaczne obszary
w prowincji Hunan w centrum
kraju oraz Jiangxi na południo
wym wschodzie.
Akcja ratunkowa trwa również
w sześciu prowincjach południo
wych.
W samej prowincji Hunan powódź pochłonęła ponad 400 ofiar śmiertelnych. Łącznie na obszarach ogarniętych powodzią jak podano oficjalnie w piątek rano w Pekinie - utonęło 1179
osób, a 26.115 odniosło obraże
nia.
Tegoroczna powódź wiosenna w Chinach ogamęła obszary
zamieszkane przez ok. 100 mln
ludzi. W miejscach odciętych od
świata przez wezbrane wody
rzek i jezior pozostaje aktualnie
ok. 5,6 mln osób.
Pod wodą znalazło się ponad
7,7 mln ha gruntów. Dotychczas
zniszczonych zostało ponad 900
tys . budynków. Straty ocenia się
wstępnie na 36,6 mld juanów
/4,4 mld dolarów/.

Rozmowa papieia
z prymasem Glempem

Po prowokacyjnym morderstwie w Groznym

gdy

walczy z

Papież Jan Paweł II przyjął na
audiencji prywatnej prymasa Polski, kardynała Józefa Glempa. - Papież jest świetnie poinformowany
o tym, co się dZieje w Polsce - powiedziałdziel)nikarzom po spotkaniu z Ojcem Swiętym prymas Polski.

Opiekun małych morsów z zoo w Indianapolis ma kłopoty
z utrzymaniem równowagi, gdy jego podopieczni mają ochotę
wyrazić swe gorące uczucia. Na razie ważą tylko 60 kg, ale z czasem osiągną wagę ponad tonę ...
Fot.PAP/CAF - AP

W

rocznicę śmierci

Polski ksiądz, który nieświa
domie kupił kradziony samochód, musial na przejściu
granicznym Bayerisch Eisenstein na zawsze pożegnać się z pojazdem.
Jak podała w piątek niemiecka policja, 'kapłan nabył samochód w Polsce, w ~obrej wierze, od handlarza złomem. Jednakże okazało się, że auto, zakupione z pieniędzy zebranych
przez parafian, zostało skradzione w Hanowerze i przemycone
do Polski.

Kim Ir Sena

CUDA PRZYRODY
W Korei północnej drzewa i kwiaty zakwitły dwa razy tego roku dla uczczenia pamięci zmarłego przed rokiem Wielkiego Wodza Kim Ir Sena - podaje do wiadomości agencja państwowa
KCNA. Ponadto żurawie, roje pszczół i muchy krążą nad nader
licznymi w tym kraju posągami Kim Ir Sena. Zjawiska te nasilały
się wraz z przybliżaniem się rocznicy śmierci Wielkiego Wodza.

4 lipca do sali Komisji Sportu
i Kultury w Phenianie wleciała
jaskółka o białych skrzydłach
i długo siedziała pod portretami
Kim Ir Sena i Kim Dzong lIa - zapewnia agencja KCNA.

nego tronu północnokoreańskie
g~, C3: zaraz "wybuchające promienie słoneczne przebiły się
przez czarne chmury' . Kim
Dzon~ II to ,!wiel~i człowiek, który
zstąpił z nieba - podkreŚla agencja.

Choć minął rok od śmierci ojca, jeszcze nie dokonano oficjalnej intronizacji Kim Dzong lIa.
Część obserwatorów uważa, że
stanie się to po obchodach pierwszej rocznicy śmierci Kim Ir Sena, dyktatora, który rządził Koreą północną od roku 1948.

23 czerwca nad Phenianem
zebrały się ogromne czarne
chmury, zaczął padać deszcz
i zapadła niemal noc w środku
dnia. Zaczęły bić pioruny i wtedy
wyszedł Kim Dzong II, syn Kim Ir
Sena i następca komunistycz-
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stwierdził gość

Kanclerz Helmut Kohl skosztował podczas
przyjęcia wydanego na jego cześć przez premiera
Józefa Oleksego zrazów cielęcych, uszczknął
przystawki z łososia, popił to znakomitym, czerwonym "burgundem", a na deser smakował lodów "parfait" na lekkiej śmietance. Szefowie
kuchni restauracji "Cafe Zamek" długo studiowali kulinarne preferencje kanclerza Niemiec, znanego z wilczego apetytu.

Tego życia już nikt
nie przywrocI ...

--

.

Awantura
w autobusie
- Kiedy z ojcem i siostrą przyszliśmy na komendę
spytać o przyczynę śmierci Darka, jeden z policjantów
powiedział: "Dobrze, że nie żyje, jak był chuligan, to
powinien umrzeć, a i ten drugi, jakby wpadł pod samochód, to też by się nic nie stało" - mówi brat P. - Dla
nas to był szok. Jak można było powiedzieć tak rodzinie zmarłego!
- On nigdy nie pil, a zrobili
z nieQo alkoholika i awanturnika, tej opinii nic już nie zmaże płacze matka Darka. Minął już
prawie tydzień, a policja nie
chce nam powiedzieć jak było,
do prokuratury też nie wpłynęły
jeszcze żadne akta.

Zanim jednak doszło do uroczystego obiadu na Zamku Warszawskim, stanęliśmy oko w oko
z historią. Druga wizyta Kohla
w Polsce, rozpoczęta w czwartek wczesnym popołudniem,
zdaje się mieć jeszcze wspanialszą oprawę niż pierwsza, w
1989 roku, gdy gesty pojednania
między szefem niemieckiego
i polskiego rządu (T. Mazowieckim/ przerwało zburzenie berlińskiego muru i kanclerz przed-

.mercedes", w otoczeniu kilkunastu limuzyn do Sejmu.

Incydent
w autobusie

kanclerza Kohla
a ona 15. Gdy wkrótce potem wyjechał na
studia,
Hannelore
dostawała co tydzień
od Helmuta trzy, cztery listy. W ciągu trzylat
narzenastu
czeństwa
uzbierało
się ich ponad dwa tysiące . Małżonka Hel-

muta Kohla jest powszechnie
lubiana
przez Niemców. Sły
nie ze swego taktu,
mądrości i dowcipu.
Stanowią
idealną
parę i nawet plotki

sprzed kilku lat o rzekomej kochance Kohla, jego własnej sekretarce, nie zachwiały
niczego w ich związ
ku.

Niezręczny
marszałek
Polscy posłowie i senatorowie przyjęli szefa niemieckiego
rządu gromkimi brawami. Zapewne po części chciano w ten
sposób zatrzeć niezręczność,
jaką popełnił marszałek Józef
Zych, gdy w swym powitalnym
przemówieniu zażądał od Kohla
wyjaśnienia szczegółów niedawnego .. Incydentu frankfurcklego". Kohl nie wspomniał
o nim ani słowem.
- Wypominanie tego, co
miało miejsce we Frankfurcie,
było sporą niezręcznością powiedział
"Echu·
po
przemówieniu kanclerza były
premier Tadeusz Mazowiecki.

Podczas składania krótkich oświadczeń dla prasy..
wcześnie wyruszył do kraju. Dowodem na doniosłość chwili
Jest niespotykany precedens
dyplomatyczny: H. Kohl, Jako
pierwszy w historII polskiego
parlamentaryzmu szef rządu
obcego państwa, wystąpił
przed zgromadzeniem posłów
I senatorów w SeJmie.

Pełni

optymizmu
jednak, tuż po
przylocie, Kohl spotkał się
z premierem Józefem Oleksym
i polską delegacją w Urzędzie
Rady Ministrów. Obrady plenarne przeciągnęły się niemal
kwadrans, za co niezasłużone
razy od niecierpliwych dziennikarzy zebrała Aleksandra Jakubowska, rzecznik prasowy
rządu. Zapowiadanej konferencji prasowej nie było . Po
wyjściu z sali obrad, około
godz. 15.35, Kohl t Oleksy
wygłosili krótkie oświadczenia:
- Jestem pełen optymizmu,
Jeśli chodzi o przyszłość tej
wizyty. W tym tygodniu uda
nam się otworzyć na oścież
bramę stosunków nlemlecko-polsklch - powiedział kanclerz.
Chwilę później sunął już wielkim, białym autobusem marki

W gmachu polskiego parlamentu zaostrzono środki ostrożności. Przy wejściach stało
po kilku funkcjonariuszy brygady
antyterrorystycznej. W holu
głównym roiło się od dziennikarzy i obserwatorów. Miejsca
w loży dziennikarskiej były
zajęte już na pół godziny przed
przemówieniem H. Kohla.

To jest wielka
miłość

Wcześniej

Kanclerz przybył do Sejmu
wraz z małżonką, Hannelore.
Poznali się, gdy on miał 18 lat,
W swym wystąpieniu Kohl wyraził nadzieję, że jeszcze w tym
dziesięcioleciu znajdziemy
się

Eskorta Kohla.

w Unii Europejskiej i NATO. - Poiska potrzebuje Europy, ale i Europa potrzebuje Polski - zapewnił.
Przywola/ polski wkład kulturalny:
dzieła Pendereckiego, filmy Wajdy, książki Szczypiorskiego. Sejm
wielokrotnie nagradzał kanclerza
oklaskami.
Dziś H.
Kohl odwiedzi
Oświęcim , spotka się z mło
dzieżą w Krakowie oraz zwiedzi
dawną stolicę Polski. Będziemy
mu towarzyszyć .
TOMASZ NATKANlEC
Zdjęcia: G. Romański
PS. Relacja z drugiego dnia
wizyty kanclerza na str. 3.
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O wypadku, jaki wydarzył się
przy komendzie na ul. Wesołej
w Kielcach, pisaliśmy na początku tygodnia. W ubiegłym tygodniu w sobotę, około godz.
23.30 do autobusu miejskiego linii nr 4 wsiadło dwóch młodych
mężczyzn, mieli po 25 lat. Dariusz P. wracał od dziewczyny,
która mieszka w Zagnańsku.
Razem z kolegą, Piotrem M. wypili po jednym piwie, ale byli
trzeźwi. To był ostatni kurs
.czwórki" tej nocy. Skorzystali
z autobusu, bo nie mieli siły wracać do Kielc piechotą. Kiedy samochód ruszył, Piotr podszedł
do kabiny kierowcy i poprosił
o dwa bilety. Miał przy sobie 120
zł, dał 20 zł - to był najmniejszy
nominał, jaki znalazł. Kierowca
zachował się niegrzecznie zaczął się denerwować, że pasażerowie nie mają drobnych i
żądają sprzedania biletów, kiedy
on nie ma wydać. Powiedział im,
że to nie taksówka, nie będzie
ich wiózł za darmo i położył na
okienku kabiny dwa bloczki biletów - równowartość 20 zł. Piotr
M. i Dariusz P. nie wzięli bloczków, dopominali się reszty.
- Nie będziemy jeździć przecież cały dzień, tylko kilka przystanków, dlaczego mam tracić
200 tysięcy starych zł, żeby dojechać do domu, nawet taksówka jest tańsza. Niech nam pan
wyda albo odda pieniądze żądał M.
Kierowca uznał zachowanie
obu mężczyzn za agresywne.
Przez radiostację powiadomił
dyspozytora ruchu, że nie może
kontynuować kursu i jedzie z pasażerami na Komendę Policji
przy ul. Wesołej. Darek i jego kolega usiedli, czekali na bieg wypadków, chociaż byli podenerwowani. Kiedy Dariusz P. zorientował się, że autobus skręca
przed budynek Komendy Rejonowej - wystraszył się, przecież
nigdy nie był na policji, co powie
rodzina, nie może przecież być
zatrzymany, spanikował. Podbiegi do drzwi, uruchomił przycisk awaryjnego otwierania
i chciał wyskoczyć . Paweł M.
mówi, że w ostatniej chwili się
potknął i dlatego wpadł pod koła
autobusu. Kierowca nie widział
co się stało ...

Potrzebny
sprz t
Karetka pogotowia wezwana
przez policję zjawiła się kilka minut później - odjechała jednak,

bo trzeba było czekać na specjalistyczny sprzęt, który mógł wydobyć Dariusza P. spod samochodu. Wtedy jeszcze żył. Zanim
możliwa była konkretna pomoc
medyczna, upłynęła godzina,
być może udałoby się uratować
rannego, gdyby wszystko odbyło
się szybciej. 25-letniemu Darkowi nic już życia nie przywróci.
Rodzina zmarłego uważa, że
pośrednio winien był kierowca.

Ten z kolei zgłosił policji, że to P.
i M. zachowywali się w jego autobusie agresywnie - dobijali się
do kabiny, ubliżali mu, byli pijani.
Tuż przy Zakładach Drobiarskich chciał ich wypuścić. Skoro
nie mieli na bilet, nie miał obowiązku wieźć ich za darmo, ale
oni postanowili jechać dalej.
Grozili mu, że go pobiją, dlatego zdecydował się zawieźć ich
na policję . Nie pamięta momentu, kiedy Dariusz P. wyskoczył.
Gdyby wiedział, co się wydarzy
pozwoliłby
im jechać .na
gapę"···

Kierowca
w szoku
Kierowca MZK, Henryk M.
bardzo przeżył ten wypadek,
nadal jest w szoku. Obecnie
przebywa na zwolnieniu lekarskim, potem przejdzie specjalistyczne badania psychotechniczne, poinformowała nas zastępca
dyrektora MZK, Danuta Biernat. - Nie można winić ani kierowcy, ani pasażerów, czasem
wszystkich ponoszą nerwy. To
był
po
prostu
wypadek,
nieszczęście. O przyczynach
tragedii w MZK nie chcą mówić,
zanim nie będą znane wyniki
śledztwa .

W Wydziale Ruchu Drogowego KAP, który zajmuje się badaniem okoliczności śmierci Dariusza P., nie udało nam się nic dowiedzieć. Naczelnik Roman Trela nie wierzy, że któryś z policjantów mógl tak ordynarnie zachować się wobec rodziny
zmarłego, w każdym razie - on
z nikim na ten temat nie rozmawiał. W Prokuraturze Rejonowej
wszczęto śledztwo w sprawie
wypadku, ale dokładniejszych
materiałów jeszcze nie zgromf;ł
dzono, bo nie przysłała ich policja. Według akt prokuratorskich
obaj pasażerowie .czwórki" byli
nietrzeźwi, ich zachowanie kierowca odebrał jako zagrażające
własnemu bezpieczeństwu, dlatego pojechał na komendę . Skoro jeden z mężczyzn chciał uciec
z autobusu - musiał się czuć winny.
- Nie chcemy nikogo oskarżać - twierdzi rodzina P. Może Jednak ktoś by się zastanowll, zanim schematycznie
zacznie oceniać człowieka.
O~rek dopiero zaczynał życie,
zginął I nawet nie uszanowano Jego śmierci. Zrobiono
z niego pijaka i chuligana. Tak
nie można ..•
AGNIESZKA OGONEK
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• Mieszkańcy Sandomierza są zbulwersowani
• Święte miejsca niszczyło kilkunastu wyrostków

NOCNY NA'LOT

Parafianie w Sandomierzu są bardzo poruszeni. - Co za dzicz dokonała zbezczeszczenia miejsc świętych? - pytają. - Komu może przeszkadzać krzyż, płaskorzeźba Matki
Boskiej? Kto 'podpalił ołtarz w kaplicy? Nie znajdują słów, by wyrazić swoje oburzenie.
W końcu jeden z mężczyzn nie wytrzymuje. - To skur... - wyrzuca z siebie i za chwilę
przeprasza, że puściły mu nerwy.

Więcej

hałasy

kwiatów
Kapliczka na wzgórzu Salve
Regina stała od 1836 r. Pod
krzyżem. ustawionym na blokach kamiennych oraz płasko
rzeźbą Matki Boskiej zawsze
leżały świeże kwiaty. Nie opodal
znajdują się ogródki działkowe.
ich właściciele zatrzymywali się
przed kaplicą na chwilę modlitwy. Dzisiaj. choć krzyż jest zwalony. a Matka Boska ma wydłu
bane oczy. kwiatów jest więcej
niż zwykle.
- O profanacji świętego miejsca powiedziała mi parafianka.
która mieszka po sąsiedzku mówi dziekan dekanatu katedry
sandomierskiej. ks. Zbigniew
MIstak. - Była niedziela rano. Udałem się tam zaraz. Krzyż był
strącony i wsparty o podstawę.
Tego zniszczenia nie można
było dokonać w pojedynkę.
Całość miała wysokość 3 metrów. krzyż był solidnie zamoco'!łany na kamiennych blokach.
Zeby go utrącić. trzeba było się
wspiąć i użyć dużej siły. Natomiast płaskorzeźba Matki Boskiej. zwanej tu Mątką Reginą.
stąd nazwa wzgórza. miała wyskrobane oczy. jakimś szpikulcem chyba.

licę. poza tym było bardzo
no. ciemno - twierdzi.

Nocne
- Trudno to wszystko

Niezwykła

pojąć.

wytłumaczyć. Sądzę . że zbezczeszczenia dopuścili się młodzi
ludzie wyładowujący tak agresję. Jest to echo pustki. Z pustki rodzi się niezadowolenie. a o-

no prowadzi do rebelii. .Trzeba
by zapytać kim są rodzice tej rozwydrzonej młodzieży. coto za ludzie. Dlaczego nie interesują się
jak dziecko spędza czas? Gdzie
włóczy się po nocy? Takim niegodnym postępkom sprzyja też
atmosfera. którą tworzy się
wokół Kościoła. duchownych.
często
przedstawiając
ich
w złym świetle.
- Tego bardzo przykrego
zajścia nie
rozpatrywałbym
w kategoriach finansowych. te
straty nie są tak istotne. ważne
są natomiast straty moralne. Okazuje się. że XX wiek - wiek kolosalnego postępu naukowego.
cywilizacyjnego. jest równocześnie
wiekiem
barbarzyństwa. To niepokoi.
Jeden z okolicznych mieszkańców potwierDza hipotezę. że
profanacji kaplicy dokonała grupa wyrostków. - Słyszałem w nocy jakieś hałasy. głosy podpitych
młokosów. ale z okien mojego
domu trudno ogarnąć całą oko-

póź

historia
- Policyjny patrol zbudził mnie
o drugiej w nocy - opowiada proboszcz. ks. Jan Młynarczyk. Może była druga. wpół do trzeciej. Policjanci powiadomili mnie
o pożarze w kaplicy przy koście
le. Pobiegłem tam natychmiast
wstrząśnięty tą informacją. To
była piękna kaplica w stylu gotyckim. Historia jej powstania
jest niecodzienna. Wybudował
ją w 1900 r. Feliks Gutowski,
niegdyś właściciel tych ziem.
Miał ciężko chorego syna. medycy nie znajdowali dla niego lekarstwa. chłopak byłbUski śmier
ci. Pan Gutowski. człowiek niezwykle pobożny. modlił się gorą
co o uzdrowienie dziecka. Złożył
też ślub. że gdy Pan Bóg uzdrowi
mu syna. to wybuduje kościół.
I tak się stało. Ch/opak odzyskał
siły. a jego ojciec stał się fundatorem wspaniałej kaplicy.

Zniszczenia
Z zewnątrz prezentuje się ona
wciąż jeszcze okazale. Najwięcej szkód ogień poczynił w
środku. Pod wpływem żaru odpadły tynki. polichromie. spłonął
doszczętnie ołtarz.

W środku

sanktuarium

panuje
mrok. wszystko
jest
przyciemnione . Drzwi
wejściowe. dębowe są wypaczone. Ocalały tylko obrazy wiszące na ścianach.
- Zniszczenia mogły być
większe. gdyby w kaplicy znajdowały się drewniane ławy. siedziska. ale wynieśliśmy je kilka
lat temu do nowego kościoła.
w którym odbywają się msze mówi ksiądz proboszcz. - Kto
mógł to zrobić? Doprawdy nie
mam pojęcia i nie chcę rzucać
na nikogo podejrzeń. Kościół
i kaplica stoją_ przy ruchliwej ulicy Lwowskiej. Ludzi przewrotnych jednak nie brakuje. Na rekonstrukcję
kaplicy trzeba
będzie wydać około pół miliarda
starych złotych.
przygnębiający

Policja bada
Oba przypadki profanacji
miejsc świętych bada Komenda
Rejonowa Policji w Sandomierzu. - Nasz patrol w niedzielę. 2
lipca. około godz. 2. jadąc ulicą
Lwowską zauważył. że w kaplicy przy kościele Królowej Polski
jest pożar. Ogi~ń nie wydobywał
się jeszcze na zewnątrz. trawił
sprzęty znajdujące się w środku.
Zawiadomiono straż i proboszcza - informuje komisarz Waldemar Czarnecki.
Podpalacze dostali się do
sanktuarium przez okno. wybito
szybę·

Tej samej nocy na wzgórzu
Salve Regina złamano cokół
pomnika, który był pasyjką postaci Jezusa Chrystusa i wydłu
bano oczy z płaskorzeźby

two. ekspert ocenia straty. Mamy 3 miesiące na prowadzenie
tej sprawy. Czy zdołamy ująć
sprawców? Będziemy się starać.

BEATA MŁOTKOWSKA

Czesław Słania

• genialny grawer
z poczuciem humoru • gościł ·w Radomiu

dzających

poczekalnię

poczty. Natomiast dla filatelistów jest symbolem
wybitnego artyzmu, kariery i światowej sławy.
Czesław Słania jest artystą
grawerem oraz projektantem
i wykonawcą znaczków poczto-

wych i banknotów. Matryce jego
autorstwa są wykonane metodą
rytowania na stali. Technika druku nosi nazwę stalorytu.
Czesław Słania urodził się

w Czeladzi w 1921 r. Kształcił
się w krakowskiej Akademiii
Sztuk
Pięknych.
Pracował
w Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych. W sierpniu 1956 r. poprosił o azyl polityczny w Szwecji. gdzie przebywa do dziś. choć kupił kilka domów w innych krajach. między
innymi w Szwajcarii i w Polsce.
73-letni artysta ma w dorobku
ponad 900 prac grawerskich d~
poczt Szwecji, Danii, Grenlandii, Wysp Owczych, Islandii,
Wielkiej Brytanii, Francji, Monako, San Marino, Jamajki i

USA. Ostatnio zaprojektował
znaczki pocztowe dla Szwajcarii, Austrii, Australii, Nowej Zelandii, Utwy, Łotwy i Estonii.
Czesław Słania szczyci się tytułami "nadwornego grawera
mając
królewskiego".
wyłączność na grawerowanie
podobizn panujących rodzin
w Szwecji. Monako i Danii. Polski emigrant jest oczywiście laureatem wielu międzynarodo
wych nagród.
Czesław Słania otrzymuje
również wiele zamówień od
rządów różnych państw na projekty banknotów. Zamówienia te
realizuje dla Izraela. Wenezueli.
Brazylii. Belgii. Argentyny i Urugwaju. Wszystko zaczęło się
od ... dowcipu. Cz. Słania wyko-

- Zgwałcił moje dziecko. Poruszę nawet Ministerstwo
Sprawiedliwości, ale doprowadzę do jego ukarania - m9wi Krystyna B., matka 13-letniej dziewczynki z Suchowoli
koło Chmielnika, cierpiącej na znaczne upośledzenie umysłowe.

Zdarzenie. które rozegrało się
w poprzedni piątek wieczorem
stało się przedmiotem intensywnych działań dochodzeniowośledczych. Sprawa jest bardzo
złożona. gdyż oprócz dramatu
matki. chorej dziewczynki i problemów. przed jakimi stanęła buska Prokuratura Rejonowa obnażona została do cna niedoskonałość
systemu
opieki
społecznej oraz znieczulenie otoczenia. w którym żyje borykająca się z tysiącem problemów. w tym ., egzystencjalnych. rodzina.

Krytyczny dzień
gwałtu. czynu lubieżnego. usiłowania zgwałce
nia czy jakkolwiek by to nazwać.
pozostająca w gestii organów
ścigania - blednie w obliczu
przygnębiającej rzeczywistości.
Chodzi o to. że w normalnym
środowisku. wśród społeczności

Sprawa

nał kiedyś techniką akwarelową

20-dolarowy banknot i przesłał
prezydentowi USA Dwightowi Eisenhowerowi. Po kilku dniach
w jego sztokholmskiej pracowni
pojawi.1a się policja i agenci Interpolu. Ządano wydania... matrycy
"sfałszowanego" banknotu. Policjanci uwierzyli w uczciwe zamiary
grawera dopiero wówczas. gdy
w ich obecności namalował bliź
niaczą 20-dolarówkę.

Najzabawniejszy w życiu
Czesława Słani jest jednak fakt.
iż Poczta Polska nie chce skorzystać z jego umiejętności.

Gwałt na niepełnosprawnej

•

dziewczynce
Prokuratura ma problem

Na oczach
dzieci
dzieją się rzeczy urą
gające człowieczeństwu.

wiejskiej.

Krytycznego dnia Krystyna B.
- matka czworga dzieci - wróciła
do domu późnym wieczorem.
gdyż po pracy zatrudniła się dorywczo u znajomych przy zbiorze truskawek.
- Córeczki nie było w domu opowiada nie kryjąc bólu a naj młodszy synek /12-letni/
powiedział. że Wiesiek /imię
podejrzanego.
36-letniego
mieszkańca tej samej wsi - zmienione/ wyprowadził ją w pola.
Zaczęłam jej szukać. a potem
powiadomiłam policję. Po chwili
córeczkę przyprowadzili sąsie
dzi. Córeczka opowiadała - bo
tylko-ja potrafię zrozumieć. co
mówi - że wkładał jej ręce za koszulkę i w majteczki. a także
zdejmował spodnie. Całował mnie - mówiła. Potem narzekała.
że boli ją brzuszek. Gdy mnie nie
ma w domu. opiekuje się nią mój
ciężko chory mąż. Wtedy. wieczorem próbował sprowadzić
dziecko do domu. ale Wiesiek
powiedział mu - "wyp .... bo ci
przyp .. ." i uprowadził dziecko
gdzieś dalej w pola. a wszystko
co się tam działo. widziały inne
dzi~i ze wsi. W sobotę wzięłam
wolne w pracy i policja zawiozła
nas do Buska do ginekologa.
a potem mnie przesłuchiwali.
Podejrzany też był wtedy na komendzie. ale nie wiem. czy go
zamknęli. Wcześniej kilka razy
przychodził do naszego domu.
wypity i raz nawet w naszej obecności próbował wkładać rękę pod
pierzynę. pod którą spała córeczka. Wtedy tego nie zgłaszałam.
tylko przepędziłam go z domu.
Choćby nie wiem co. to dojdę
sprawiedliwości za wszelkę cenę.
Nie daruję!!! Nie doszłoby do tego. gdyby dziecko pojechało na
kolonię do Buska. Mam pretensje
do GOPS. bo to przez nich się
stało. Niby została na kolonie zakwalifikowana. ale turnus już się
rozpoczął. a mnie o niczym nie
powiadomiono - dodaje rozgoryczona Krystyna B.

Dlaczego
nie wyjechała?

Urzędnicy w Warszawie tłu
maczą. iż mają swoich równie

dobrych projektantów i grawerów. Być może ...
WOJCIECH OZIMEK

http://sbc.wbp.kielce.pl

w Chmielniku twierdzą. że córka
Krystyny B. nie wyjechała na kolonie rehabilitacyjne dlatego. że
po piątkowym zdarzeniu przebywa w szpitalu. /Nie jest to
prawdą. ponieważ w ambulatorium buskiego szpitala przeprowadzono jedynie badanie i pacjentka wróciła do domu.! Kartoteka spraw rodziny B. prowadzona przez GOPS. przez kilkanaście lat urosła do niebotycznych rozmiarów.
- Z czworga dzieci ' jedynie
naj starszy syn jest uczniem zawodówki. dwaj młodsi chłopcy
przebywają w jednej z placówek
dla dzieci specjalnej troski w województwie kieleckim - mówi
pracownica GOPS odpowiedzialna za' rejon. w którym zamieszkuje rodzina B. 13-letnia
córka jest całkowicie z,wolniona
z obowiązku nauczania ze
względu na znaczne upośledze
nie umysłowe. a ciężko neurolo-

•

przedstawiającej Matkę Boską
z Dzieciątkiem.
Nasze ustalenia wskazują. że
zniszczeń
dokonały
dwie
odrębne grupy wyrostków. kilkanaście osób. Rozpoczęto śledz

W Sandomierzu ~iągle dyskutuje się o tamtych nocnych wydarzeniach.

Klienci radomskiego Rejonowego Urzędu Pocztowego nr 1 codziennie
przechodzą obok skromnej wystawy. W gablotach
umieszczone są znaczki
i banknoty. Pod ekspozycją zawieszono portret
Ich autora, Czesława Słani.
To nazwisko niewiele mówi
większości
zwie-

,

Pracownicy
Gminnego
Pomocy Społecznej

Ośrodka

'"

gicznie chory ojciec jest rencistą
1 grupy. Mamy do czynienia
z rodziną niewydolną społecznie
i pomoc finansowa kięrowana
z naszego'ośrodka nie zawsze
wykorzystywana jest zgodnie
z potrzebami. Pani B. pisze liczne skargi do wielu instytucji. co
przysparza nam dodatkowej
pracy - dodaje pracownica
GOPS.

Trudne zadanie
Podejrzany przebywa na wolności. a Prokuratura Rejonowa
stanęła przed bardzo trudnym
zadaniem - intensywne dochodzenie w sprawie domniemanego gwałtu zawierać musi
przesłuchania nieletnich /dzieci/
świadków zdarzenia. Te prowadzone muszą być w obecności
psychologa.
Podejrzanemu w myśl art.
169 kk /kto dopuszcza się czynu nierządnego z osobą pozbawioną całkowicie lub w znacznym stopniu zdolności rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania swym postępowa
niem .. .! grozi kara więzienia od
1 do 10 lat. W tym przypadku
w grę wchodzić może również
art. 176 kk mówiący ó czynie lubieżnym wobec osoby nieletniej /kara od 1 do 10 lat pozbawienia wolności/. Piątkowy
przypadek nie jest odosobniony.
Kilka miesięcy temu w innej
miejscowości na tym terenie
miał miejsce podobny fakt. Oskarżony o dokonanie czynu
nierządnego na osobie niepełnosprawnej umysłowo. aczkolwiek pełnoletniej. skazany
zostal na niewielką karę pozbawienia wolności z jednoczesnym zawieszeniem jej wykonania.
Prokuratura w Busku zamierza zaskarżyć to postanowienie
i czeka na nadesłanie z Sądu
Rejonowego odpisu wyroku z uzasadnieniem . W sprawie wydarzeń w Suchowoli dochodzenie trwa. W piątek /7 lipca br.!
prokurator nadzorujący dochodzenie prowadził przesłuchania
stron.
IRENAlMOSA

......

Wydarzenia e Sensacje
Królowa Jadwiga

wolała księcia

strona 7

Wilhelma nii

Jagiełłę

WAWEL NIEZNANY
Rocznie pl7ezwawelskl zamek przewija się ok. miliona osób. Mało
kto jednak wie, że zawiłe, wawelskie korytarze wiodą także do pomieszczeń rzadko udostępnianych zwiedzającym. Jeden z nich prowadzi do Kurzej Stopki oraz do wieży Zygmunta III Wazy.
Wzniesioną z końcem XIV
wieżę
nazywano
początkowo Kurzą Nogą. Nowa
nazwa ukuta została na początku następnego stulecia.
Znajdujące się tam pomieszczenia przez wieki służyły monar-

wieku

chem tak za pokoje mieszkalne,
jak i urzędowe. Wiele niespokojnych chwil przeżyła tam, szczególnie krakowianom miła - królowa Jadwiga. Przypuszcza się,
że za jej czasów mogła się
mieścić w Kurzej Stopce kaplica
zamkowa. Być może, w tejże
kaplicy doszło do tajemnego ślu
bu królowej z księciem austriackim Wilhelmem.

Miejsce spotkań
zakochanych
Jadwiga, jak twierdzą historycy, była przeciwna małżeństwu z
Jagiełłą. Z wielką radością
przyjęła więc wiadomość o przybyciu do podwawelskiego grodu
księcia Wilhelma w celu .skonsumowania małżeństwa·. Spotkaniu starał się zapobiec wiel-

korządca i
Dobiesław

kasztelan krakowski
z Kurozwęk, który
dołożył wszelkich starań , aby
książę nie bywał na zamku. Zakochani spotykali się w refektarzu klasztoru franciszkanów.
Niestety, wyznaczony w wielkiej
tajemnicy na 23 sierpnia 1385
roku ślub udaremniony został
przez polskich panów.
Jadwiga uznawała jednak
Wilhelma za męża. Ukradkiem
przemyciła go na zamek, gdzie,
jak podają źródła, .miał wraz z
królową Jadwigą wejść do łożni
cy". Skończyło się jednak na zamiarach, gdyż księcia nie dopuszczono" do komnaty sypialnej i z zamku sromotnie wypchnięty został". Królowej nie udało
się opuścić wawelskiego wzgórza choć "gdy wrota zamkowe z
rozkazu panów przed nią zawarto, porwawszy siekiery l .. .!
własną ręką usiłowała je wyrąbać·. Habsburg po kryjomu
musiał opuścić Kraków.
Pożar

Kurzej Nogi

Wielką trwogę przeżyli mieszkańcy zamku w niedzielę 29

Festi"".1
erotyki

POdniecające

piwo
Na niedawnym festiwalu erotyki w Brukseli, wśród Innych eksponatów, zaprezentowano nowy gatunek plwa o
nazwie "eurotica".
Trunek ten, poza normalnymi
zaletami smakowymi i zawartością 9,5 proc. alkoholu, cechuje właściwość wzbogacania apetytów seksualnych. Zapewnia
o "tym sugestywna etykieta, na
której widnieje modelka Eva Ferrari, wyróżniająca się imponującym obwodem w biuście 110 cm!

Wystąpią W

stycznia 1595 roku kiedy to wybuchł pożar Wawelu. Przypuszcza się, że wzniecił go sam Zygm unt III Waza "co cegły złote ziewał i koło tego rzemiosła robiąc
kurzą nogę spalił". Próby ugaszenia ognia na niewiele się
zdały, bo nie tylko szybko zabrakło wody, a ta która była zamarzła, ale też "nie było ani ludzi
l .. .!, ani skórzanych worków lub
jakiegokolwiek sprzętu pożarni
czego". Nic nie pomógł też wydany hajdukom rozkaz strzelania w komin.
Ciężar gaszenia pożaru wzięli
na siebie "bernardyni lub zakonnicy bosi ze swoimi skórzanymi
wiadrami". Z wielkim oddaniem
ratowali zamek Żydzi. Rzeczy z
zagrożonych komnat wyrzucano
przez okno, zrzucono schodami.
Szybko znaleźli się amatorzy cudzej własności, którzy nie prze-

komedii muzycznej

Przedsiębiorcze

mniszki

pozostałe będą śpiewać
podczas antraktów. Również u

puścili nawet słodkim zapasom
z królewskiej spiżarni. Królowa
straciła wiele drogocennej biżu
terii, w tym ponoć wszystkie diademy. Wiele rzeczy udało się
jednak odzyskać. ponieważ
szybko nałożono na Zydów obowiązek "aby niczego nie kupowali, lecz zaraz przynieśli na zamek".

Sekretny gabinet
Korytarze z Kurzej Stopki
wiodą do wieży noszącej imię
Zygmunta III. Znajduje się tu pomieszczenie zwane gabinetem
holenderskim, uznawane za gabinet króla.
Turyści rzadko też trafiają do
dawnej wieży Łokietka . Do XVI
wieku w wieży istniało tylko jedno pomieszczenie. Jednak kiedy
Zamkowi Królewskiemu nadawano renesansowy wygląd
komnatę podzielono na dwie
kondygnacje. W niższej król
Zygmunt III urządził sobie pracownię alchemiczną, zaś piętro
wyżej,

jak

dowiodły

badania,

mieściła się sypialnia królewska.
Ogrzewał ją jeden z najokazal-

szych kominków barokowych w
Polsce. Monarcha z sypialni miał
przejście do kaplicy, gabinetu
królewskiego w wieży Zygmunta
.III oraz do ustronnego pomieszczenia zwanego niegdyś Locus
secretum.
Trudno dzisiaj powiedzieć, jakie będzie dalsze przeznaczenie
tych pomieszczeń. Przybywających na wawelskie wzgórze
witają rusztowania - znak rozpoczętej przed kilkoma laty generalnej odnowy i konserwacji
znajdujących się tutaj zabytków.
Prace mają potrwać do roku
2000, kiedy to w Krakowie
odbędą się uroczystości związa
ne z tysięczną rocznicą założe

nia biskupstwa krakowskiego.
JOLANTA ZAJĄC

Zdjęcie z lewej: księżniczka Monako, Stefania, ze świeżo poślubionym ojcem jej dwojga dzieci,
byłym "bodyguardem" Danielem Ducruet.
Zdjęcie z prawej: książę Pawlos, 28-letni syn zdetronizowanego króla Grecji,.podczas ślubu z
26-letnią córką amerykańsko-brytyjsklego biznesmena, Marie-Chantal Miller. SI ub' odbył się w
greckiej katedrze prawosławnej pw. św. Zofii w Londynie w obecności 450 zaproszonych gości I
był transmitowany na żywo dla tysiąca Innych zgromadzonych w pałacu Hampton Court w pobliżu
Londynu, gdzie odbyło się przyjęcie.
Fot. PAP/CAF-AP

Uroda kobiet z epoki kamiennej

Patologia czy ideał?
Artyści paleolitu przekazali nam wizerunki ówczesnych kobiet. Są to kamienne, kościane lub gliniane figurki sprzed 20-30 tys. lat, znajdowane na rozległych
obszarach od Hiszpanii po wschodnią Syberię. Najbardziej znana, znaleziona w Austrii tzw. Wenus z Willendorł, uchodzi za symbol płodności.
Wśród archeologów i antropologów rozgorzała niedawno dyskusja: czy figurki te przedsta-

Pani Mitterrand o swoim

mężu

Po prostu prezydent
70-letnla małżonka byłego prezydenta Francji, Danielle Mitterrand podsumowała swoją 14-letnlą egzystencję jako "First Lady" kraju.
W wywiadzie dla pisma .Elle· oświadczyła, że ma z tego okresu
same miłe wspomnienia. Co najważniejsze - jak powiedziała - miała
w tym czasie możliwość zaprezentowania swoich poglądów wobec
wielu wielkich osobistości naszych czasów. A mówiła do nich tak, jak
podpowiadało jej sumienie. - Zawsze mówię - dodała - to co myślę

źródła ich decyzji jest niedostatek środków na dobroczynną

naprawdę···
Fakt, że - jak się okazało - jej małżonek posiadał kiedyś przyjaciółkę
i nieślubne dziecko z nią w niczym nie zmniejszyło uczucia pani Danielle do jej męża. - Nigdy - oświadczyła - nie dostrzegam u niego

klasztorne ziemie elitarnemu
klubowi golfowemu.

działalność.

żadtlego błędu, żadnej mierności

Również niektóre inne zakony
nastawiają się na działalność
dochodową, by zdobyć środki na

Błędy W

Zakonnice, franciszkanki z
Bawarii, nie miały pieniędzy
na opiekę nad chorymi umysłowo,

więc

wynajęły

cele charytatywne. Ale wydaje
się, że najdalej poszły cztery amerykańskie siostry z zakonu
Notre Dame, założonego w Belgii, które zdecydowały się na
czasowe opuszczenie klasztoru
i zarabianie występami w... musie-hallu. Dwie zakonnice będą
grały w teatrze Forda w Waszyngtonie, zresztą w komedii, której
tytuł brzmi w oryginale .Nunsense· Inun - po angielsku zakonni-

Drogie szczekanie

Bez uprawnień
3O-Ietnl Barry Brownless z
Londynu zaczął dla żartu
szczekać na policyjnego psa.
Ten, wściekły, chciał się rzucić
na żartownisia. Policjant ledwie
go powstrzymał, ale skierował
sprawę do sądu. Brownless musiał zapłacić grzywnę w wysokości 100 funtów.

cal, a

Prawdziwa

sztuce
liczba

błędów w sztuce lekarskiej popełnionych przez

polskich lekarzy jest nieznana. Od 1990 r., kiedy
zaczęły działać izby lekarskie, liczba skarg na lekarzy nieprawidłowo wykonujących
swoje obowiązki podwaja się z roku
na rok. Do tej pory zgło
szono ich jednak za ledwi~ kilka tysięcy.
Swiadczy to o niewiedzy pacjentów bądź o braku wiary w udowodnienie lekarzowi błędu w
sztuce. W Stanach Zjednoczonych, gdzie medycyna stoi na
trochę wyższym poziomie niż u
nas, odnotowuje się rocznie
średnio 150 tys. błędów w sztuce
i co drugi z nich kończy się
śmiercią pacjenta. W Niemczech zdarza się rocznie około
100 tys. takich przypadków i to
nie tylko w dawnej NRD. Można
chyba przyjąć, że nasi lekarze

i żadnej podłości. ..

robią "karierę"

reprezentują zbliżony poziom,
także pod względem błędów w
sztuce. Mają się jednak o tyle le-

cudów. Jest jednak ogromna
przepaść pomiędzy czołówką

naszych chirurgów i tą resztą,
która nie ma szans na odpo-

wiają realistycznie wygląd kobiet
z epoki kamiennej, czy też jest to
celowa artystyczna deformacja
mająca podkreślić elementy
seksu. Amerykańscy biolodzy
wystąpili z hipotezą, że figurki
przedstawiają formy patologiczne. Nienaturalna tusza, rozszerzone biodra, obwisłe piersi, powiększone pośladki, chude ręce
i nogi odpowiadają objawom
tzw. choroby Icenki, opisanej w
początkach naszego wieku. Kobiety w epoce kamiennej pełniły
funkcje szamanek i podczas rytualnych obrzędów korzystały z
różnych substancji narkotycznych, które uzyskiwano z pewnych gatunków grzybów i ziół.
Nadużywanie tych środków wywoływało wspomniane zmiany
patologiczne.

wiedni sprzęt i zapoznanie się z
najnowszymi metodami.
Kilka przypadków pozotawienia chirurgicznych przedmiotów
w ciele pacjentów robi .karierę·
latami, ale są to przypadki rzadkie i wcale nie najniebezpieczniejsze. Znacznie groźniejsze
skutki Igwarantowane zejście
śmiertelnel niesie z sobą pozostawienie w organizmie pacjenta
tamponów służących do oczyszczenia pola operacyjnego. I tu
sławie polskich chirurgów nie
służy przypadek naszego pierwszego i chyba długo jeszcze jedynego kosmonauty, generała
Mirosława Hermaszewskiego.
W czasie operacji zaszyto mu
w jamie brzusznej płócienną

http://sbc.wbp.kielce.pl

Chłopiec

w biustonoszu

Ukarany
Pewien 13-latek w jednej z
nowojorskich szkół ciągle
wykłócał się z koleżankami i
kolegamI.
Nauczycielka postanowiła go
za to ukarać. Musiał ubrać się w
biustonosz, bluzkę i spódnicę oraz założyć perukę, a następnie
przedefilować jako .młoda dama" przed pokładającą się ze
śmiechu klasą.
Nauczycielkę ta .kara" może
jednak drogo kosztować. Rodzice chłopca wystąpili bowiem o

Z teorią tą nie zgadza się wielu uczonych. Twierdzą oni, że ta-

odszkodowanie za straty moralne w wysokości 20 mln dolarów.

chustę,

duo Średnio tylko co dziesiąta
skarga kończy się wnioskiem o
ukaranie lekarza, najczęściej upomnieniem, bez zwracania uwagi na jego budzące wątpli
wości kwalifikacje.
Chirurdzy
mają
to
nieszczęście wśród lekarzy, że
są "na widelcu·. Bo operacja albo się uda, albo nie uda. Jednym
z dodatkowych, niepotrzebnych
chyba nieszczęść naszej medycyny - i tu paragraf nie ma nic do
powiedzenia - jest wdarcie się do
medycyny polityki. Lekarze są
artystami w swoim zawodzie, ale
przejęli, niestety, od artystówestradowych sposób wyklaskiwania kolegów o innych poglądach
politycznych, bez względu na ich

dość okazałych rozmiarów. Tylko wyjątkowej odporności organizmu jedyny polski
kosmonauta zawdzięcza, że
przeżył z nasilającym się zapaleniem 6 tygodni do momentu
następnej operacji. Gdzie słynne

CO MOŻE ZASZYĆ CHIRURG
piej, że prawie nie ponoszą z tego tytułu konsekwencji.
Udowodnienie
lekarzowi
błędu w sztuce nie jest łatwe i lekarze, niestety, doskonale o tym
wiedzą. Stary dowcip: .operacja
udała się, pacjent zmarł", jest w
polskich realiach rzeczywistością. Chirurg poprawiający
błędy poprzednika z reguły nie
informuje pacjenta, że kolega
wyciął mu nie to, co trzeba lub,
w większości przypadków, zrobił
to nieumiejętnie. Takie przypadki
wychodzą na jaw w wyjątkowych
okolicznościach. Chociaż trzeba
przyznać, że trudno mieć pretensje do naszych chirurgów,
którzy i tak w warunkach, w jakich muszą pracować, dokonują

ki właśnie był ideał urody kobiecej 30 tys. lat temu, figurki zaś
podkreślały tylko bujne kształty
ówczesnych piękności. Widać
wyraźnie dążenie ówczesnych
artystów do uchwycenia najbardziej istotnych cech kobiety-matki. Wśród myśliwskich plemion
starszej epoki kamiennej najbardziej pożądaną cechą kobiety
była płodność. Dlatego wyraźnie
zaznaczano szerokie biodra,
wydatne piersi i brzuch.

zaszycie chusty w ciele kosmonauty odbyło się, nie zdołaliśmy
się dowiedzieć. Wiemy tylko tyle,
że nie było to w żadnym szpitalu
wojskowym. Może sprawa wyjdzie na jaw, chociaż pewnie nie
będzie w tym żadnego podtekstu politycznego, a jedynie że
nująca niefachowość i ordynarne niedbalstwo.
Zwykli pacjenci, jeśli jeszcze
będą żywi, nie mogą , niestety, liczyć w Polsce, że cokolwiek
będą z tego mieli, iż padli ofiarą
błędu w sztuce lekarskiej. Naczelny Sąd Lekarski, który ocenia w sprawach błędów popełnionych przez lekarzy, nie
jest skory do zawieszania ich w
prawie do wykonywania zawo-

wiedzę fachową.

Mimo wszystko najgorsze jest
to, że utalentowani ludzie zamiast zajmować się badaniami i
szukać nowych metod skutecznego leczenia, zostali zmuszeni do biegania za pieniędzmi.
Mają po kilka etatów w różnych
miejscach i ta gonitwa za
złotówką wybija im z głowy
wszelką ambicję zrobienia w
medycynie czegoś naprawdę
rewelacyjnego.

....
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JUTRO BĘDZIE GORZEJ __ _

z kumanem

wee en

Plaska- Ziemia
iemia jest płaska! Ogła
szam to publicznie i od
dzisiaj z całą mocą będę
bronił tej tezy oraz propagował ją żarliwie. Ziemia jest
płaska, prawo grawitacji nie

Z

działa. Mogę śmiało bronić

tych tez i nikt nie będzie uważaJ. mnie za idiotę w świe
cie, gdzie każdy idiotyzm jest
podnoszony
do
rangi
mądrości, a każdy idiota może dostąpić zaszczytu pełnie
nia roli mędrca. Każdy prostak może zasiąść na najwyższym
urzędzie
i ze
swojego prostactwa uczynić
skomplikowaną konstrukcję
intelektualną, którą profesorowie potem muszą tłuma
czyć narodowi. Każdy głupiec
z głupoty może uczynić walor,
a z chamstwa - metodę godną
naśladowania dla wybitnych

intelektualistów i autorytetów
państwowych.

Po

Ziemia Jest plaska! Krzyczę
to z pełną powagą i otwartością,
widząc jak magiel przenosi się
na salony, czy raczej odwrotnie,
jak rynsztok urasta do roli
głównego nurtu rzeki historii, jak
furman przesiada się z kozła na
ministerski fotel, a gminny głu
pek poucza z pełną wiarą w siebie, jak rządzić nie pastwiskiem,
lecz państwem.
Ziemia Jest plaska! Powtarzam z całą mocą, widząc jak
pogłębia się idiotyzm i umacnia
kołtun, jak z pełną powagą radni
miast w Polsce zamieniają te rady w kabaret, jak w jawny i bezczelny sposób robi się fikcję roboty, obiecuje złote góry, które z
góry wiadomo, są górami fantazji, szczytami durnoty, masywami śmieszności.
ZiemIa jest plaska! Głoszę z
pełną powagą, widząc jak różni
wybrani przez obywateli ludzie
skupiają w sobie nie kwintesencję mądrości zbiorowej, lecz
kretynizmu, jak ci oryginałowie
wybierani niczym plewy spośród
ziarna kompromitują się publicznie, czyniąc siebie samozwańczo reprezentantami racji i
interesów zupełnie czyich innych.

cholerę zarabiać

Każdą wolną chwilę
wykorzystują ludzie do wyrwania
się w krzaki, nad wodę . Kawałek
słońca, piachu, strumyk, bajorko
- to szmal. Tego szmalu wokół
Kielc porozrzucała przyroda od
cholery. Tylko się schylić. Ale gdzie tam! Iluż to leni siedzi w sobotę i niedzielę przy flaszce i pła
"ze, że nędza z bidą w Polskę idą.
Ze nikt im nie chce ręki podać,
więc wyciągają dłoń po kieliszek.

Wakacje.

Bezrobocie i beznadzieja.
A ruszyłby dupę jeden z drugim, postawił grilla nad wodą,
wziął w komis trochę' kiełbasy,
musztardy, chleba, piwa, .coli".
Zapakować to choćby w .malu-

Ziemia Jest plaska! Nawołuję
uśmiechem, słysząc, jak taki
wybraniec będący kwintesencją
.średniowiecza" !w tym pejoratywnym sensie, symbolizującym
ciemnotę i obskurantyzm! ma
pełną odwagę wystawiać się na
pośmiewisko, żądając, by budynki szkół wyższych oddać
miast młodzieży - Kościołowi, a
w mieście zakazać reklamy piwa ... Tożtoczasyzamętu, czasy
fanatyków, póżnych wnuków
Savanoroli!

z

To my wybieramy plewy, zatem nie dziwmy się, że nawet nie
wychodzi nam zakalec...
JEST PŁASKA!
QWA DOlARY I
TRZYDZIESCI CENTOW. ..
ZIEMIA

WSTĘP:

LESZEK KUMAŃSKI

Polska na wakacjach
Okres

wakacji

to

najszczęśliwszy czas dla kraju.

W tym czasie życie politycznoadministracyjne zamiera. Politycy udają się na urlopy, Sejm i Senat rozjeżdża się na bardzo
zasłużony odpoczynek, kraj zamiera. Jest to jedyna szansa, że
by gospodarka ożywiła się ...
Państwo, przy którym przez dwa
miesiące nikt z .Mesjaszy· nie
manipuluje, może wreszcie odetchnąć i ruszyć z kopyta Gospodarka pozostawiona sama so-

na

cha· - i do Cedzyny, Sukowa, Barkowa, Bolmina. Zarobić parę zło
tych,
zainwestować ,
kupić
następnym
razem dwa razy
więcej kiełbasy , .coli·, piwa, lodów. I znów zainwestować. I
znów ...
Ale tu trzeba ruszyć tyłka wtedy, gdy inni wystawiają swoje tyłki
do słońca. A nie jęczeć, że los, że
Wałęsa, że prawica, lewica, że
piątek - zły początek, sobota wolna, niedziela - Dzień Boży, poniedziałek - szewski, a w ogóle to
myśmy się kształcili do wyższych
celów, a nie smażenia frytek,
prawda, pani bezrobotna magister?

Ziemia jest plaska! Wkrótce
to hasło p,9dnie na zupełnie podatny grunt! Grunt ciemnego,
ogłupiałego narodu, żyjącego w
ciemnym zaułku Europy, który
będą przyjeżdżać oglądać turyści z całego świata niczym
Park Jurajski lub Disneyland.
Ziemia Jest płaska! Udeptujemy ją sobie na własne życzenie,
więc nie miejmy pretensji, że to
znowu ON/!

słońcu?!

A podetrzyjcie się tymi swoimi
dyplomamii Dyplomami jak wyrzut sumienia ... Pokażcie nie dyp~my, pokażcie, że potraficie coś
zrobić, żeby zarobić!

To jest prawdziwy dyplom i tylko on jest prawdziwą przepustką
w życie. Matko, jakież to oczywiste! No i co z tego? I g... I dalej
ludzie opalają się nad rzeczkami,
jeziorami w syfie, brudzie, bez
grilla, zimnego piwa i roznosicieli
lodów, a śmierdzące lenie z dyplomami czekają na miliard w
środę, miliard w sobotę i dwa miliony zasiłku w poniedziałek.

bie żyje wreszcie swoim rytmem. Państwo odpoczywa od oszołomów i nabiera sił przed ich
powrotem .z wakacji, gdy znów
będzie
katowane, szarpane,
parcelowane, smagane batem,
cięte, sklejane, rozrywane przez
wypoczętych
eksperymentatorów, którzy ten gwałt jak zawsze nazwą uzdrawianiem i reformowaniem.
Wypoczywaj Polsko! Gazu!. ..

Na

grzędzie

przed
balanga na
całego! Pana Janka sły
chać było na rogatkach.
Kumple donosili skrzynki z winem, śpiewom nie
było końca. Pan Janek
znalazł bowiem patent na
dOQrobyl

...a mol

państwo

Prosto z

pojechali na "Kanary" ...

grzędy

Teklą trwała

- Zeni się pan czy co?! - spytałem Janka nieśmiało.
- Dogrzało ci chłopiniu?! klepnął mnie w plecy i zaśmiał
się . - Bankietujemy, bo żem zrobił

biznes życia! Książki będą o
mnie pisać. Kiedyś było o dwóch
takich, co ukradli Księżyc, nie?!
To tera będzie o jednym takim,
co zap ... Słońce!! Tak będzie! Po-

I tak bendem
prezydentem!
•

Patent na dobrobyt
waga! Widzisz pan? - pokazał na
Słońce gorejące na niebie. Ja
żem wpadł na pomysł i opatentowałem Słońce! Tera będę brał
procent od każdego na plaży , od
fabryki olejków do opalania, od
wszystkiego, co ma słońce w logo! Wykolegowałem wszystkich,
patrz pan! - wskazał na Słońce .
pilotem od telewizora. Nacisnął
klawisz i na Słońcu ukazał się
napis: .Private". I znak .c" w
kółeczku ...
- Widzisz pan?! Ja tym
Słońcem gaszę każdego! Potem

jeszcze opatentuję wiatr i będą
mogli mi nagwizdać! Zdrowie! walnął z gwinta łyk słonecznego
mózgotrzepa i dał plecy w cień
rzucany przez stare konary
drzew.

Hakuna
Matata
.Po co się przejmować dziś
tym, co przyniesie jutro· - powiedział w odezwie do narodu prezydent Kenii.
Jest to uniwersalne credo polityczne, które - zanosi się na to
- dominować będzie i u nas w
Polsce podczas kampanii prezydenckiej. Hasło, które zadowoli
wszystkich. Teraz musimy tylko
wybrać sobie jakiś nowy, wredny
reżim, któremu od czasu do czasu będziemy rozbijać magazyny
z żarciem . Obowiązkiem reżimu
i jego patriotycznym gestem powinno być jak najszybsze utracenie suwerenności na rzecz jakiegoś obcego mocarstwa, które
w zamian za tę koncesję będzie
musiało nas utrzymać, dopła
cając do naszych hut, fabryk, kopalń, rent, emerytur, szkół,
przedszkoli. Tylko do rządu nie,
bo rząd i tak się sam wyżywi.
Reszta narodu - kołami do góryl A w wolnych chwilach zawsze coś się podpieprzy z budowy
reżimowi.. .

Na złecenie

"Echa

redaąuje
LESZEK KUMANSKI,

Dnia"

współproca:

NET, S.lUCZVŃSKI,
K. MłSZCZVK,
D. DRĄG, A. KUMAŃSKA

http://sbc.wbp.kielce.pl
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JOLKA NA RATY
Nagrodę miesiąca za rozwiązanie hasła głównego z lipcowych jolek na raty
funduje HURTOWNIA AGO JERZEGO SKOWERY "ROBERTO" se, Kielce, ul. Hauke-Bosaka 10, tel. 61-30-93 wewn. 45
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* policja wojskowa,
* skóra o włochatej powierzchni,
* starożytne liczydła,
* z jego żebra powstała Ewa,
* niepoważne mówienie, plotki,
* kij używany do fechtunku,
* francuski filozof. pisarz i publicysta /Zm. 1951/,
* przenośnie o ciężkiej, mozolnej
pracy,
* lewy dopływ dolnej Wisły,
* dobra okazja, sposobność,
* poetycka nazwa Anglii,
* fotograficzny albo radiowy,
* żona Zygmunta III Wazy, matka
Władysława IV,
* powierzchnia użytków rolnych,
* przesiewacz,
* polityka gospodarcza IskróV
wprowadzona w Rosji Radz. w 1921
r.,
* palma brazylijska, miąglina,
* małe dziecko,
* matka Perseusza,
* kryty pomost statku,
* władca muzułmański,
* nowotworowy, mózgu lub duży
do zapinania,
* stan po przepiciu,
* obchodzi imieniny 17 sierpnia,
* góralska ludność kotliny między
Beskidami a Tatrami,

A

63

56

M

* pojazd ludów koczowniczych w
Turcji,
* szturm,
* kolor mlecznej kawy,
* film Andrzeja Munka,
* arkusz poprawek do książki,
* mieszka w Isfahanie,
* niejedna w banku,
* skrajna organizacja francuska
IskróV, która dążyła do uniemożliwie
nia przyznania Algierii niepodległości,

* codzienna wieczorem w łazien
ce,

* sztylet malajski,
* Sara, pisarka szwedzka, .Bagienne maliny",
* głowonóg wydzielający substancje, z której wyrabia się sepię,
* pisarz,
* w powiedzeniu ma dwie strony,
* węglowy dla kotłowni,
* drukowany napis,
* okulamik indyjski,
* zawiadamianie albo zakomunikowanie,
* niepomyślny zbieg okoliczności,
* koc podróżny,
* największy wieloryb,
* szczątkowe , uwstecznione palce krowy,
* gatunek kawy brazylijskiej,
* pozycja w gimnastyce,
* może być głośny, można go zatuszować albo wywołać,
* owoce spadłe z drzewa,
* owca stepowa,
* kolarz lub motocyklista ścigający
się po sztucznym torze,
* przepisowy ubiór, mundur.

brydż,

* Jean, fr. aktor filmowy i teatralny,
J. M. Villain,

* rzymski Kronos,

* członkini Rady Miejskiej,

* z jego ziama wyrabia się

-

62
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*zrzucanie, zsypywanie albo zwalanie,
* ... treningowy - do ćwiczeń ciosów bokserskich,
* egipskie bóstwo księżycowe,
* trok,
* Leopold, poeta lur. 19101 lub
Brzeski albo Kłodzki,
* jubilerska jednostka ciężaru,
* ma kota i Asa,
* bagaże przewożone na grzbietach zwierząt,
* po turecku, po wiedeńsku albo
do wykładania na ławę,
* w tomistrze ucznia,
* jedwabne nici do haftowania,
* ziemia, kontynent,

* śląski

.
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PIONOWO: N samica kła
poucha, 81 między lekcjami,
CI czułek, Dl miejsce uboju
zwierząt, El orędzie, apel, FI
jednostka ludzka, Gl metal o
I.a. 21, HI rządy nad kim, II
zbrojna ~apaść, JI szara,
złota lub landsberska, KI
symfoniczny albo skrzypcowy, lj naczelnik osiedli kozackich.
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Określenia haseł podano w kolejności przypadkowej, a ujawnione litery mają ułatwić wpisywanie słów.
Jako rozwiązanie zadania w ramach
.Naszych łamigłówek nr 26· wystarczy podać wyrazy zawierające literę
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POZIOMO: 11 przy łóżku
w hotelu lub szpitalu, 21 naoczny, oskarżenia albo obrony, 31 ubliżenie, zniewaga, 41 wynik mnożenia, 51
drąg ułatwiający kierowanie
wozem konnym, 61 rządo
wy, urzędniczy lub związko
wy, 7/ czwarta część garnca, 8/ wynik, rezultat, owoc
pracy, 9/ z wieszakami, 101
opłata kosztów transportu
przez dostawcę do stacji
przeznaczenia, 11/ chwyta
się jej tonący, 121 niejedna
w karnawale,
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kaszę

jaglaną,

* minister przemysłu 1944-47,

* skóra

na rękawiczki i kurtki,
na pranie w wodzie ,
* szlak zjazdowy dla przeciętnie
zaawansowanych narciarzy,
* imię tytułowego bohatera po-

wytrzymała

wieści Dołęgi-Mostowicza,

* kuchenny, chlebowy albo gazowy,

* w jego dorobku . Kakao· i .Gabriela·,
.
* greckie fatum,
* dykteryjka, żart,
* miejski, publiczny lub gier i zabaw,

W rozwiązaniu otrzymamy sentencję oraz imię i nazwisko aut(j)ra
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Rozwiązanie główne: Sl
111 5l 2G 10F /51
SE 71 11 F 4F -/SA
3J -2A 12E 1115 11
10R 4K SB 120
15A 4E 5H 100 SD

KRZVŻÓWK
Rozwiązaniem krzyżówki jest
sentencja oraz imię i nazwisko
autora.
POZIOMO: 1/łajdak, szubrawiec, 2/ w powiedzeniu - taki jaki świątek, 31 uzyskujemy po
wymnożeniu, 41 w jądrze atomu, 51 pogardliwie o żołnierzu
dopuszczającym się gwałtów i
grabieży, 61 sztuka satyryczna
w dorobku W. Majakowskiego,
71 element nośny dachu, 81
drąg metalowy do zamykania okiennic, 91 schronienie przewidziane na wypadek nalotów,
bombardowań itp., 101 ludowa
nazwa komosy białej, 111 pieśń
religijna z okresu Bożego Narodzenia, 121 zboża, szczegółów
lub niewielka ilość,
PIONOWO: N może trafić - w
powiedzeniu,
BI okresowa
sprzedaż na stoiskach, CI ogół
środków transportu, Dl umownie
bije wszystkie inne kolory w kartach, EJ oschłość, obojętność, FI
rywal punka, Gl narodowy napój
japoński, HI ściga się na rowerze
po drogach publicznych, II łąka
górska, JI administracyjny, centralny albo stanu cywilnego, KI
największy wąż dusiciel, lj Adam Izm. 1838 w Kaliszul, w jego dorobku m.in. komedia .Przyjaciele Hioba· i tragedia .Kiejs-

II ~~~---r-=-=-==-r=--r=---r=,.-=--,
l
2
3
4

5
6
7
II
9
10
II

r--+-==~--~=+--~~r--t

12
Rozw. gł.: 4F _ 5k _ 1 K
- SE
7H 2E 3G SA
3J 2C /9H 3l 9K
SC- 1 fJ
/5E 6F
7G 100 11 E -12E

/2H /40 3K 6A tJ_
/2F -71 78 10G 16H
28 -10A 1fi 6E 7K
SB /1H-SB-.3S- 5L9G 2A_-3F _4B_-

wana zostanie atrakcyjna nagroda miesiąca, o czym informujemy przy jolce na raty.
Dziś druga jolka zawierająca
następne 20 liter do hasła
głównego . Aby wziąć udział w losowaniu nagrody miesiąca należy skompletować i na karcie
pocztowej z rozwiązaniem hasła
głównego nakleić wszystkie pięć
kuponów JOLEK
NA RATY.
Dziś drugi kupon:

41 ROZETA SYlABOWA:
Wyprawka
NABRODY:
W wyniku przeprowadzonego
losowania na.9rocly .otrzymują:

tut"
Litery uszeregowane od
1 do 60 utworzą rozwiąza
nie • myśl oraz imię i nazwisko autorki.
'

Il U, , ,
33
/

POZIOMO: 12/ obszar
poziomem morza, 33/ okrzyki na czyjąś cześć, 47/
gryzoń z torbami policzkowymi, gromadzący zapasy
na zimę, 37/ olimpijska,
góralska lub rybacka, 35/
solenizantka z 13 marca, 4/
brak inteligencji, głupota,
46/ stary, zniszczony mebel, grat, 15/ ciało niebieskie z ogonem, 2S/ sygnalizuje o kierunku skręcania
samochodu, 1S/ podtrzymuje spodnie, .
PRAWOSKOSNIE
W
OÓŁ: 12-60 /po zimie, 4-59/
kuna leśna.
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Rozwiązanie co najmniej jednego zadania prosimy przesyłać
pod
adresem
redakcji
wyłącznie na kartach pocztowych - w terminie 7 dni od daty
ukazania się numeru. Pomiędzy
prawidłowe odpowiedzi rozlosujemy nagrody:
I - 30 złotych

II - 20 złotych
oraz nagrody książkowe.
Na karcie z rozwiązaniem
należy nakleić kupon konkursowy zamieszczony poniżej. Odpowiedzi bez kuponu oraz
pełnego i czytelnego adresu
nadawcy będą wyłączone z losowania.

I

Kupon konkursowy
Nasze łamigłówki nr 26

Jolka na raty

http://sbc.wbp.kielce.pl

Dęba

2/ 20 zł - lzabe11a Rot, Kielce
II - Nagrody książkowe:
11 Grażyna Kępka, Radam,

Dorota
Sokołowska,
Pińczów, ~ Adam Stępleń,D
sowa, 41 J~ WierzcholsiJ,

21

Ostrowiec

Sw..

5/ JanIna

Wrońska, Kłe1ce.

Kupon nr 2/156

Nagrodzeni
Rozwiązanie .Naszych
migłówek" nr .2;3
.

ła-

11

KRlYZOWKA: .zegnaj
Gienia, świat się zmienia'·,
2/ JOLKA NA RATY: Litera C
występuje

Ponadto wśród Czytelników,
ktorzy nadeślą hasło główne z
lipcowych jolek na raty rozloso-

I - Nagrody-pieniężne:
1/30 zł - Halina Bober, Nowa

1 r~ ,

31 KRlYZOWKA WYBIERANKA: poziomo - kądziel, zjadacz;
pionowo - interna, łopatka,

Czytelnicy,

mieszkańcy Kielc, proszeni sąo

nagrody
redakcji, Kielce, ul. Targowa 18,
dokonanie

książkowej

odbiaru

w

sekretańac:ie

VIII piętro, w dni robocze od
godz. 8 do 16.
Nagrody pieniężne oraz nagrody książkowe pozostałym
Czytelnikom .zostaną przesiane
pocztą.

ZadanIa

opr. /F.B.I

strona 10

Weekend
Prywatna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna - Kielce,
41141 w. 225ltl443ó3
• CENTRUMBEZOPERACYJNEGO
LECZENIA PROSTATY ul. Seminaryjska 276, tel. 61-30-60 - specjaliści
urolodzy

Imieniny obchodzą:

o

8 lipca, sobota - Elżbieta i Adrian
9 lipca, niedziela - Weronika i Zenon
Telefon:

RADIO TAXI .EUROPA"
dojazd gratis, karta stałego klienta

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

tel . 611~11

Tele Taxi"Waligóry" teL 687400, dojazd
bezpłatny

KOMUNIKACJA

KIELCE

BIURO REKlAM I OGŁOSZEŃ
"ECHO DNIA",
ul. Targowa 18,
teJ./rax 32-45-40,
czynne w godz. 7.30-20.00
TEATRY
im. S. Żeromskiego

o

- przerwa

wakaoJjra:
PTLiA .,Kubuś" - przerwa waka-

o

cyjna;
KINA
o "Romantica" - ,,Zniewok3ri' cng.
1.15g. 16.3:>,.,lnaksmoka·USAI.12g. 14.30,
la3:>, "Włar!DJ rM'ionetek' USA I. 15 g.
20.3:>, riedziela -lD'"lk da dziad g. 11 ;
o "Moskwa" - . Skazani na Shawshank" USA I. 15 g 15.1 5, . Prowokator"
pol. I. 15 g. 13.30.•W potrzasku" USA I.
15g. 17.45, 19.45
o "Studyjne" . Skazani
na
Shawshank' g . 16.30, , Prowokator"
g.19;

• .,Echo" - nieczynne;
WYSTAWY
Galeria BWA - OgóIrą>oIska wystawa
pasteli. Galeria czynna pono - pl. - 11-17,
w riedzielę 11-15
MUZEA
o Muzeum Narodowe dawny
Pałac Biskupi, pl. Zamkowy 1 - ekspozycje:
Wnętrza zabytkov.e z XVII l XVIII w., Ga1eria Malarstwa PoIskiego,'pawne uzbrojerie
europejskie i wschodnie", ,Sanktuańum
Marszałka J. Piłsudskiego". Czynne codzieruie qlłÓCZ pon. w godz. 9-16, niedziela wstęp 'MlIny.
o Muzeum przy Rynku 3/5 - Wystawy stale: ,Przyroda Kielecczyzny",
współczesna sztuka ludowa Kielecczyzny, wystawy czasowe: .,Jan Matejko.
Warsztat artysty", .Kielecczyzna średnio
wieczna' (wystawa archeologiczna) ,
czynne codziennie z wyjątkiem pono i
środ w godz. 9-16, niedziela wstęp wolny;
.0
OddzIał - Muzetrn Lat Szkolnych
S. ZEromSkiego /oddział Muzeum Narodowet;pI, li. Jana PaNła 115 - Wystawa materiałów biograficznych i titerackich z mło
dzieńczych lat pisarza Czynne we wtorki,
czwartki i piątki, niedziela (wstęp wolny) - g.
9-15, środy - g.12-18, sOOoty - nieczynne
o Oddział - Muzeum H . Sienkiewicza w Oblęgorku /oddział Muzeum Narodoweg:J/- odtworzony wystrój mieszkania
pisarza oraz wystawa biografICZno - Ineracka - czynne 10 - 16, poniedziałek - nieczynne;
o Zabawkarstwa w Kielcach - wystawy~ .Transport i komunikacja w!abawkach , ,.zabawkowy ZWIerzyniec , "Ekspozycja modelarska', .W świecie baśni
i legend' - czynne 10 -17, pono - nieczynne;
o Muzeum WU Kieleckiej - Dworek Laszczyków, ul. Jana Pawia II 6 Wystcma .Wszystko co się tłucze· ... fajans, kamionka, szkło. Czynne od poniedziałku do piątku i w niedzielę od godz.
10.00-17.00.
o PARK E1NOGRAFlCZNY W T0KARNI - wnętrza XIX- W. chałup ,
XIX - W. apteka, dwór z Suchedniowa,
wystawa rzeźb J. Bennasiewicza. Czynne w1. . - piąl. w godz 10-17, pono - nieczynne.
o Muzeum Zbiorów Geologicznych
KieIre, ul. Zgoda 21 - wystawa stała: zbiory
geologiczne skal, minerałów i skamielJialości, 600 milionów lat historii Gór
SWięk>krzyskich, SJ..WM:e minerałne KiEr::l'flI'I. Czyrre!XI ~ -1iątB< g. 8-15;

OSTRE DYŻURY
SZPITAU:

8.VIL - wew. i chirurg, - Czerwona
Góra, 9.VII. - Czamów
Apteki: stały dyżur dzienny, nocny
i świąteczny pełni aptelka prywatna ul.
Puscha 7, .Cefarmu": ul. Paderewskiego
37/39;
o Telefony: Straż Miejska- 67-6).40,
o

Pomocciogc1Na -66-<X}€5, f'ogctI7.vie Energetyczne Kielce - Miasto - 991, Pogot7Me
GoaZc7Ne - 31-20-20 i 992, ~ Wod.Kan.- 994, co., eIeI4ryczne RPGM, tel. 61-1 833, czynnew godz 15 - 23 wdri pcmszEdie
w godz. 7 - 23, w Iii v.dre od pracy tel. 3116-47 i 430.94
teł.

31-11-11

• taksówka osobowa,

• busy, autokary,
pomoc drogowa, Inne usługi
nna

do

Radio TaxI,,ALrA" Zrzeszenie
Transportu Prywatnego, teł.
44444, 96-22, n~ pobiera opłat
zadotszd
TAXI "ROGATKA"
68-70-60
dojazd bezpłatny

"ORBIS", Kielce, teJ. 68-05~2,
68-05-63
• Rezerwacja i sprzedaż biletów:
, lotniczych wszystkich przewoźników
, autokarowych międzynarodowych
• promowych
• zagranicznych i krajowych PKP
• rezerwacja hoteli na całym świecie

~ATIWZ

międzynarodowa

.Panaceum", Kielce, Paderewskiego
14,
tel. 68-48-44
Turystyka, wypoczynek, komunikacja międzynarodowa Oo-Centa, Kielce ul.
Piotr1<:owska 12, teł . 464-69
Tania I atrakcyjna oferta wypoczynku letniego dla Qzieci, młodzieży
i dorosłych. Kielce, ul. Zytnia l, tel. 48666-105/JW/WAT
o Telefon zaufania dla młodzieży czynny w kaidyczwartek w godz. 18-20,
tel. 456-70
• Telefon zaufania dla dzieci, mło
, dzieży, rodzic::ów - czynny w śro
dy i czwartki w godz. 18-20. Pod numerem 463-56 dyżurują psycholog, pedagog, lekarz.
o Psycholog, pedagog pomogą Ci zadzwoń tel. zaufania 66-1741 poniedz.
i czwartki w godz. 15-17;
• Telefon zaufania (dla
ludzi
z problemem alkoholowym) - od poniedziałku do piątku w godz. 18 - 20, tel. 57346 (piątek również - narkomania) .
o
Postoje taksówek: osobowe
plac Dworcowy tel. 68-33-99, ul. Piekoszowska tel. 515-11; ul. Toporowskiego
tel. 31..o!Hl7, ul. Jesionowa tel. 31-79-19,
ul. Mielczarskiegoteł. 6640-40, ul. Szymanowskiego tel. 488-45. Bagażowe - ul. Armii Czerwonej tel. 466-68
o SZPITALE - Czamów - 662-481 ,
ul. Kościuszki - 46743, ul. Prosta - 618525, MSW - 420-21, Czerwona Góra 508-41.
o BIM - irlIaTT10cja o ~ lJ5Iu.
grl1 ~ - tel 68-61.fiT, 27.f1fl.
o USG-GINEKOLOGIA
I POł.OŻNlC1WO
lek. med. Piotr Sondej - Szpital
MSW, wt 17.15-18.15; śr. 14.40-15.40;
pt 14.40-16;
o USG, EKG Kielce, uJ. Wesoła
50
codziennie
12-16
tel.
442-01
97/wzJRUP
NAGŁA POMOC LEKARSKA
LEKARZY SPECJALISTÓW WIZVTY DOMOWE - peda!róN, cI1rurgó.v
dziecę:ych.

,-

• POMOC DROGOWA - tel. 31-69-

20.

o

19oszeria codziennie

11-20, tel. 31-5EKiO.
W~ cXmoNe 14.30.22 /!i1i lX'N5Zooriel,
11-21 /dri wdne/.
o "Omega"
PRYWĄTNA PRZYCHODN)A ORDYNATOROW I SPECJALlSTOW ul. Jagiellońska 70. . CEFARM' czynna 8-181sobota do 14/, tel.
547-44,574-11 wew. 321
o
SPECJALISTYCZNA
POMOC
DLA DZIECI"VITAMED" - w~
ty domowe i ambulatoryjne w godz.
16.30-21 .30, w soboty, niedziele i święta
9-21.30 - tel. 441-96
o POMOC LEKARSKA DLA DZIECI - tel. 66-33-00, wtzyty pediatry
codziennie 15-24, niedziele i święta 7-24.
o SPECJALISTYCZNE POGOTOWIE DLA DZIECI zgłoszenia
codziennie w godz. 7-24, tel. 68-46-36
lub 61-38-20.
o POGOTOWIE PEDIATRYCZNE
"PODDAL~" - ul. ~ 4,

POMOC DROGOWA - tel. 113-

509 .
o KOMIS FOTO-WIDEO K i e I c e,
Rynek 17, tel. 47445
-...
o PRALNIA CHEMICZNA K i e I ce ,
ul.Wspólna 3 (naprzeciwko Banku
chodniego) , tel. 528-49, czynna pn.-pt 9- ,
18, sob. 9-14;

za-

• LOMBARD ID.H. VERSALI
- STASZICA l, I piętro
58/WlJRUP

J

KONSKIE

RADIO TAXI "DORlON"
tel. ~3 lub 555-44
z nami najtanIe), dojazd bezpłatny

8617ft)o
RADIO TAXI "ORlENT"

61-11-11
Karta statego klienta - dojazd bezpłatny
1888Ibo

GóI1<a - Wf&aNa a'dleoIogiczna

rek.czv..arek 10-15, pąEk.fledzi3a.10-17.
o Muzeum Wsi Ralcxmldej ul.

~SIalsEntatri::zo-~Pdm
ku9:J,va WojSaNa rraIasMa i gai<i ~

$"- od v.taI<uoo pEjIku, wlJrlz. 9.00 -17.00,
SCJI:Ua.riedzBa 10-18.
GALERIE

o GaIeria,.ŁaźDia" Żeromskiego 56,
teL 21~7 - popIenerowawystawamalarstwa

Chirurgicznej.

Muzeum czynne wtorek, środa,
piątek od 10.00 do 15.00, czwartek, sobota. niedziela od 10.00 do 16.00, poniedziałek - nieczynne.
PIONKI

teL

Galeria ,,Format" - zmiana ekspo-

o

o
StaąjaCPN ul. ~ li. 23-16,
c:zyma:xlziErre od 7.00 00 19.00.

Klub "Primo"

Telefony: Kanerm Poic; - 29-191,

o

ul. Kochanowskiego 2/l,teJ.62-l6-65,
czynne 12.00 - 16.00
Apteka dyżurąjęca: uL OŚ. Ogrody

o

s.ptal-d{iLr,li TatErra'a 1

o

28;
o Muzeum Historyczno-Archeologiczne - czynne wtorek-piątek
wg. 9-16.30, sobota od 8-15, niedziela
od 13-16.30 Wystawy stałe: Fajans i porcelana ćmielowska, rzemiosło artystyczne XIX i XX w, poczet książąt i królów polskich.
o Rezenvat i Muzeum Archeologiczne w Krzemionkach czynne wtorek - piątek 9-19, sobota 9-17,
niedziela 11-17 - Pradzieje człowieka,
Gómictwo krzemienia w neolicie, dwie
podziemne galerie turystyczne;
• Telefony: Informacja i rezerwacja
biletów PKS tel. - 65-38~, przejazdy rodzinne -65-2340; Autoholowanie - sam.
cięiarowe i autobusy, czynne całą dobę tel. 65-38-28;

P~ V'bl.-Kan - 400ffi, GaroNe 992. cieplne - 993, Energetyczne - 991,
Zaklat pogrzebowy czynny całą dobę -21800, PooKx: ctqpNa - 961, Inforrra;ja PKP ()3.29.oo, Inbma:;ja PKS - 267-76, Miejski
Ośrodek

ZaWOO

lJbezpioc2eń

SpoIa::mpl - 221-71,
KDmlet Octrony Praw Dziecka - 25M51.
• Postoje TAXI:

tel~,

BONIFIKATA 15%

teJ,/rax! 512-554,
czynne 9.00 -17.00
o

Apteka - ul. Szpitalna 1

o

"Wolność" "ł...eal zav.odowiec' U-

KINA
SA 1.15 g. 18 i 20, "Ich troje" g. 16.30;
o "Metalowiec" - nieczynne:
nie pobiera opiaty za dojazd
tel. 513-705
DAREX - Radio Taxi
teł. 537-378, 96-26

-na glełdędo~/nIedzIeIeI
lrIonnacja ~ Wja2I:Io\Iva 4
łel. 3130t3 w. 21fT

Sklepy nocne: ul.
Słowackiego
72, tel. 542-37, ul. Ks. Skorupki, tel. 63-6932, ul. Komandosów 4, tel. 547-73, ul.
Chrobrego 15, tel. 417-24, ul. Kwiatkowskiego 4Oa, tel. 54345.
o CaIodobowe stacje CPN: ul. Wojska Polskiego, ul. Wierzbicką, ul. Struga,
ul. Grzecznarowskiego, ul. Zólkiewskiego.
o

BIAŁOBRZEGI

Telefony a\armowe: PogjcYIie E-13-25-3J
o Apteki - uL Polna, czynna do godz.
19.00, w wolne soboty do 14.00; ul. Krakowska, czynna do 18.00, w wolne soboty
do 12.00, w niedziele i święta od 8.00 do
12.00.
o S'*:ja a>N -li KIcK:Mska 88
MGOK-li. KościeIna31,tel.13-23-

70, czynny od 8.00 do 17.00 -wystawa f0tografii myśrlWSkiej A Wierzbieńca z War-

szawy.
o

SUCHEDNIOW

- rieczyme

SEDZlSZOW

BibUotd<a PubIic:ma czynna od
9.00 do 17.00;

o

KINO ..zmąr -

BUSKO
.101

daIrna-

~g. 17,.,l.ro1~g.1 9

CZARNOLAS

WtJJSZCZOWA
15g. 1~
STOPNICA

Szpital RejaDowy El. 3:).81.
o Kino CER - .Uliczny ~ g.
16i 18
o St.q& CPN - przyOOwocilicy, czynna całą dOOę·
o Pi:JImozbyt _tel. 37-13, czynny od
8.00 do 22.00.

Muzeum Regionalne czynne do
sOOoty, od 9.00 do 15.00 - ekspozycjastala
pn.: .pzieje miasta i regioru al c::zaroN najda'M1iejszych do chwiti obecnef'; wystzNa
czaso.va pn: .Garncarz - zawój giną::y" sztuka gcvmcr.;ka Rży i okolic.
o "Caft!' galerBDK,czynraod16.oo<b
22.00 - Wf&aNa maBstwa WcjjechaJPy.
o Pogotowie RatuIIkowe tel. 14-2109, czynne całą dobę·
o Szpital Rejonowy wz tel. 14-32-

34.

RADOM
TEATR
im. J. l<ochana.Yskieg -przerwa
WCII<ocyj1a;
KINA
o
,.Atlantlc" tel. 274-39 -

.znak

smoka"USAI.15g.14, 18.15, .Bad Bo_ ys" USA I. 15 g.16, 20.15;
o "Hel" dolby stereo, tel. 254-35 , Gwiezdne wrota" USA I. 12 g.15.30,
seans z wampirem .Nowy koszmar

o Stacja CPN - Aleksandrówka, tel.
14-25-57.
o Muzeum Regionalne czynne codziennie oprócz poniedziałków, od 9.00
do 16.00. Wystawy: "Sybeńa - z bjegiem Jeniseju·, Fotografie Zenona Zyburtowlcza z Warszawy .W okopie i na
kwaterze - sz1uka Legionów Polskich';

UPSKO

Teldony:
01-61.'
o

~

http://sbc.wbp.kielce.pl

Teldony - ~ PKS 32~
PKP 32-23-74, Tekbl zairiakiiluAA-3239-99, Pmxx: ciog:>Na 31-16-14, Straż MEj!;ka 986, J.d" 3241-3J.

STALOWA WOLA
BWRO REKlAM I OGŁOSZEŃ
,,ECHO DNIA"
ul Narutowicza l4,~o

"KIM".-S.C.

tel4<W8-S9,
czynne 10 -18, soboty 9 -14
Kino "Wrzos" - .Pulp FICtion" USA

o

I. 15g. 17,20;
• Apteka-- dyiura.li.f'oria\o.oIskie
Szpital - 42.Q6-34.
Telefony - Informacja PKS 42.ffi.

o

o

20, PKP42-5Q.ll,lrbrna::yjnyod1lfOOealkchJbNej 42<iOal /czyrnJ porti1 wlJrlz.
14-1 fi
~ o AIDS 958, Pmxx:
ciogc1Na 42-55-21, 42-6849, ~
~42-12-38, J.I1' 444342-

Postój TAXI - tel. 96-21.

o

GORZVCE
Apteka _dyżurna, ul. 4O-lecia PRL
2/nocą na żądanie/o
o

JANÓW LUBELSKI
M1ąeum

- RegiorlaIne, ul. ProstaWystawa .,5IadamiokupEK::;zanqskief czynne v.1orek-pią1ek g. 10-14, sdrtI- riOOzieIa g.
14-17w priedzi<I<i - rieczyme;
o

Apteka -uL ~ 149;
Szpiłal- ~ 72ffi.t), 72-1147.
Postój TAXI - tel. 96-21 .

o

o
o

• Muzeum
Ludowych
Instrumentów Muzycmych /Zamek!
-

strumenty muzyczne'; wystawy c:zasov,e
.,Dęte instrumer1y blaszane" "Ekslibris muzyczny", .Kimono· - wystawa ze :zbiorćm
Muzeum Archeologicznego i Etnogaficz-

nego w Łodzi;
WARKA
o

Apteka - ul. Warszawska 3, tel. 23-

NISKO
Kino,.sokół"

- .Uwięziona Helena" USA I. 187 g. 19
o
Apteka _ dyżurna, ul. Rzeszowska;
o

Telefon zaufania nr 412;134
czynny W każdy wtorek W godz.
15-17,

33.
• Stacja CPN - ul. Goniewska, tel. 21-

NOWA DĘBA

20.
Muzeum im. KazImierza PuJaski~o - czynne codziennie Oprócz
poriectziaI<óN, od 10.00 <b 17.00; wy'.i'iaNd
o

Kino "Sokół" - .Stan zagrożenia"
USAg.18
Szpital - tel. 46-26-56.

o

o

ZWOLEN

OPATÓW

Szpital Rejonowy ul. Jagielly, tel.
76-22-39.
o Apteka - ul. Św. Jana, tel. 76-27-20,
czynna codziennie 7.30.19.30, dyżur noc:
ny co drugi tydzień;
o stacja CPN -' ul. Wojska Polskiego
21, teł. 24-51.
o Stacja Paliw ZG Komunalnej, ul.
Wojska Polskiego, czynna całą dobę·
o Muzeum RegibDalne ul. Puławs
ka 2, tel. 27-25, 22-10 - ekspozycje stałe:
.Łowcy mamutów", "Fakty i hipotezy"
czynne - od wt. -pl. w g.8-15.3O"
o Dom Kultury li. Pulawska 6, tel.
27-85, czynnyod7.3:><b21.00-wystlYIa.,Ma-

BWRO REKlAM I OGł.OSZEN
"ECHO DNIA"
Biuro 0łHugi Prawnej
ul 16 Stycznia 1JłI5,
teL 682-748,

o

Energet - 78-

czynne 9-17.
• Apteka - dyiura. ~.0tm'x:óN Pokqu 4 ; SzpI1aI- teL 68-27-63.
o TddOny - Informacja PKS 68-2227, Poradria odNyka,va 68-27-33.

POŁANIEC

Jarstwo, grafika i poezja" Dorciy i h1ctzeja

TARNOBRZEG

KOZIENICE

KN) ,PcNiteN' -rieczyrm;

oo::zyrre;

GROJEC

o

KINO Dom KI*qy - .PaI<.1JąlId' L

Kino.,Paradise"

~a stała: "Polskie kapele ludowe i in-

RUDNIK
Kino.,Ruulka" -.,Brzdąc
palach" USA ~ g. 18,
o Apteka - ul. Rzeszowska
o

BWRO REKlAM I OGŁOSzEŃ
.,ECHO DNIA",
tel/fax. 23-26-m,
ul Moniuszki SI34,
czynne od 8 do 15
o

KINO,.IIdwaId' - ~
KAZIMIERZA WIELKA

o

o

PęksyIóv, wystawa ekOOgi::zm ~
wara przez KUJ Ekdog'7.v mY SP rT 1
wZvdriJ;

Pf\lCZOW
o

o

Muzeum Jana Kochanowskiego
tel. 76-15-11 w.5,czynnewtorek-piątek,
w godz. 8.00 - 15.00, soboty i niedziele
9.00 - 16.00 - ekspozycja stałla: .,Jan Kochanowski - życie i twórczość'.

o

JEORZEJOW

Szpital-li~i~

o

czaso.va - ,W<rka'94 - ~popenerov.a~

o

KINO-~

SZYDŁOWIEC

Apteka -ul. KaepNa9a,teI.17-10.60.
Stacja CPN - li. Kośduszki, tel. 17-

o

nełg.

o

Apteka: li. MaszaIkowska 17;

o

bezpłatny.

o
lJsIn:ri3 - 63-11-11 , dł.ma:: PKP 63-22-77, pl. Km;tytJ..q - 228-52.

czynne 9ro -17.00,
!dJoty lOro -13.00

KINO.,Kuźnica"

Muzeum im. OskaraKolbcąpl a I .
WOP 11 , tel. 22~, - eks!XlZYCia staIa pn:
,,09ta Koltag" -,~ i tv.órczośćelrqJra
fa, folklorysty, kompozytora", .StyIoNo aranżowane v.nętrza _doM:>rskie XIX-wieku".
WyS;waczaso,ya: - &Mat obok nas -y:ystawa fdografi i malarstwa A Bieńkowskiego.
MUZetITl - czynne od wtorI<u <b piątku,
w goclz. aoo - 15.00, w sotny i rEdzBe
w godz. 10.00 - 15.00. W soboty wstep
o

02-13.

STARACHOWICE

BWRO REKlAM I OGŁOSzEŃ
"ECHODNIA"
OST Gromada, uL Piłsudskiego 60,
teL 74-72-51,

o

• Apteka tel. 22-29, CZ'yMacodzierrie

dogoclz. 21.

o

POSTOJ TAXI "PRZY DWORCU"

o

szpital Rejonowy li. patyzcntów

o

&iii

MPK RADOM
zaprasza na wyjazdy:
- do Tuszyna k. ŁodzI /9oboty/

o
Muzeum - HislOlyczne Polskiego
Ruchu ~ -li. 11l...istcpOOa l, tel. 322141 - czynre w Iii pows2BCiie 9-14, w
święta iw Iii Yd'e - ra~
o · Apld<ady21lma li ~14;

Il)'

PRZYSUCHA

J

RADIO- TAXI OMEGA"

SKARZYSKO-KAM.

BIURO REKlAM I OGŁOSZEŃ
"ECHODNIA"
ul. SokoJa 2 "ORBIS",

Pomocy Spdecznej - 6Q-84.a),

Straż Miejska - 63-~ Cibi::b:JNy teIebl
dyżlnT)' ~a m. RaDnia - 29S38.

śwęa 10-14w~-ri32yfre;

KINO "Kasyno" - "Junior" g. 17
o SzpitalRejonowy ul. 15 ~
12-14-38.
o Staąja CPN ul. Kolejowa. czynna

c:ałą<bbę.

Clkręg:1Ne

Muzet.rn

ki, Ś!Ulf, czv.ar1ki. ~ wg. 9-16, w &J:ń.j - g.
10-15, riedziaag. 10-14w~-rioczoyn
re. Muza.m Ll3rauy w Sa-mrier.ru Ś!Ulf,
czwatki, ~ g. 9-16, &J:ń.j - 9-15, riOOziBe i

o

1es-KraJza;

OSTROWIEC

kląja. gaIi"ety speqaistyl:2ne.

Prywatne UIIługI MIldyczne Szpi_
Ula DzIecięcego Ambulatorium
Pediatryczne tel. 61-53-07, Całodobowa
opieka pielęgniarska tel. 61-53-07, WykonywaI1ie badań EKG tel. 61-55-25, W. 225,
Wykoóywanie badań RTGtel. 61-55-25, w.
250, Wykonywanie badań USG serca tel.
61-55-25, W. 225, Wykonywanie badań EEG tel. 61-54-60, Całodobowe analizy laboratoryjne tel. 61-55-25, W. 213, Ambulatoryjne Ubezpieczenie Szpitala tel. 61-5307, Wykonywanie zabiegów chirurgicznych - informacja w poczekalni Izby

no-ku~uralne Orońska'.

~a biografi::zna poświęcCIla

ro<Dm
GombrowiczÓN i PruszakóN pod nazwą
.~~', R<rl:mskie
MaIe Foonaty, Wf&aNa af5zy, zdjęć i wyda'Mldw, dokumerrują::ych2CJ.lelniądzaal
rość WDK, obecrie WOKiSz "Resursa"
o Galaia WBP li. PiSI.dskiego,tel. 223-

Muzeum -

o

W Rm5ruilaTB<, ~ 32-22.fficlyrTev.ewtJr-

o

8, tel. 20-75.

rnjlwd:mJ pQrtIiwg:t:i"aEw~

tel48S44-stanackJga.~~
~ ul. KatiszIó 11, ~ 4ro96-st:Jna.

i rysui<u 'MItaa GaPI.

• Muzeum Rzeźby Wsp6lczesnej
wystawa rzeź~ Adolfa Ryszki. Sala Rzeź- •
by Monumentalnej - zmiana ekspozycji.
Kaplica - wystawa pn. ,Tradycje historycz-

ITB3IsI<DldzOOzsekj~czyrmv.t>
rek~g.10-19,s:ł:f:t:.Jg.10-15,rildz.g.11-17;
o
Apteki - śaoJ dyżtr nocny - li. KeI-

rra:tg. pDr.I. i"Brist3, ~ 1Birił~

o SPÓł.DZlELNIA LEKARSKA gatretyczynnewlJrlz.a.20: ul. ~
go Id EU::zka{ 42. tel 6&3).19 - S1!:rnat:lkJ!ja
ul. ~ 5, tel 31-óO-16 - stalaooga
tzr;e;::zJ.Jere a;tk'eI, i"Erra. ul. ~ 3,

Przyroda";

o
Galeria ,.Resursa" Malczewskiego
16, teL 256-84 - GaIer'a Plakatu RknoMlgo,

0020-kaI:iąIz~~~<Er

Przyjęć

ORONSKO

Centrwn lbeźby PoIsIdej tel.
219-16, v.ew. 214. PaIcw:: -"WI1ętrzad'MJrskie
z II rxJoNy XIX w.", GaIer'a ,WOZJ:NIria" .Czi.Jość szukaj<pl idealizmu' T. FoItyn,
Wystawa rzeWj Anny Bem - 8oruckiej.
o GaIrDa "0ran2Jeria" wy'.i'iaNd rzeWj
o

czynne 11.00-16.00

TEL. 485-15 - ,.zDROWIE" -

piroł.e. Cbn R2I:rTlma, ul. VłaszaNi;lta 34,
ax:IIirrieal7 <baJ, s:ł:f:t:.J, rirt2iE:ilsaJ.
o "UL1TłASON" u;g cIzied i d:miPl-1i
61.QC3)-~ rrai rai:i:l;j'v\t:j:irllPał,4a~

Kino "Oskar" - riec:z)me;
LipsIde Centrum Kultury czynne
od 8.00 <b 1aoo -.W dotinie Krępiai<i" - wystawa fctograrro.v
o Szkolne Muzeum Wsi czynne od
poriedzBku <b piątku, w godz 9.00 - 14.00.

zycj~

BIURO REKlAM I OGŁOSZEŃ
"ECHODNIA"

telJIilx.32-l0.69,
ul Mickiewic2a 17M, Up.,
czynne 9.00 -15.00

o

• MuzJeum Sztuki W~ zeSJlt'j

Ryrek 415, tel. 225-00 - 'Noj'3:aNa rzeźtJ.J i rysurkJEatBy2I:Joi'A'.Muzeun czyrre:'M:>-

WINTY DOMOWE - COOZIBIIIIE 00 7
~~~iTel.ftg~WI»
mi.SzIdaFtxizBil, l1gAłJan r::y<*ł'cgTe,
~ e,c.iąża. p(:bf~ElgIon

St.q& CPN uL Cza:InNsI<iego, tel.

o

14: ,,RozrroNa z Gant:ro.Vczem" Wf&aNa
malarstwaTadeusza W.pxka;
o
CK .,PoIudnle" - Mała GaaB, LI.
Czarceska, lei. 318-211 - $E wyśaNa pa;

telfl8.48.91,~ WfZYTY!bnc:we.

o

RcUma' - MarnU, LmY i Pieki3hł

pn.~, C2bNiek,

BWRO REKlAM I OGŁOSZEŃ
"ECHO DNIA",

7800-84.

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

ir1erris1óN, a1qJeCDN, lary1v>-

1o!PN, okListó.v, net.roIog)w, badcI'ia ekg.

o

Wf&aNa ,OiJPi w sztu:e JXlIskie{'; Wf&aNa
~ ll1. ..zcm, !X'NSIab mastopoczątki

_ • Szpital Rejonowy tel. 78-00-11, li.

SriaOOdOOgo 2.

o

rek z Pioczysk - ekspoz}ą3. wrrfJZz )(I)W{., SbOCIaz Qi:j:a -śrcxJ<it;n;pcJtui 1<ctr1u1i<cQzie.
mi ra:bnsIciei. Zą:/r:IJy c:tąJski3 - ~

o

Komunikacja

MUZEA
• MuzJeumOkręgowehn. JackaMalpewsI<iełD. Ryrek 11, tel 256-94 -

~~255-91- WjSaNyś<E-OKr

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

STOP - ~ 43945.

transportowe.
C

MIĘDZVNAROOOWA

jczo.o.atqwg:xlz. 12.15-14<5,v.ev.t:m. śałJi~
133).14.45, ws:il:if89. Rlł'y2<iqesmm
o POGOTOWIE S'IOMATOLOGICZNE - 8:zri::a,Meclslcr", ul. WaszaNs.
ka 34. ,va.1 RZEMIOSŁA', czynne ł'VN

Radio Taxi "NON STOP"

USŁUGI POGRZEBOWE CAŁO
DOBOWE - PRZEDSIĘBIORST
WO USŁUG KOMUNALNYCH - tel. 317047, 66-31 -77, 467-88.
o
POGOTOWIE POGRZEBOWE
"USTRONIE" - USŁUGI CAŁO
DOBOWE-tel. 61-29-18, 61-39-12.
o

Wessa Cravena' USA I. 15 g. 17.45,
• Leon zawodowiec' g. 20;
o
.,RaiunIa" tel 256-84 - rieczyme <b
15.00.

Kino "WlsIa" - .Indianin w Papol. I. 15

ryżu" fr. blo g, 17, .Młode wilki"

g.19;
o Muzeum - Muzeum Historyczne
Miasta Tarnobrzeg, .,Malarstwo europejskie XVI W. - z dawnej kolekcp dzikowskiej",
"Galicja w oczach wędrowca", ul. Wiejska
- czynne 8-15, soboty,
niedziele
1O14
z wyjątkiem świąt;
o Apteka - ul. Kopernika 19;
o
Szpital - tel. 22-18-51.
o
Telefony: Pogotowie energetyczne 991, Pogotowie ciepłownicze
22-14-90, Pogotowie wodociągo
we 994, Pogotowie gazowe 992
Informacja PKS 22-14-35, Infor~
macJa PKP 22-15-45, Młodzieżo
wy Telefon Zaufania - nieczynny, Kryzysowy 22-41-22, czynny
od 7 do 15, Terenowy Komitet
Ochrony Praw Dziecka 22-1951 , Pomoc drogowa 22-74-44 ,
22-30-34, Straż Miejska 22-7543, .Lot· - 23-27-41.

SANDOMIERZ

w

0-

SKOPANIE
STASZÓW
BIURO REKlAM I 0Gł.0SZEN
"ECHODNIA"
Cedi Rzernio!j Różnych,
ul Świerczewskiego 4,
teL 64-40-41, czynne 7-15
o

KiDo "Syrena"

- .Eksplozja·

USĄ 1.15, g.17, 19;
o Muzeum Ziemi Staszowskiej ul.
Jana Pawia II 17, tel. 64-33-44; czynne
w poniedziałki i czwartki w godz. 917, wtorki, środy i piątki w godz. 8-15.
o
Apteka - Q(iura.li.imPcWa 11<:\
o
Szpital - teł. 64-22-81.
o
Telefony - Informacja PKS 210,
PKP 64-21-42, Telefon kryzyoowy 64-3006, czymyod 16 do 22, Pomoc drogowa
64-24-00, Pogotowie ciepłowni 993.

. _'

ZA WICHOST

Apteka - dyżurna, ul. Askenazego 2/nocą na żądanie/o
o

Redakcja nie odpowiada
za 'zmiany w terminarzach

Weekend
• SOBOTA
PROGRAM l
7.00 Ekoecho
7.15 Z Polski
7.30 Wszystko o działce I ogrodzie:
Z życia Skalnlaka
8.00 Wiadomości
8.05 Agrollnla
8.30 .Pugwall· - serial austral.
920 Wakacje z Ziarnem - pr. red. katol. dla dzieci I rodziców
9.45 5-10-15 na bis - pr. dla dzieci I

e
l·
~

(,

ti

o

młodzieży

!-

10.30 laboratorium: laboratorium
od kuchni
11.00 ®Łowca krokodyli· /2J - austral.
serial dok.
11.45 Black and Whlte
12.00 Wiadomości
12.05 Kraj - mag. regionalnych oddziałów TVP
_
12.30 Teatr Telewizji: Robert Brutter
.Matka chrzestna·
13.30 Walt Disney przedstawia:
.Mała syrenka·, .Na australijskim szlaku· /teletek.t!
14.45 Alr Shop '95 - rep.
15.00 Studio Sport: WImbledon - fi-

N

2.

2-

;.

I

nałkoblet

l
p
~

i-

Iz.
JC

~

IIL
I-

16.30 Bili Cosby .how 161- serial USA
17.00 Teleexpress
1725 .Lustereczko, powiedz przecle ... • - rep. z półfinałów wyborów Misa Polonia w Siedlcach
18.05 .Dzleń za dniem" /2J - serial USA/1991 rJ
19.00 Wieczorynka: .Na wyspie
słońca·, • Tukany na tropie·
19.30 Wiadomości
20.10 .Duchy tego nie potrafili·
IGhost can't do iti - kom. USA
11990 rJ, reź. John Derek, wyk.
Bo Derek, Anthony Qulnn, Don
Murray
21.45 Kabaret Olgi Lipińskiej: Stare
numery
22.35 Wiadomości
22.45 Sportowa. sobota oraz Mistrzostwa Swlata w żużlu: GP
Niemiec
23.50 "Wewnętrzne sanktuarium· IInerSanctum/ -fllmłab. USA/90
mln., 1991 rJ
120 .Poza granicami rzeczywistości· /2J - serial kanad. I.Cudotwórca·, .Wlzyta·, .Clenle·1
2.30 przeży/m y to jeszcze raz - Rock
wOpou
3.10 Zakończenie programu

n-

g

PROGRAM 2
7.00 Panorama
7.10 Folkowe nuty: Kyczera

wystę~
łemkowsklego Zespołu Pleśn I

rr-

7.30
7.50
8.00
8.25
8.30
9.30

14
Z.

-

10.30
11.30
12.00

ia"

Tanca z legnicy
Tacy sami
SKołkanla z j. migowym
" prycjan I Fantazjo· 18/ • Tajemnica Blo kopuły· - fr. serial
anlm.
Powitanie
Program lOkalny,
Podróże w czas e I przestrzeni:
.Klerunek Gujana· /2/-fr. serial
dok.
Ulica Sezamkowa - pr. dla dzieci
Duchy, zamki, upIO~: Le~enda
panny Lodowatej z oIuc owa
.Opera za trzy grosze· /Orelgrschenoperl - musical niem.
11963 r. ,114 mlnJ
Halo Dwójka
Zwiedzisz w jednym dniu. Samochodowy przewodnik znawcy sztuki: Ojców - Pieskowa

14.00
14.10

$kała

"o~-

14.30 Zycie obok nas: .Nasza wielka
rodzina· 111 .Cudowny las· j~. serial dok.
15.00 • eaQuest· 111/- serial USA
15.45 Gwiazdy z tamtych lat: Paulos
Raptls
16.15 Powitanie
16.30 FamIllada - teleturniej
17.00 Wielka Gra - teleturniej
17.55 losowanie gier liczbowych Totallzatora Sportowego
18.00 Panorama
18.10 Program lokalny
18.30 7 dnl- świat
19.00 Gra - teleturniej
19.35 .Szalone
pr. dla dzieci
20.00 Duety Franka Inatry21.00 Panorama
21.30 Słowo na niedzielę
21.35 Bajor w Buffo /21/- wid. muz.
22.10 .Rozko.zny domek· IFunny
Farml - kom. obycz. USA /1988
r., 98 mln J
24.00 Panorama
0.05 Studio Sport: Tour de France
0.15 Country Club
1.15 Zakończenie programu

IIczbf -

POLSAT

·a·

•

8.00 Moto-myszy z Marsa - serial anim.
8.30 Jesteśmy - pr. katol.
9.00 Pamiętnik nastolatkl- mag. mI.
9.30 Moda I znaki Rock'n'rolla
10.00 Rajska plaża - serial USA
11.00 Z o.tatnleJ chwlll- kanad. .erlal
sen•.
12.00 Wielkie filmy, wielkie gwiazdy:
Zegnaj lalec:ztlD - ang. film łab.
13.35 O.kar - mag. film.
14.05 Reportaż
14.30 4 x 4 - mag. motoryz.
15.00 Daklarl- serial przygod. USA
18.00 Eskadry z czerwonę gwiazd!! film dok. USA
17.00 Lato z duchami
17.30 Znaczek pod luPl!
18.00 A1v1n I wiewiórki - serial anlm.
18.30 Informacie
19.00 Na każdy temat talk .how
19.55 Informacje
20.00 Wieczór filmowy - film tygodnia: La bamba - film łab. USA
22.00 Doppelganger - serial USA
0.05 ProslD z Hollywood - mag. film.
0.30 Program rozrywkowy
1.30 Pożegnanie

a-

17.15 Kielecki kwadrans - mag. Inform. 17.40 Życzenia na dziś 17.45 Telespis - przewodnik po pr. TKK 18.10
Historia słowem malowana - spotk. z

prof. A. Massalskim 18.35 Ukladanka
na telefon - konkurs dla najmi. 18.55 Teka rozmaitości TKK 19.25 Westgate /3/
- serial USA na lato 20.25 Szczęśliwa
"13" /powt./ 20.45 Kielecki kwadrans mag. inform. /powt./ 21.1 OWestgate /4/
- serial na lato 22.1 ODzień kolibra - pol.
film fab. 23.40 Przekaz tekstowy

strona
Najwyższej

• NIEDZIELA
PROGRAM l
7.00
7.15
8.00
8.30
8.55

JASNE,
•
ZE TANIEJ

jakości

smaczne
i zdrowe

------ ~~ ._-_

..

_-

Rolnictwo na świecie
Tydzień

Notowania
Poranek filmowy
XVI Festiwal Piosenki I Tańca Konin '95 - pr. dla dzieci
9.20 .Droga do Avonlea": .Mło
dzleńcze westchnienia· - serial
kanad.
10.15WStarym kinie: .Korsarz· /The
Buccaneer/- film przygod. USA
11958 r., 60 mlnJ
11.25 Koncert tyczeń
12.00 Anioł Panski - transm. mszy
św. z Watykanu
12.20 Wywiad miesiąca: sir Jones
Goldsmlth
13.00 Wiadomości
13.10 Złote lata rock and rolla: Brytyjska Inwazja /2J - serial USA
13.35 Antena
13.50 Seriale wszech CZ!lsów: Komiks I historia
14.00 .Stawka większa niż życie" 118ostJ .Poszuklwany Gruppenfuhrer Wolt· - serial TVP /tel&tekst!
15.00 Studio Sport: WImbledon - finał
mężczyzn

16.30 .Pld horoju· - film dok. B. Koslńsklego
.
17.00 Teleexpress
1725 Smlechu warte
17.55 DTV - pr. satyr. J. Fedorowlcza
18.10 .Dr Quinn· /291- serial USA /teletekst!
19.00 Wieczorynka: .Przygody Myszki Miki I Kaczora Donalda·
19.30 Wiadomości
20.10 .Uśmlech losu· 14/ - serial USA
Akropoland - pr. rozr.
Pod Egidę kabaretu
Racja stanu
Sportowa niedziela
Bliskie spotkania: prof. Aleksander Wolszczan
23.20 .Sprawa zamknlęta"/Case Closad! - kom. krym. USA 11991 r.,
90mlnJ
0.50 .Sztuka dyrygowania· - ang.
film muz.
1.55 Zakończenie programu

21.00
21.15
21.50
22.20
22.45

PROGRAM 2
7.00 Echa tygodnia Idla nlesłJ
7.30 Film dla niesI.: .Uśmlech losu·
14/ - serial USA
8.15 Słowo na niedzielę Idla nleslJ
8.20 Powitanie: Dwójka na Helu
8.30 Program lokalny
9.30 Studio Sport: Siatkówka plażowa
10.00 Ojczyzna-polszczyzna: Standard - standard0:1
10.15 Godzina z Hanną arberą - filmy anlm. dla dzieci
11.10 Sle kręci: Harleyowcy - pr. J.
Owsiaka
12.00 "Fantaghlro w Jaskini .Złotej
Róży." /2J /Fantaghlro la Grotta delia Rosa d'orol - wł. film
fab. /1992/93 rJ
13.30 Halo Dwójka
13.40 Dwójką na Helu
14.00 Opera SI1'ka w 50-Ietnlej historII- rep. z ublleuszu bytomskiej
opery
15.00 I nie żałuj tego - film dok. P.
Chmielewskiego I W. Fułka
16.00 .Radlo Romans" 1191 "Przykre
~awdy· - serial TVP
16.30 amlllada - teleturniej
17.00 Kabaretowe lato Dwójki
18.00 Wiersze nie tylko o miłości:
Jest wszystkim, co Istnieje
18.40 Dwójka na Helu
18.50 Program lokalny
19.00 Gra - teleturniej
19.35 .Przygody Anlmków·: .Bajeczkllat dzlwelętdzłeslątych·
- serial anlm. USA
20.00 Unia .pecjalna
20.50 Dwójka na Helu
21.00 Panorama
21.30 Bezludna wyspa
2220 .Kryzys· 12/ - serial austraI.
11993 rJ
23.15 Studio Sport: Tour de Fra(ICe
23.25 Studio S\:rt: Finał LIgII Swlatowej w. atkówce mężczyzn Iw
~erwle, ok. 0.30 PanoramIl
kończenie programu
120

POLSAT
8.00
8.30
9.00
9.30
10.00
11.00
11.50
13.35
14.05
14.35
15.05
16.00
18.30
19.00
19.55
20.00
21 .00
23.10
0.40

Hullaballoo - serial anlm.
W drodze - mag. red. kato!.
Sztuka Informacji
Talia gwiazd - mag. rozr.
Disco Relax
Daklarl - serial przygod. USA
Oko proroka - poł. film fab.
Power Dance - GraJmy
Jesteśmy - pr. red. kalo!.
Moda I znaki Rock'n'rolla
mag. mody
Obllcze wojny - ang. serial dok.
Białe noce - film ..b. USA
Informacje
Pieniądze, szaleństwo I zbrodnia - serial obycz. USA
Informacje
Kobra - serial sens. USA
Kino aatelltarne: Nleczysta
zagrywka - film łab. USA
Maraton Kabaretowy - Opole
'95
Pożegnanie

W

SKŁADACH

FABRYCZNYCH PHILIPSA

ROLNICZA

SPÓŁDZIELNIA

MLECZARSKA
. Radom
ul. Toruńska 6
tel. centr. 251-03
~
252-93
HURTOWNIA

Auia
ul.

Końskie,
Spółdzielcza

16

ART. PAPIERNIUE
BIUROWE,
SZKOLNE, ZABAWKI,
HIGIENA, AGO,
SZTUUNE KWIATY,
RAJSTOPY, SKARPETY
i 1001 DROBIAZGÓW
tel. 12-35-48
czynna codziennie
__ w godz. 8-20

PHILIPS

BANK ŚWIĘTOKRZYSKI SA
w KIELCACH

OFERUJE DLA FIRM
I OSÓB PRYWATNYCH
Nowe, korzystniejsze oprocentowanie:

-+ KREDYTÓW GOSPODARCZYCH
- od 1.07.1995 r" już od 29% w skali roku
-+ KREDYTÓW NA RATALNY
ZAKIJP TOWARÓW
- już od 36% w skali roku

-+ KREDYTÓW NA RATALNY
ZAKIJP SAMOCHODÓW
- od 33% w skali roku

-+ KREDYTÓW KONSlJMP(;Y.JNYOI
- od 5,5% od kwoty

pożyczki

OFERTA SPECJALNA DLA FIRM
OBSŁUGA PŁATNOŚCI DEWIZOWYCH
NIE ZWLEKAJ, PRZYJDŹ, SKORZYSTAJ

14.00 Powitanie 14.05 Historia sło
wem malowana - spotk. z prof. A. Mas·
salskim 14.35 Koncert życzeń 15.00
Familiada - teleturn. rodzinny 15.50
Westgate /4/ - serial USA na lato 17.05
Kino familijne: Dzień kolibra · film pol.
18.50 Tydzień nad Silnicą - przegl. Kieleckich kwadransów z minionego tygodnia 20.00 Przekaz tekstowy

11

TEN BANK POWSTAl DLA CIEBIE
Centrala:
25-501 KIelce
ul. Sienkiewicza 76
tel. (0-41) 66-04-09

Oddziały:
Przedstawicielstwo:
211-110 Skartysko-ł(am.
87-100 Toruń
ul. Sikorskiego lO, tel. (0-47) 53-25-14 u\. Mickiewicza 114
27-400 OstrowIec Św.
te\. «}56) 272-53
u\. Sienkiewicza 65, tel. (0-47) 62-4402

http://sbc.wbp.kielce.pl

od 7.30 do 20,00 TO

MINUT

TO

SZANS

NA SKUTECZNE OGŁOSZENIE

BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ ECHO DNIA
CZYNNE CODZIENNIE 7.30-20.00, W SOBOTY 8.00-14.00
KIELCE, UL. TARGOWA 18, PARTER
IMO

HURTOWNIA

Z.L. "

Art. Spożywczych JJ
Kielce, ul. Hauke-Bosaka 8

Przedstawiciel firmy

.
"aronla
s.a. "
Poleca soki i napoje po cenach
producenta
Najnowsza oferta - sok
"EGZOTICZNY - MULTIWITAMINA"
Ponadto soki i napoje:

Fortl-ma, Multivita, Buskowianka, Er-mit.
Najniższe

ceny.

Dla hurtowni upusty

l

strona

-TYLKC!JYA "ECHU

O
O

ZAOOWOLENIA
KllEN/'A
NA OGŁOSZENIA
DROBNE

Budownictwo

Matrymonialne

Farby, lakiery, tynki, impregnaty. hurt, Detal. Kielce, Krakowska 62 (obok CPN), 516-45.

Klaudia, (0-41) 66-25-11
lub 66-25-94, w. 336 (soboty
i poniedziałki, 10.00-16.00'.

JAVNOOl20

Kręgi

betonowe, rury na
przepusty, bloczki, płytki
chodnikowe, p'ustaki i inne.
Kielce, 16-16-95 (do 17.00),
484-62 (po 20.00).
._---_ ...._......__._--_.._._...._..._... VATIOO820
....._._ ._- ..
Mariey - niezniszczalna rynna. BAYOSAN - tynki, inne materiały do ocieplania budynków.
Kielce, Okrzei 59, 429-12 w. 34.

__

JWVAJ00085

Nowośćl

Nowa polska
klinkierowa: ryflowana,
gładka, modulama, kształto
wa. "Gomar" s.c., Kielce, ul.
Petyhorska 16, tel. 61-52-59.
cegła

VATII)()785

Okna, drzwi, materiały budowlane. "Mabud", Jędrze
jów, ul. Dojazd 1, tel. 613-52.
WNA/00009

Okna, drzwi, materiały budowlane."Mabud", Jędrze
jów, ul. Dojazd 1, tel. 613-52.
"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.
ZVCKJOOO12

Kupno
Kupię

M-2, M-3, pawilon
handlowo-usługowy. Kielce,
68-11-93.
80106341

Lokale
Pomieszczenia nadające
na wszelką działalność.
Kielce, tel. 566-06.
się

umkolOOOOO

Poszukuję do wynajęcia domu z czynszem w wysokości
2000 zł. Kielce, tel. 61-70-42.
80/06370

Zamienię

mieszkanie
w Warszawie
40 m, I piętro, telefon, na
Kielce I, II piętro. Kielce, 6672-51 (po 16.00).
własnościowe

I

Echo Reklama

1%

VAT;oo807

Medycyna
Chcesz schudnąć zdrowo, zarobić, pomóc sobie
i inny'm? Zadzwoń, Kielce
537-16.
B0/06232

Motoryzacja
AAA AAA AAA ZAPRASZAMY! Do sklepu motoryzacyjnego PP MOTOZBYT
W KIELCACH, przy ul.
Karczówkowskiej 9, czynnego od 8.00 do 17.30, tel.
68-44-50. ŻUK, POLONEZ, FSO, 126P. Akcesoria, akumulatory, łożyska,
lakiery, ogumienie, chłod
nice, grzejniki gazowe.
PI22/00094

DNIN'

szczegółowe informacje

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

Autoalarmy atestowane.
Klejenie autoszyb, znakowanie "Karo". Kielce, Żniwna 3,
68-07-88.
MKVAIOO124
"Auto-Max" części nowe,
używane (samochody zachodnie). Kielce, Domaszowska 45,
68-25-07.
MKru/OOO31
Autoczęści
Bronowski.
Części do samochodów zachodnich. Kielce, ul. Wesoła

~?'-~ęJ...!ę!.: ..<.t.?~~?~:. . . .. . .JY!'!.'!~.~
Forda - częś~i zamienne.
Kielce, Górników Staszicowskich 15, 502-52.
MKVAlOO209
Lakiery samochodowe RM, blachy, zderzaki - krajowych,
zagranicznych. Lakierowane
meble kuchenne. Kielce, Sobieskiego 87, 61-52-74.
VATIOO811

Naprawa silników, montażtlu
mików ·"Walker". Kielce, Kra~~~~_§.?L?~~.1 ___ M~~~!~
Ogumienie, oleje, filtry,
części 126p/125p. Tanio.
563-59.
MKruIOOO46
Osobowe, busy, autobusy.
Blacharstwo - ustawianie geometrii, lakiemictwo - komora lakiernicza, części zamienne.
Gwarancja do 5 lat. Suków -

AAA Amerykańskie autoalarmy .Alcatraz" (kod dynamiczny) oraz "Legend", centralne zamki, znakowanie, radioodtwarzacze. Najlepsze '
.P..~1?1.ę.!!l!~.!._6._1:~.~?.:._.~~~
w kraju ceny
oferuje:
Sklep Motor-yzac}1ny, Kielce,
Wyłączny przedstawiciel na
Pocieszka 17, prowadzi sprzeEuropę .Audiopol". Kielce, ul.
daż części Fiata 126 oraz motoRadiowa, tel. 429-67.
cyklowych. Regeneracja waUkbolOOOO1
łów korbowych ~.
AAA Akumulatory - tanio,
Kielce, 275-64.
JAVO/00095
563-59.
MKruIOOO44
Szlifujemy wały, cylindry.
AAA Autoalarmy Prestige
Kielce, Krakowska 226, tel.
Audiovox (zmienny kod, za68-32-22.
60106386
bezpieczenie przed rozkodoSzyby samochodowe waniem). Dodatkowe akcesprzedaż, montaż - szyberdasoria zabezpieczające. Serchy. ,,Autofenix", Szewce 39,
wisy: Kielce, Manifestu Lipcok. os. Nowiny. Tel.lfax 592-05
wego 34, 32-65-99; 1 Maja
oraz Kielce, al. Tarnowska 26.
191a (Polmozbyt), 66-32-07.
JAVNOOOS9
_._-_..._--- - - -_._-----_._MKVAIOO162

Akumulatory "Akuma" tanie, niezawodne, 2 lata
gwarancji. Części do Skody
i motocykli (wszystkie typy).
Motorowery. "Moto-Zbyt",
Kielce, Żytnia 3/5, tel./fax
61-67-78.

Nauka
Wakacyjna oferta - kurs komputerowy modułowy w Szkole
Zarządzania i Marketingu. Kielce, al. 1000-lecia PP 4, tel. 49246 lub 414-21, w. 258, 259.
umboIOOOO3

MKVNOO215

80/06377

Nieruchomości.

bziaHo bl..IdoMane oferuje Biuro Mieszkaniowe, 61-65-12.

WNFIOO219

Sprzedam działkę 30 arów
w Kobiemikach przy szosie. B0lesław Zimoląg, Kobiemiki 13.
BLrWOOO55
_...._.._... _.... _._..__..... ....._._...... ...._.......
_....... _...._.
Zamienię
dwa
pokoje
w Kielcach (spłacony kredyt)
na trzy pokoje w Sandomierzu.
Informacja (0-15) 32-20-08.

_-_

_

BLru/OOO54

Okna i Drzwi
"HOSSA" S.c.
Największy w regionie dystrybutor okien i drzwi POLECA:
1. Okna drewniane dwuramowe zespolone i okna
jednoramowe z zestawami
termoizolacyjnymi (przedstawiciel handlowy "Stolbudu" Włostczowa).
2. Okna drewniane jednoramowe z zestawami termoizolacyjnymi, okucia ' zachodnie "Stolimpex".
3. Okna z PCV "Poitrocal" wszystkie typy.
4. Okna z PCV "Panorama"
(zbrojony profil, okucia Roto) białe, biało-brązowe,
brązowe; typowe i na
zamówienie.
5. Okna z PCV - KBE białe,
biało-brązowe,

brązowe

w dowolńym kształcie
i rozmiarze.
6. Okna z PCV - konstrukcja
amerykańska. Przesuwne
góra-dół,
lewo-prawo,
z siatką ochronną przeciw
owadom; na zamówienie.
7. Okna i drzwi z aluminium
w wielu wzorach wewnętr
zne
i
zewnętrzne
z przekładką termiczną; typowe i na zamówienie.
8. D~i wewnętrzne - kilkanaście wzorów.
9. Drzwi zewnętrzne - kilkanaście wzorów.
10. Ościeżnice.
11. Bramy garażowe.

Biuro Reklam i Ogłoszeń
"Echo Dnia"
przyjmuje ogłoszenia do
RZECZPOSPOI11EJ

..c:

I
I<

Kielce, ul. Targowa 18
tel. 321-621, fax 32-45-40
12. Okna dachowe - przedstawiciel handlowy firm:
"Velux", "Fakro", "Ortis".
13. Styropian.
14. Cement z Małogoszcza
i wapno.
15. Piana montażowa.
ZAPRASZAMY!
Każdy wybierze coś dla siebie!
"Hossa" - Kielce, ul. Żelazna 22 (obok dworca PKP),
tel. 66-34-21, fax 66-09-01;
cement, parapety pod numerem telefonu 66-09-07.
"Hossa" - Radom, ul. Obrońców ' 30 (dojazd od ul.
1905 Roku), tel. 60-20-88.

umbcVOOOOO

Okna 3-szybowe
"Hossa" s.c.
Nowo otwarty punkt sprzedaży - Kielce, ul. 1 Maja 136
(między mostami), tel. 68-3006 poleca najtańsze w Polsce okna drewniane, klejone
z trzech warstw, z potrójnymi
szybami termoizolacyjnymi
oraz okuciami obwiedniowymi firmy "Siegenia". Ponadto
oferujemy standardowe okna
SSB "Stoi bud" Włoszczowa
w cenach konkurencyjnvch.
um60i00002

Praca
Atrakcyjne zarobki. Adresowanie kopert dla polskiej firmy.
Wszystkich zatrudnię. Wysłać
7 zł plus kopertę i znaczek. Adres: Kantor K. Zwierzyniecka
2/8,39-400 Tamobrzea.
'1<SruIOOO72
-...._............_........-........-....... _.. _-.-..-._.._._.....................
_.Emerytkę
lub rencistkę
z praktyką w handlu zatrudnię. Tarnobrzeg, tel. 23-04-60.
._-.._--_... _.-................... _._.. _-_ ..._.................KSru/OOO70
........._...Poszukuję dostawców artykułów rnetalowo-technicznych
i elektrycznych. Kielce, 32-22-32.

_

80106419

Zakład br)..lkarski zatrudni
brukarza z praktyką. Kielce,
68-68-73.
VAT/00828
Zatrudnimy młodych, ambitnych. Wysokie zarobki.
Kielce, teI.68-75-82.

Różne
Lombard 68-22-42 - natychmiastowe pożyczki. Kantor
w hotelu· "Bristol", także
w niedziele. 68-22-24, nocny
66-30-65.

b
1

2
1

JAVAJ00Q64

Natychmiastowe pożycz
ki! Kantor Manhatttan, Kielce, ul. Sienkiewicza 15, tel.
443-93. Zapraszamy!

VAT/00656

Pożyczki natychmiastowe
pod zastaw - udziela kantor
"Manhattan", Sienkiewicza
15, tel. 443-93. Zapraszamv.
WNAIOOtT3

Restauracja "Karczówka"
organizuje przyjęcia weselne, bankiety, imprezy zlecone. Kielce, 566-06.
KONKJOOOO1

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

PAW/OOOO3
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Tkaniny, dodatki krawieckie, drelich, flanela - Hurtownia "Ines". Kielce, Ściegien
nego 40,61-50-79.

c
s

Sprzedaż

n
k

JWllAIOOO73

Aktualna oferta: tapety, kasetony sufitowe, kleje dotapet,
kasetonów. Akcesoria łazienko
we. Lodówki turystyczne. Hurtownia "Lemar", Kielce, Ście
giennego 201,61-45-18.

'0\

n

u

F
2

MKVNOOl98

Części zamienne, pralki,
lodówki, piece gazowe,
kuchnie gazowe, zamrażar
ki. Hurt - Detal - Naprawa.
Kielce, Pakosz 1, 61-41-42.

k
K
k

JWllNOO104

Działkę

40 arów wraz z nowym domem sprzedam. Posiadam zezwolenie na hurtownię.
Sandomierz, tel.
.(Q.!?l~.?.~.ę.:!L~___~~!
Garaż blaszak sprzedam.
Kielce, 225-71.

fe

b
"I
d

80/06427

Garnitury - marynarki, duży
wybór, atrakcyjne ceny. Kielce~ pl. Wolności 8,61-80-60.

VAT/00818

MKVAIOO206

AGENCJA

WŁASNOŚCI

ROLNEJ SKARBU
PAŃSTWA

Oddział Terenowy w

Rzeszowie

uprzejmie informuje, że 26.07.1995 r., o godz. 11, w siedzibie Gospodarstwa
Rolnego Zasobu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Sędziszowie odbędzie się publiczny przetarg ustny {licytacja)

ciągnika gąsienicowego

C
1

•I . . ......... . . . ..................................... . .... .

DT-75

IMIĘ,

.,

nr silnika 77749893, rok produkcji 1983
cena wywoławcza 5007,00 zł

ł

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w wys. 10% ceny w kasie gospodarstwa. najpóźniej na godzinę przed otwarciem przetargu.
Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.
",,1/826

NAZWISKO, ADRES: ...................................... ..

...........................................................................................
Wypelniony kupon wraz zdowodem wplaty należy przesiać pod adresem:

Biuro Reklam i Ogloszeń Jcho Dnia", 25-953 Kielce, ul. Targowa 18.
Konto: Echo Press SA, BGZ O/Kielce 829021-10302-2511·2

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Echo Reklama
Koparkę kołową Waryński

K 607, zestaw kiprujący
Skoda Liaz + przyczepa 10 t.
Kielce, 484-62 (po 20.00\.
v"i'1OO819

Mieszkanie 58 m kw.,
I piętro, telefon, c. 41.500.
Kielce, 68-36-12.
_ _ _ BOI06322

--_.-

Numer telefonu odstąpię.
Kielce, 253-46 (po 18.00\.

~24

Poloneza 1,5 (1990), rok
rejestracji 1992, mały przebieg, w rozliczeniu może być
126p. Kielce, 66-71-51 .

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

8O~23

Rusztowanie kolumnowe.
ul. Turystyczna
14, tel. 11-38-40.

Zagnańsk,

80/06202

t-

Siatki ogrodzeniowe. Kielce,229-24.

80106356

Sprzedam
Mercedesa
3000 (1980). Kielce, 61-22-35.
80106421

Sprzedam samochód Nissan Sunny Diesel LX (1988).
Ruda Pilczycka 26, tel.
Włoszczowa 431-12.

80/06428

1-
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Sprzedam włoską maszynę do produkcji lodów
gałkowych. Nauczę technologii produkCji. Sandomierz,
tel. (015) 32-49-11.
BlnJlOOOSO

Sprzedam 125
Kielce, 61-97-27.

(1984).

Agencja Odnowy Sił Erotycznych - THAIS. Zatrudnimy
panie. Kielce, 61-49-15.
80/06154

Agencja Towarzyska "Elita". Kielce, 68-15-85.

80/06224

Turystyka
Najatrakcyjniejsze obozy
i kolonie: Tatry, Słowacja,
Włochy. ABEX, ul. Leśna 3,
tel. 423-26, 444-60.
Zapraszamy na jazdę
do Ośrodka Jazdy
Konnej w Borkowie.

Usługi
AAA Alarmy, tel. 461-38.

WZVDIOO233

Autoalarmy stacjonarne,
kraty rolowane, szlabany,
bramy, zapory parkingowe.
"Cebox", Kielce, ul. Polna 7,
tel. 461-38.

WZVBIOO233

Boazeria - parkiety. Kielce,
66-72-21.

BlnJIOOO53

Sprzedam 90 arów sadu
mieszanego w Gerlachowie
koło Sandomierza, możliwość
wydzielenia działek budowlanych, blisko gaz. Sandomierz,
ul. Lwowska 3, tel. 32-28-03.
Blru/00052

Szczenięta obronnej rasy
Rottweiler sprzedam. Kielce,
228-93.
BOI06072
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"Wiatrak - cytrusy, kurczaki, karpie, jaja (hurt - detal).
Kielce, Skrzetlewska 4 (parking strzeżony - Herbv\.
~~,łJ()()201

Volkswagena
Passata
1,8i (XII 1991). Bieliny, telefon 138.
)-

80106389

80106359

Cyklinowanie. Kielce, 3144-17.

80/05806

Malowanie strukturalne Gota. Kielce, 31-47-13.
V"T1OO793

Organizacja i obsługa
przyjęć weselnych. Kielce,
32-35-91 (po godz. 15.00\.

8~18

Parkiet, glazura, hydraulika. Kielce, 31-73-35.

80106410

Solarium przy sklepie
kosmetycznym
"Royal".
Kielce, Sienkiewicza 40, tel.
68-09-13.

BOI0638O

Układanie

kostki brukowej. Kielce, 61-35-54, 1614-10.
80105720

I.
51
~.

Zdecydowanie sprzedam
blaszak ocieplany - Giełda
"Halmar" Stalowa Wola. Wiadomość: Radomyśl, tel. 11.

Usługi glazurkarskie. Kielce,453-42.

80106430

- - - - - - - -K1MrlOOO35
-126p (1985). Kielce, 237-72.

Wstrzeliwanie
kołków,
karnisze, zamki, tapicerka
drzwi. Kielce, 61-76-98.

80106227

80/06226

Stolarka Bud.
"Okpol" Kielce
Okna - plastikowe
Okna - drewniane
Okna - dachowe
Drzwi - wewnętrzne
Drzwi - wejściowe
Drzwi - garażowe
Drzwi - aluminiowe
Folia dachowa, ościeżnice,
styropian, parapety PCV,
montaż, tanio, raty.
Kielce,
ul.
Batalionów
Chłopskich 77, Niewachlów
1, tel. 571-91, 526-01, w. 34.
Końskie, ul. Kielecka 1, tel.
24-74.
J,ĄV,łJ()()118

żaluzje. Kielce, 269-22.

peutki

zapraszają

panów
całodobowo. Zatrudnimy panie. Kielce, tel. 61-13-13
_
BOI05957

..

żaluzje wszystkich typów.
Kielce, 31-04-97.
80/06200

żaluzje, tapicerka drzwi, 3letnia gwarancja. Kielce,
512-65.

Wideofilmowanie
VideoFilm (montaż). Kielce,572-75.
1!0/04295

VideoKlaps. Kielce, 3103-67.
Videofilmowanie
"Demon". Kielce, 31-38-76.
80/05284

Zguby
Zgubiono legitymację studencką. Rafał Solewicz, Kielce, ul. Chęcńska 39/2280106.026

przetarg nieograniczony

na wykonanie remontu
i modernizacji
centralnego ogrzewania
w Zespole Szkól
Ekonomicznych
w Radomiu.
•

pracowników:

Informacje: tel. 412-56

SPRĘZARKI
wraz z wyposażeniem dodatkowym
- LOCTITE - konserwacja, remonty, naprawy
- układy pneumatyki i elementy hydrauliki silowej
- zszywacze tapicerskie
- wiertarki i wkrętaki pneumatyczne
- szybkozłączki - szeroki asortyment
- przewody gumowe i polietylenowe
~ agregat prądotwórczy 220/12V 2,2 kW

~

OFERUJE PH-U·P
-

25-729 Kielce ul. Urzędnicza 16

BEST

~ tel. 504-57, teL/fax 524-77 tlx 0613318 sk.poczt.334

HURTOWNIA
LUWR-EXPO L sp. Z 0.0.
Stalowa Wola, ul. Ofiar Katynia 28a (Automobilklub)
tel. 42-30-13, czynna w godz. 8-16, soboty 8-14

poleca
wyroby tytoniowe
artykuły chemi i gospodarczej

Termin realizacii zamÓwienia: 15,07,-31.08,1995 c,
przetarg odbędzie się w siedzibie Z5E w Radomiu,
14,07.1995 r .. o godz. 11,
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium
w wysokości 1.000 zł, w kasie ZSE, 14.07.1995 r., w godz. 8-10.
Oferty, zgOdnie z Ustawą z 10.06.1994 r. o zamówieniach publicznych /Dz. U. nr 76, poz. 344 z 4.07.1994 r.l, należy składać do
14.07.1995 r., do godz. 9, w zamkniętych kopertach, pod adresem: Zespół Szkół Ekonomicznych 26-600 Radom, ul Wemera 22

Oferta winna zawierać również:
- aktualne zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z opłatami,
- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkiem,
- referencje wykonanych robót w latach 1994-1995,
- kwotę ryczałtową Iwraz z podatkiem VATI ze szczegółowym
kosztorysem wg PT.
Ze szczegółowym zakresem robót oferent może się zapoznać
w godz. 10-13, w pok. 100.
62hlrup

w cenach producenta!

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

Syndyk masy upadłości
Pracy Branży SkÓrzanej MAsko-

SMłdzielni

28-200 Stasz6w. ul,

Oilędowska

2, M 64-32-21

zaprasza do rOI«8. ~ n
VI' ~pr w e sprBed-=='JJ
Uf pierw~z~ Itol"
zaltlada
@'@'As!«ow{f'

[ruJ

Cąy chcesz

tanio nabyć
mterzkanie
~·s$J!óko w nim
%umzCs-zkacr

DOMATOR

Jeśli

tak,
SM "Domator" zaprasza
W naszej ofercie mieszkania z lokalizacją
w centrum miasta, przy ul. Hożej 27.
Atrakcyjna stała zryczałtowana
cena 1 m kw. powierzchni
użytkowej mieszkania.
VI/ VII piętro
.....................................................już w cenie 608

zł

II/III piętro
··· .. ··· .. ·· ...... ··• ............. · ................................... 672 zł

l, IV i V piętro

·· .. ······ .... ·.. · .. · .... ·...... · ..................................... 640 zł
Do końca bieżącego roku zostaną oddane do użyt
ku mieszkania dwu-, trzy- i czteropokojowe, o powierzchni użytkowej 61,2 m kw., 64,6 m kw., 88,8 m
kw. i 95,4 m kw.
Lokatorzy będą mieli możliwość uzyskania garaży
przewidzianych do realizacji w pobliżu budynku.
Przyjdź, nie zwlekaj - taka okazja może się nie powtórzyć.

Szczegółowych informacji w sprawie uzyskania
mieszkania udziela Dział Członkowski spółdzielni, w
Kielcach, ul. Massalskiego 4, tel. 68-90-08 do 11, w. 30. j

http://sbc.wbp.kielce.pl

na który składa się w szczególności:
Działka o pow. 0,37 ha zabudowana:
- budynkiem produkcyjnym o pow. 1333 m kw.,
- budynkiem adm.-socjalnym o pow. 692 m kw.,
- budynkiem magazynowym o pow. 80 m kw.,
- portierni o pow. 9 m kw.
Cena nieruchomości: 170.000,00 zł.
II. Działka o pow. 0,77 ba zabudowana:
- budynkiem przemysłowym 3-kondygnacyjnym o pow.
2133 m kw. z zapleczem socjalnym,
- wiatą magazynową o pow. 123 n'l kw.,
- budynkiem garażowym o pow. 36 m kw.
Cena nieruchomości: 501.630,00 zł.
III. Działka o pow. 0,13 ba zabudowana:
- budynkiem magazynowym o pow. 15 m kw.
Cena nieruchomości: 13.468,00 zł.
IV. Kompletny park maszynowy z częściami zamiennymi.
Cena: 110.000,00 zł.
V. Materiały do produkcji.

I.

BOI05687

Towarzyskie
AAA. "Avalon" - Sekstera-

.",

ogłasza

SZWACZKI 90 osób
MONTAŻVŚCI OBUWIA 20 osób

konną

V"TIOO766

Ekonomicznych
w Radomiu, ul. Wernera 22

PRZYJMIEMY DO PRACY
następujących

. _ _ _ 80106023

Queen of the night - zaprasza panów pragnących
całkowitego relaksu, apartan'lent, pokoje zwykłe,
lóżko wodne, 24 h. Kiel~,
61-65-55.

Zespół Szkół

Fabryka Obuwia

26-600 Radom
ul. Struga 60
W związku z długoterminowym kontraktem eksportowym

80106395

80/06137

_ _ _o

to

®

OrmODA

Amazonka - masaże, towarzystwo. Kielce, ul. Machocka 30, tel. 224-08.

Sprzedam 2 ha w Sośni
czanach przy trasie Krakowskiej, 26000. Tel. 32-20-77.

. _ - - _ . _ -
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Ceny do uzgodnienia.

W dra

kol
ędlz· · prowadz
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o -.

lach~

Warunkiem przystąpienia do negocjacji jest złożenie pisemnej
oferty w terminie do 1 miesiąca od dnia ogłoszenia.
Sprzedający zastrzega sobie prawo prowadzenia dodatkowych
rokowań z oferentami, swobodnego wyboru oferty oraz unieważnie
nia postępowania w przedmiocie sprzedaży zakładu lub jego części
w każdej fazie przed zawarciem umowy kupna sprzedaży. Wszystkie koszty związane z nabyciem ponosi kupujący. Pierwszeństwo
w nabyciu będą mieć osoby gwarantujące odtworzenie zakładu produkcyjnego. Rozpatrywane będą oferty z każdą ceną.
Zakład może być wizytowany w każdym dniu roboczym .
Bliższych informacji udziela syndyk w terminach uprzednio uzgodnionych.
'
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Wystarczy tylko
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nacisnąć
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guzik i ... jedziemy

ZMIERZCH
,
KIEROWCOW
Niedawno autostradą łączącą Pittsburgh z Waszyngtonem jechał dostawczy "pontiac", który dla przypadkowego obserwatora nie różnił się niczym od tysięcy innych pojazdów. Różnica polegała jednak na
tym, że jego kierowca Dean Pomerleau po prostu siedział w fotelu nie dotykając p'e~ałów i kierownicy.
"Pontiac minivan" był bowiem
eksperymentalnym pojazdem,
przystosowanym przez specjalistów z Instytutu Automatyzacji
Carnegie Mellon University, do
poruszania się po drogach bez
pomocy człowieka. Celem tych
prac jest poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach oraz ułat
wienia i przyspieszenia komunikacji samochodowej.
Specjaliści z Camegie Mellon
twierdzą, że nadejdzie dzień, w
którym rola człowieka organiczy
się do wprowadzenia samochodu na specjalny pas drogi, naciśnięcia guzika i... czytaniu, rozwiązywaniu krzyżówek lub nawet spaniu przez resztę podróży.

W eksperYmentalnym "pontiacu· zastosowano system
.navlab", składający się z kom-

puterów ze specjalnym oprogramowaniem, kamer wideo i innego sprzętu.
"Oczami" sar.nochodu są specjalne kamery wideo, zamontowane nieco poniżej lusterek wstecznych, które "czytają" drogę rejestrując m.in. takie informacje, jak
linie dzielące pasy ruchu, zakręty,
a nawet plamy oleju.
Kamery przesyłają informacje
do komputera ~Iaptop", zamontowanego między przednimi sie·
dzeniami. Komputer analizuje
dane i przekazuje polecenia niewielkim silniczkom elektrycznym
sterującym kierownicą. Dzięki

temu samochód może sam pokonywać zakręty.

System szybko "uczy się" i
przystosowuje do nowych warunków na drodze, np. potrafi
odróżnić koleiny pozostawione
w śniegu przez inne pojazdy od

Minisilnik Harleya

linii oznaczających pasy ruchu.
Aby przejąć kontrolę nad pojazdem, kierowca musi jedynie

,

chwycić kierownicę.

Podczas eksperymentalnej
z Pittsburgha do Waszyngtonu samochód przejechał
"sam" ok. 400 km z przeciętną
szybkością 91 km/godz.
System .navlab" ma jeszcze
pewne mankamenty. Nadaje się
do zastosowania jedynie podczas jazdy autostradami z mniej
więcej stałą prędkością. Podczas demonstrowania "pontiaca
trans sport SE", wyposażonego w
ten system, został on nagle "ośle
piony" przez zacflodzące słońce.
W rezultacie samochód przekroczył linię dzielącą przeciwne ~y
ruchu i Pomerleau musiał przejąć
kierownicę, aby nie doszło do
zderzenia czołowego.
Co więcej, samochód nadal
"nie wie·, jak zatrzymać się
przed czerwonym światłem, nie
może sam hamować i czasami
myli rampy wyjazdowe z autostrady z właściwą drogą.
System jest jednak wciąż udoskonalany i - zdaniem specjalistów - nie ulega wątpliwości,
że kiedyś będzie w stanie zastąpić kierowcę. Pomerleau
podróży

sądzi, że wcześniej mogą być
zastosowane w zwykłych sa-

mochodach niektóre elementy
systemu, jak np. ostrzeganie
kierowcy, że grozi mu zjechanie
z drogi.
Przydatność takiego ostrzegania byłaby Riewątpliwa bowiem, jak oceniają eksperci,
ok. 1/3 wszystkich wypadków
drogowych powodowana jest
przez pijanych, zasypiających
lub nie uważnych kierowców.
Częściowo zautomatyzowane samochody pozwoliłyby ponadto na zwiększenie o 100
proc. natężenia ruchu na autostradach .

Prawdopodobnie jeszcze w tym roku na torach wyścigowych ujrzymy "volvo 850", model sedan,
w wersji przekształconej przez TWR.

d

BMW, "Jaguar", "Benetton" wygrywały razem z twR

P

Zl samochodu

Konkurencyjne
autobusy
We Wrocławiu będą produ~
kowane autobusy na podwoziu "volvo" I karoserII "carrusa" , przez nowo powstałą
spółkę "Volvo Sus Poland".
Pierwszy autobus zjedzie z linii montażowej już na początku
przyszłego roku. Roczna zdolność produkcyjna wyniesie około 200 szt.
/GR!

Na targach zabawek Makuhari Messe w Japonii pokazano model silnika "harley davldson FL" z 1948 r.
w skali 1 :6. Złożony z ponad 350 części model funkcjonuje tak samo, jak oryginalny, a przez słuchawki
można posłuchać zmieniającego się odgłosu pracy silnika w zależności od
otwarcia
przepustnicy.
Wkrótce model ten znajdzie się w sprzedaży w wersji gotowej oraz do samodzielnego złożenia.
Fot. PAP/CAF-PANA

•

Przez ostatnich kilka lat TWR lpoczątkowo znane jako Tom
Walklnshaw Raclng/ plasuje się w czołowej trójce w 70 proc.
zawodów międzynarodowych, w których firma ta uczestniczy.
Sam Tom Walklnshaw jest legendą brytyjskiego sportu samochodowego. KIedy w roku 1976 zakładał TWR, miał już za sobą
wielką karierę jako kierowca wyścigowy.
Od tamtego czasu z~omadził
całą kolekcję osiągnięc, pośród
których było doprowadzenie do
historycznych zwycięstw takich
producentów samochodowych, jak BMW czy .,Jaguar". Mamy tu
również zdobyte tytuły mistrzowskie w STCC, dwa zwycięstwa w
każdej z klasycznych imprez
wyścigowych - 24-godzinnych
wyścigach w Daytona i w Le Mans
oraz wiele tytułów mistrzowskich
świata. Ostatnie lata przyniosły
TWA, w ramach wspólpracy z ,,Benettonem", znaczne sukcesy również w zawodach formuły 1.
Dzisiejsze lWR jest przedsięwzięciem na skalę międzynaro
dową - prowadzi bowiem wiele firm
na całym świecie. Grupa TWA
mająca swą centralę w Anglii - w
odległości kilku mil od Oxfordu, zatrudnia ponad 800 pracowników, a
jej roczny obrót wynosi około 110
milionów funtów angielskich.
_
Profesjonalizm -lWR obejmuje szeroki zakres - od konstrukcji
i opracowania samochodów
użytkowych
niewielkich rozmiarów do naj nowocześn i ej
szych na świecie samochodów

a~t

wyścigowych. Firma posiada
również swój własny zakład produkcji
podzespołów,
skąd

pochodzi wiele unikatowYch podzespołów wyczynowych do samochodów wyścigowych "volvo850".

Trzyletni kontrakt
Pierwszy kontrakt z •Volvo·
podpisano na trzy lata, w którym
to okresie TWR przewiduje
przekształcenie
samochodu
.volvo 850· w samochód wyści
gowy odnoszący zwycięstwa.
TWR zapewni przeprowadzenie
koniecznych prac rozwojowych i
wprowadzi "volvo 850" do Imprez objętych mistrzostwami
STCC. .Volvo· odpowiadać
będzie za pomoc techniczną,
-marketing i obsługę prasową.

najliczniejsze
z fotelikami o
archaicznej konstrukcji, na uży
wane nadal .trabanty", "skOdy
105", a także wiele wozów zachodnich, które po latach pracowitej służby sprowadzono do
nas na dokonanie żywota. Nowsze auta zagłówki wprawdzie
mają, ale nie wszystkie tak skonstruowane, by chroniły głowy
kierowców i pasażerów.
Zagłówek to przecież nie element poprawiający wygodę

Naukowcy "Mazdy" prowadźą badania na temat terapii muzyką podczas jazdy. Próbowano zastosować podobną terapię na
taśmie montażowej, ale spotkało się to z szerokim sprzeciwem
związków zawodowych.
Fot. G. Romański

głowy.

Warto o tym pamiętać, sadowiąc się w fotelu przed podróżą

SKRĘCENIEM
uszkodzeń
górnych
CZęSCI
kręgosłupa. Jeżeli zagłówki są,
liczba ta zmniejsza się do 24 procenł.

.

Ważne
jest jednak, by
zagłówki były prawidłowo ustawione, a więc stosunkowo blisko

Poduszka powietrzna oferowana jest już przez wszystkie liczące się firmy. Fotel kierowcy zaopatrzony jest oczywiście w
zagłówek.
Fot. G. Romański

http://sbc.wbp.kielce.pl
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występującymi

przy kolizjach,
nawet z pozoru niegroźnych .
Przy zderzeniu auta ciało ludzkie
przemieszcza się z ogromną siłą
/dlatego tak ważne są zapięte
pasy bezpieczeństwa/, a g/owa
pod wpływem siły bezwładności
odchyla się w pewnym momencie gwałtownie do tyłu. Jeżeli nie

o
rl

ki

pieranie karku Jest niebezpieczne, nie spełnia swego zadania
również zagłówek umieszczony
tak, że muskamy go czubkiem

popatrzeć
na
wciąż .maluchy"

k
El
P
b
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Wszelkie nowości w motoryzacji wprowadzane są najpierw w autach luksusowych, stanowią
dodatkowe wyposażenie, za które kupujący zwykle musi dopłacać. Potem nowinki stają się bardziej "demokratyczne", schodzą do wozów niższych klas, a w końcu często stają się obowiązkowe.
Tak było np. z pasami bezpieczeństwa, tak będzie z zagłówkami przy fotelach. Od 1 stycznia 1996
r. wszystkie auta rejestrowane po raz pierwszy będą musiały mieć zagłówki przy siedzeniach
wyposażonych w pasy bezpieczeństwa. Obowiązek ten nie będzie jednak dotyczyć wozów starszych, dotychczas eksploatowanych.

znajdzie oparcia w zagłówku,
mogą wystąpić urazy kręgów
szyjnych i to nawet wówczas,
gdy samochód nie jechał szybko. Ze statystyk wynika, że w autach bez zagłówków aż 90 procent ofiar wypadków doznaje

VI

I
I

głowy, nie za wysoko i nie za nisko. Najprościej można to określić - na wysokości uszu. Pod-

Określając szacunkowo, około połowa naszych aut nie ma
zagłówków. Wystarczy zresztą

ki

Zi

•

nie ma

OCHRONA PRZED

IT

Si

podróżowania,
pozwalający
podczas jazdy oprzeć zmęczoną
głowę. Jego prawdziwą rolą jest
chronienie przed obrażeniami

Autobusy z Wrocławia będą dużą konkurencją dla "ikarusa".
Fot. G. Romański

rakiet-a

zaglówkó~

Polowa naszych

Dla miast

I

KARKU

i
dopasować
ustawienie
zagłówków do własnego wzrostu. Nie należy też zdejmować ich
z oparć tylnych siedzeń Izwłasz
cza gdy wieziemy na nich pasażerów/, mimo że ograniczają
nieco widoczność przez szybę.
Osoby jadące z tyłu też narażo
ne są przecież na urazy.
Przydatność zagłówków nie
jest wciąż doceniana, również
przez wielu konstruktorów aut.
Liczne samochody mają siedzenia z przedłużanymi oparciami,
których najwyższe części pełnią
rolę integralnych zagłówków.
Nie można jednak regulować ich
wysokości, ani kąta pocnylenia.
Trudno więc, by skutecznie ochroniły zarówno osoby o wzroście
160 cm, jak i 180 cm, a nawet
wyższe.
.
Na tę wadę jednak trudno cos
poradzić. Przy kupnie nowego
samochodu warto zwrócić uwagę na zagłówki i sprawdzić,
czy dadzą się prawidłowo ustawić. Ten niewielki elementwyposażenia wozu może okazać się
bardzo ważny.
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Weekend
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Dyskutowano najwięcej o kandydatach do zarządu
PZPN i o kluboWych fuzjach

DRUGA

ODSŁONA

W Wojskowym Centrum Konferencyjnym w Warszawie odbyła się w piątek druga c,zęść walnego zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego PZPN. Na 196 uprawnionych kandydatów, w piątkowych obradach
wzięło udział 171. Najwięcej emocji wzbudzały zgłosze
nia kandydatów do zarządu oraz tzw. klubowe fuzje.
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- To jest manipulowanie obradami - powiedział prezes Radamiaka Wojciech Słomka, gdy
postanowiono zamknąć listę
kandydatów do 34-osobowego
zarządu, po zgłoszeniu 42 nazwisk. - Ja chciałem zgłosić
kandydaturę
Zbigniewa
Bońka I unIemożliwiono mi to.
Prezes Radomiaka otrzymał
brawa, natomiast prowadzący
obrady odparł: - Czuję się obrażony po tym, co pan powiedział. Większość zebranych na
sali była jednak za W. Słomką.
Po dyskusji postanowiono
znów otworzyć listę kandydatów
do zarządu, których w sumie
zgłoszono 58. Ostatnim mówcą
był Wojciech Słomka, który zgło
sił
kandydaturę
Zbigniewa
Bońka. ,.zibi" wbrew wcześniej
szym zapowiedziom powiedział
- tak, czym wzbudził sporą sensację.

W sprawie połączenia
Koron, z Błękitnymi

Chcieliby,
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boją się

Nadal trwają rozmowy w
kIeleckim
środowIsku
piłkarskIm odnośnie utworzenIa w mieście silnej drużyny
futbolowej
na
bazIe
BłękItnych I Korony, takiej,
która mogłaby skutecznIe
walczyć w nadchodzącym sezonIe 011 ligę.
Utworzenie
Klubu
PIłkarskIego Kielce, zdaniem
wtajemniczonych, nie jest jeszcze wcale przesądzone. W
czwartek szanse powołania nowego klubu określano na 95 procent, wczoraj już tylko na 55.
/STACH!

Na obradach obecnych było
wielu dawnych piłi5arzy, w tym
m.in. Władysław Zmuda, StanIsław Oślizło I Piotr Skrobowskl. Dla tego ostatniego
przyjazd do Warszawy okazał
się dosyć pechowy - sprzed siedziby Centrum Konferencyjnego
skradziono P. Skrobowskiemu
nową "toyotę crulser".
PóźnIej delegacI zajęli sIę
sprawą klubowych fuzlI. Jedni
byli zdania, że kluby winny się
łączyć tylko w ramach jednego

województwa, inni twierdzili natomiast, że połączenia klubów

ł

ą

W decydującą fazę wkracza wielkoszlemowy turniej tenIsowy
na trawIastych kortach WImbledonu. OlbrzymI sukces odnIosła
18-letnla Aleksandra Olsza, która w kategorII juniorek awansowała do finału w singlu oraz do ćwierćfinału w deblu, wspólnIe
z Corą Black z Zimbabwe. Wśród seniorek, w grze s)ngloweJ pań
zmierzą się Steffl Graf /NIemcy 1/ z Arantxą Sanchez-V1carlo
/HIszpanIa 2/. O główną nagrodę wśród panów rywalizować będą
Pete Sampras /USA 2/ I Borls Becker /Nlemcy/.

Nasi sportowcy w ścisłej czołówce

IŚ
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W WarszawIe zakończyła sIę 7 Międzynarodowa Paraflada
Dzieci I Młodzieży. W obIektach AkademII WychowanIa Fizycznego rywalizowało ponad tysIąc dziewcząt I chłopców z 87 parafii I parafialnych klubów sportowych. W gronie tym dobrze spIsali się także przedstawiciele naszych województw, którzy zajęli
wIele czołowych mIejsc.
Młodzi sportowcy rywalizowali w kilkunastu konkurencjach.
Doskonale zaprezentowała się
w biegach na 60 m i na 100 m
Agnieszka Mądzik z kieleckiej
Polonii Białogon, która na obydwu tych dystansach, z czasami
odpowiednio 8,59 i 13,92
WYWalczyła pierwsze miejsca.
Agnieszka startowała w kategorii wiekowej do 15 lat. Wród
dziewcząt do lat 15 pierwsze
miejsce wywalczyła również na
dystansie 1000 m Maiwina
Barańska z Juventy StarachoWIce z czasem 3.45,90, a jej klubowa koleżanka - Justyna TarnOwska z czasem 3.44,19
~grała na tym samym dystanSIe w kategorii do lat 19. Na 400
m z kolei bezkonkurencyjna w
kategorii do lat 15 była Monika
WrÓbel /Juventa/ - 1.08,52, a

Z Warszawy
PIOTR SZPAK
WŁODZIMIERZ ŁVŻ!NA

Ola gra wspaniale

Parafiada sukcesów
~

nie powinny być niczym ograniczone.
W końcu przyjęto uchwalę o
możliwości łączenia się klubów
w Polsce, ale gdy łączą się kluby
z różnych klas rozgrywkowych,
nowy klub powinen występować
w klasie niższej. Jednocześnie
delegaci nie wyrazili zgody na fuzje Olimpii Poznań z Lechią
Gdańsk oraz Sokoła Pniewy z
Tychami.
Do chwili zamknięcia numeru naszej gazety nie wybrano
jeszcze 34-osobowego zarządu PZPN, jak również
Sądu Koleżeńskiego i Komisji
Więcej
Rewizyjnej.
szczegółów z wczorajszych
obrad podamy w poniedziałkowym ,Echu".

Graf-Yicarlo i Sampras-Becker
w · finale Wlmbledonu

Aleksandra Olsza podczas
tegorocznego Wimbledonu spisuje się znakomicie. Najpierw awansowała do półfinału pokonując Nathalle Dechy z Francji
6:2, 6:3, a potem zapewniła sobie udział w finale pokonując Japonkę Harukę Inoue 6:2, 7:5. To
dotychczas największy sukces
pochodzącej z Katowic tenisistki. Polska juniorka jeszcze nigdy
nie grała w Wimbledonie o taką
stawkę. W deblu natomiast duet
Olsza/Black pokonał parę
węgiersko-szwajcarską
Kyra
Nagy/Patty Schnyder 6:2, 2:6,
6:2.
Steffi Graf w drodze do finału
pokonała Czeszkę Janę Novotną. Niemka dosyć niespo-

Zapała
/Polonia
Białogon/ w tej samej grupie wie-

Marcin

kowej wygrał bieg na 1000 m 3.12,30.
W turnieju tenisa ziemnego w
głównych rolach wystąpili zawodnicy Ave Broń Radom. W finale do lat 15 Paweł Karczewskl pokonał Stefana Doroszewskiego, a Hubert Skoczkawski wygrał ze Słowakiem
Michałem Fojcikiem. W turnieju dziewcząt Gabriela Durkmekowa z Trenczyna wygrała z
Elżbietą Gapczyńską /Ave/,
kat. do 15 lat, a w kategorii do 19
lat
Katarzyna
Błaszczyk
gokonała
Magdalenę
Smiechowską lobie Ave/. W
turnieju piłki nożnej w grupie do
lat 19 zwyciężyła drużyna

Wspólnoty Tarnobrzeg.
/STACH/

dziewanie

przegrała

pierwszego

seta 5:7, ale w dwóch następnych
była już zdecydowanie lepsza
/6:4, 6:2/. W drugim półfinale pań
w ,bratobójczym" pojedynku Arantxa Sanchez-V1carlo pokonała Conchltę Martlnez 6:3, 6:7
/5-7/, 6:1. W półfinale singla
mężczyzn Pete Sampras pokonał
Gorana Ivanisevica /Chorwacja
4/ 7:6 /9-7/, 4:6, 6:3, 4:6, 6:3, a
Boris Becker niespodziewanie
wygrał z Andre Agassim 1:6, 7:5,
6:4, 7:6.
/STACH/

Tera

PP Totalizator Sportowy
podaje iloścI I wysokoścI wygranych w zakładach z
5.VII.1995 r.
Duży Lotek: 1 wygr. z 6 traf.
- płatna 52N)21 ,20 zł, 823 wygr.
z 5 traf. - płatne 320,54 zł, 45.026
wygr. z 4 traf. - 3,92 zł, 790.621
wygr. z 3 traf. - płatne po 1 zł.
Express Lotek: 12 wygr. z 5
traf. - łatne po 12.396,20 zł, 2566
wygr. z 4 traf. - płatne po 23,18
zł, 88.396 wygr. z 3 traf. - płatne
po 1 zł.
W Warszawie zakończył sIę
turnIej pIłkarskiego
Pucharu Wacława Kuchara. W
gronie ośmiu najlepszych
zespołów kraju znalazła się
również reprezentacja KIelc,
która wywalczyła szóste mleł
sce.
W meczu o piątą lokatę podopieczni trenerów Bogusława
Gozdura
i
Andrzeja
Kozłowskiego spotkali się z
Płockiem. Rywale, wród których
występował naskuteczniejszy
strzelec turnieju Łukasz Pacheiski, zdobyli pierwszego gola kilkadziesiąt sekund przed
zakończeniem
pierwszej
połowy. W drugiej nasz zespół
dążył do strzelenia wyrównują
cej bramki, ale jedna z kontr

finałowy
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Czwartkowy etap Tour
de France, naj dłuższy w
tegorocznym
wyścigu
/261 km/, zakończył się
zwycięstwem
Holendra
Jeroena Blijlevensa. Zenon Jaskuła zajął 78 miejsce, w tym samym czasie
co zwycięzca.
Wczoraj kolarze opucili terytorium Francji, gdyż szósty etap
miał metę w belgijskiej miejscoCharleroi.
Zwycięzcą
woci
wczorajszego etapu został Nie-

82 Tour de France

Nowy lider
z Danii

Sporto\\'a kronika tO\\'arz)'ska
Zjazdowe obrazki
Nasz
wyłowił

wysłannik

na zjazd Polskiego Związku
klika kuluarowych ciekawostek ...

Wesoły

PiłkI Nożnej

"fotograf"

Delegat z Białej Podlaskiej wzbudził ogólną wesołość na sali wnioskiem, aby na każdym meczu od trampkarzy do ekstraklasy pojawiał
się fotograf, który zdjęcia drużyn dołączałby obowiązkowo do
protokołu ze spotkania. Miałoby to uniemożliwić ewentualne oszustwa i .,podstawianie' zawodników...
Agent "Kodaka" czy co?

Szczery
Marian Dzlurowlcz był tak pewny swego zwycięstwa, że jeszcze
przed ogłoszeniem wyników powiedział z rozbrajającym uśmiechem,
że jego programem jest brak programu ....
Będzie prezesem bez prezesowanIa?

miec

Erlc Zabela,
który
Francuza Laurenta
Jalaberta i Uzbeka Dzamolldlna Abduzaparowa. Zenon
Jaskuła przyjechał w zasadniczym peletonie i nadal w klasyfikacji generalnej zajmuje 86 miejsce ze stratą 4,54 min. do lidera.
Szósty etap znów przyniósł
zmianę lidera. Dotychczasowy
lider Włoch Ivan Gott/, stracił na
mecie kilka sekund i wyprzedził
go w klasyfikacji generalnej
Duńczyk BJame Rlls.
Wielcy tego wyścigu Hiszpan
Mlguellnduraln i Szwajcar Tony Romlnger zajmują miejsca w
drugiej dziesiątce i mają straty
do lidera około minuty.

wyprzedził

/J/

Śledztwo zostało
umorzone

Luki prawne
Po 7 miesiącach śledzt
wa, ze względu na brak
podstaw prawnych i wyraźnych dowodów, prokurator Marek MIarczyński z
prokuratury Kraków-Krowodrza umorzył dochodzenie w sprawie dwóch
meczów I ligi piłkarskiej, z
czerwca 1993 r. między
Wisłą Kraków a Siarką Tarnobrzeg i Legią Warszawa.
Dochodzenie było prowadzone w związku z podejrzeniami o przekupstwo i
sfingowanie wyników tych
meczów przez piłkarzy I

SponsorowanIe drużyn piłkarskIch jak wIdać nIe zawsze wychodzI na dobre sponsorującemu...
Fol P. Mazur

Obrażony

Pomoc

na delegata ze Stalowej Woli, M. Dziurowicz stwierdził
w pewnym momencie, że "I tak pomogli my Stall, bo kupiliśmy
/GKS/ od nIch BlIskiegoI"
Ze Stall Skarżysko-Kamlenna.

Cynk

Prezes OZPN Kielce Jerzy Matuszyk tuż przed ogłoszeniem wyników na prezesa PZPN podszedł do Mariana Dzlurowlcza gratulując mu nominacji, która za chwilę nastąpila.
Miał cynk z komisjI wyborczej?

"Tatara" nie było

Podczas zjazdowego obiadu delegaci, goście i dziennikarze z
prędkością ekspresu zmietli ze stołu wszystko co na nim się
znajdowało. Niektórzy narzekali tylko, że z powodu upału nie podano
ulubionej potrawy futbolowych działaczy - befsztyku tatarskiego.
MIęso lecIało za to często z mównicy.
/PISZ, PK!

działaczy.

Zdaniem prokuratora Miarczyńskiego postępowanie - mimo że nie doprowadziło do pos-

tawienia podejrzanych przed
sądem - wykazało jak wiele luk
jest w polskim prawodawstwie oraz że handlujący ligowymi punktami mogą czuć się bezkarnie,
gdyż nie ma przepisów prawnych pozwalających pociągnąć
ich do odpowiedzialności.

Brawo, panowie z centrali - trener piłkarzy Stall Stalowa Wola
Adam Musiał rzadko jest skory do oklasków. Fot. S. Stachura

Puchar "Fair Play" do Kielc
płocczan przyniosła im kolejnego gola.
- Szóste mIejsce w kraju jest
na pewno sporym sukcesem

który ufundował Polski Zwią
zek Piłki Nożnej. Na uroczystym zakończeniu turnieju obecni byli przedstawiciele władz

NA SZÓSTYM MelEJSCU
drużyny, ale trzeba
stwierdzić, że pod względem

naszej

wyszkolenia

I

motoryki

ustępujemy
najlepszym
powiedział nam trener Gozdur.

Rywale górowali także nad nami
warunkami fizycznymi. OtrzymalImy sporo oklasków za
zdobycIe Pucharu "Fair Play",

http://sbc.wbp.kielce.pl

PZPN oraz trenerzy kadry - Henryk Apostel i Mieczysław Broniszewski.
Pierwsze miejsce w turnieju
wywalczyła reprez~mtacja Katowic, która w finale po dogrywce
Pokonała Gdańsk 5:4 Iw regulaminowym czasie O:O/. Zespółten
rzeczywiście

prezentował się

najlepiej, a już dziś nazwisko Dariusza Ficulaka z Ruchu Chorzów warto zapamiętać stwierdził trener Gozdur.
W reprezentacji Kielc grali w
podstawowym składzie: Michał
Kublakowski, Piotr Pawłowski
/Błękitni/, Paweł Kapsa, Krzysztof Zieliński, Karol Masternak, Michał Kotwa IKSZO/,
Krzysztof Winiarskł, Krystian
Czubak IGranat/, Rajmund Kula /Korona/, Wojciech Adamczyk /Zdrój/, a ponadto: Łukasz
Giermasińs~i, Krzysztof Sobieraj, Artur Smiałowski /Korona/, Konrad Majcherczyk,
Łukasz
Rechowicz /Nida/,
Przemysław
Jedynak
/Błękitni/, Artur Łyżwa IGranat/,
Łukasz Szymczyk /Zdrój}.
S. STACHURA
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Echo kieleckie

W strefie płatnego parkowania w Kielcach są miejsca, w
których unika się pobierania
opłat za pozostawienie samochodów, ponieważ wielokrotnie zdarzały się sytuacje zastraszania parkingowych przez
kierowców. Policja nie chciała

*Brakuje parkingowych
*12 wniosków do kolegium-

Solnej. Kierowcy wykorzystują
tę sytuację, zostawiają samoChody i wyprowadzają je, gdy
parkingowi stoją daleko. Niewiele ryzykują, ponieważ nie istnieją
przepisy egzekwowania opłat
karnych. Parkingowi nie mają

interweniować.

Wprowadzenie płatnego parkowania miało na celu usprawnienie ruchu samochodowego w
centrum Kielc i ułatwienie znalezienia miejsca do postawienia
auta w godzinach szczytu. To zadanie zostało spełnione. Natomiast nie osiągnięto spodziewanych efektów ekonomicznych.
Co prawda wpływy ze sprzedaży
jednorazowych biletów i abonamentów są wielokrotnie wyższe
niż w ubiegłym roku, kiedy to

z

"Echem" do kina

,.

ansza premiera
Poniższy kupon uprawnia
zł. na premierę filmu

do zakupu biletu tańszego o
"Córka d'Artagnana", która
odbędZie się 14 lipca w kinie "Moskwa". Zapraszamy.

5 tys.

KUPON
Kino ..Moskwa",
.. Echo Dnia"

14 lipca 1995 r.
"Córka d'Artagnana"
W SlInicy rozpoczęto montaż zapór kaskadowych, które
spowodują, że rzeka będzie
szumieć. Pierwsze urządzenie
zakładane jest koło kładki przy
ul. Planty. W przyszłym tygod-

niu powinno już działać. '-ATA!

Podzielona
kamienica
Podwórko w KamienIcy przy ul.
25 jest bardzo małe, nie
ma tu ani trawy, ani piasku - sam
beton. Mała powierzchnia otoczona z czterech stron murami.
Codziennie wjeżdża i wyjeż~ża
stąd około 50.samochodÓw. Zyje
się tu wśród smrodu i spalin.
-Czasami nie mamy czym oddychać, tak śmierdzi, a wokół
pełno dymu i kurzu - mówi jedna
z mieszkanek kamienicy. - Ruch
zaczyna się tu od 5, gdyż na rogu
jest piekarnia i przyjeżdżają dostawcy po chleb. Auta stoją tak
ciasno, że trudno przejść. Kiedyś
ustawiony był tu zakaz wjazdu, ale ktoś go zdjął. Właścicielkę kamienicy nie interesuje co dzieje
się w jej posesji, gdyż często
przebywa za granicą. Mieszkańcy pozostają podzieleni na
tych, co mają samochody i na
tych co iCh nie mają, a chcą trochę
porządku i spokoju.
/SEG/

cc.

rabat Ot~ zł

Kiedy ruszy

była prowadzona przez
. Car-Park· bo w pierwszym kwartale tego roku wyniosły ponad 540 mln starych
złotych, a w drugim już tylko 390
mln zł_
- Nie wiem, czym to wytłuma
czyć, strefa działa za krótko, aby

strefa

firmę

lllDżna było odkryć prawidło
wości, jakimi się rządzi - wyjaśnia Stanisław Drogosz naczelnik Wydziału Gospodarki
Komunalnej Urzędu Miasta w
Kielcach. - Ciekawy jest rozkład
wpływów w .poszczególnych
miesiącach np. w styczniu wyniosły one blisko 18 mln zł, w
marcu 20 mln zł, w kwietniu 10
mln zł, w maju 15 mln zł. W
styczniu można było spodziewać się najwyższych dochodów,
ponieważ oprócz sprzedaży jed-

norazowych biletów rozprowadzono wiele rocznych i półrocz
nych abonamentów.
Wielu kierowców unika płacenia
za parkowanie w strefie. Nie jest to
trudne, ponieważ parkingowych
jest za mało. Zakład Zieleni Miejskiej, który obsługuje strefę, zatrudnia 22-24 osoby do pobierania
opiat. Zdaniem pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej powinno ich być około 30.

K~ Tęcza?

nok na basenach

Wesołej

Fot. A. Piekarski

Na Tęczy natrafiliśmy na zakończenie prac.
Fot. A. Piekarski
KIELCE. W modzie Jest dziś
sponsorowanie Imprez kulturalnych I sportowych. O wiele
trudniej znaleźć ofiarodawcę
na potrzeby naj biedniejszych,
chorych, samotnych. Jednak
w zachodniej części Polski
domy
dziecka
pozyskały
sponsorów, niektóre nawet
zagranicznych I niezwykle
hojnych. W Kielcach trudno o
mecenasa dla samotnych
dzieci.
Potrzeby rosną z dnia na
dzień, w domach dziecka przybywa wychowanków, tymczasem pieniędzy jest coraz mniej.
Często brakuje na podstawowe
sprawy, nie mówiąc już o inwestycjach mających na celu polepszenie warunków bytowych.
- Ustawicznie szukam instytucji bądź osób prywatnych, które
mogłyby finansowo wesprzeć
naszą placówkę - mówi Teresa

- Trudno jest wyegzekwować
od .zieleni· taki stan zatrudnienia, ponieważ w zawartej z nimi
umowie nie ma precyzyjnie określonej liczby osób mających
obsługiwać strefę - dodaje naczelnik Drogosz. - ,,Zieleń· skarży się na kłopoty z zatrudnieniem parkingowych, którzy popracują kilka dni i zwalniają się.

Zastanawiamy się nad zmianą
warunków umowy.
Parkingowych brakuje między
innymj przy ulicach: Sienkiewicza, Swiętego Leonarda, WesołeJ na,odcinku od Slehkiewicza do Swiętego ~eonarda, pl.
Moniuszki, ul. Zeromskiego
od
strony ul. Zagórskiej,
Piotrkowskiej, Zamkowej I

Brudna klatka

Na ul. Sienkiewicza brakuje parkingowych. Tu kierowcy
nie płacą za postój.
Fot. G. Romański

często

W Kielcach są czynne tylko
dwa baseny: przy ul. Szcze:cińskiej /dawna Piecka! i Leśny
na Stadionie. W gorące dni każ
dy z nich odwiedza około 800
osób. Ceny biletów są takie same: 25 tys. zł normalny i 15 tys.
zł ulgowy. Na basen Leśny za
darmo mogą wejść dzieci do 7
lat. Ten przywilej ma także dwudziestoosobowa grupa, w zamian za sprzątanie obiektu. Atrakcją basenu na Stadionie jest
wieża, można więc z około 5 metrów skakać do wody.
Do obiektu przy ul. Szczecińskiej wstęp wolny mają dzieci do
lat 3. Dla maluchów jest tu przygotowany specjalny brodzik gdzie c0dziennie wymienia się wodę. Etatowo porządku i bezpieczeństwa
pilnuje 2 ratowników, ale codziennie dochodzi 7-8 społecznych. Na
obu basenach czynne są bufety z
zimnymi napojaJj1i.
Wszyscy czeKają na otwarcie \
trzeciego obiektu, przy KS
Tęcza. Sezon w pełni, a tam dopiero pracownicy malują basen.
/SEG/

Do Cedzyny
i Borkowa

Wakacyjne
au~obusy
t

,

MZK Kielce informuje, że od
2.07.1995 r. na okres letni uruchomione zostały dodatkowe linie autobusowe do Cedzyny oraz Borkowa. Autobusy tych linii
kursowały będą w ciepłe, sło
neczne dni wolne od pracy nw.
trasami:
- linia . Z" - ul. IX Wieków Kielc
- ul. Sandomierska - Cedzynazalew,
- linia .B· - dworzec PKP - ul.
Żytnia - ul. Seminaryjska - ul.
Tarnowska - ul. Wrzosowa - Suków - Borków-zalew.
Obowiązują ceny biletów,
jak na liniach normalnych
dziennych, miejskich i podmiejskich.

Potrzeby domów dziecka

są

Lato dyrektorka Domu Małego
Dziecka nr 2 w Kielcach. - Na
naszą prośbę odpowiedziała ostatnio firma .Tenger West Awa·,
z którą podpisaliśmy umowę, iż

dzieci rozładowują emocje.
Kosztuje on jednak 1O tys. zł - to
astronomiczna kwota dla tej instytucji. - I te małe, i te duże potrzeby są ogromnie ważne - mówi

co miesiąc sfinansuje nasze zakupy na kwotę 500 zf, również
CPN przeznaczyła dla nas 800
zł. Dla kogoś te kwoty mogą (),.
kazać się śmieszne, a dla nas są
naprawdę niezbędne i ważne.
Firma .Juvex" co miesiąc finansuje zakup wędlin dla dzieci na
kwotę 25 zł. Ponadto przy róż
nych okazjach typu Dzień Dziecka czy Miko/aj otrzymujemy
drobne upominki, słodycze.

prawa ich pobierać. Straż Miejska może wypisać mandat za
niewłaściwe parkowanie, ale
kierowca musi znajdować się w
pobliżu samochodu. Jeśli odjedzie z parkingu, a obsługa zdąży
zapisać numer wozu, to przeciwko właścicielowi auta kierowana
jest sprawa do Kolegium ds.
Wykroczeń . W tym miesiącu
wpłynęło 12 takich wniosków. Orzeczenie zostanie wydane po
kilku miesiącach - za poźno , aby
kara odniosła skutek.
AGATA KOWALCZYK

W podobnej sytuacji jest Dom
Dziecka nr 1 w Kielcach. Tu również nie ma stałego
opiekuna, który dbałby o zaspokojenie potrzeb najmłodszych . Małego

Dzieci są czyste, najedzone, pod

tym wzglądem nic im nie brakuje
- mówi Barbara Kaczmarzyk
dyrektorka tej placówki. - Marzę
o pieniądzach na bieżący remont budynku. Dach przecieka,
konieczna jest naprawa.
W Domu Małego Dziecka nr 2
brakuje zabawek rozwojowych,
kształtujących intelekt. Dyrektorka Teresa lato myśli o suchym
basenie z piłeczkami, gdzie
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ogromne

pani dyrektor. - Kiedy byłam niedawno na spotkaniu dyrektorów
domów dziecka z całego kraju,
dowiedziałam się, że niektóre
placówki, zwłaszcza te z zachodniej części Polski mają
sponsorów, dzięki którym robią
poważne remonty, przebudowy,
urządzają gabinety rehabilitacji i
park zieleni. Dla nas jest to niewiarygodne.
MAGDALENA FUDALA

I III

2080

017

Klatki schodowe w bloku należącym do RPGM przy ul. Krakowskiej 17 nie były malowane
od 6 lat. WedhJg przepisów powinny być odnawiane co 5 lat.
Mieszkańcy narzekają na panujący tam straszliwy brud. Na naszą interwencję zastępca dyrektora ds, technicznych Wiesław
Długosz obiecał, że do końca
sierpnia klatki zostaną pomalowane.
Głośna

Instalacja

Zadzwoniła do nas czytelniczka mieszkająca w bloku na rogu

ulic Paderewskiego i Sienkiewicza z prośbą, aby przyciszyć instalację diwiękową świateł sygnalizacyjnych. Jak poinformowano nas w Wydziale Gospodarki Komunalnej UM, już ją ści
szano i bardziej się nie da. Od
poniedziałku cale skrzyżowanie
zostanie wyłączone z ruchu na
czas remontu.
Uciekający autobus

- We wtorek wieczorem wracałam z drugiej zmiany. Jak
zwykle stanęłam na przystanku
przy ul. Robotniczej koło .Polmo SHL·. Czekałam na ostatni autobus linii nr 24. Gdy podjephał ok. godz. 22. 15, wogóle się nie zatrzymał. Musiałam
wracać do domu na Bocianek
piechotą, a przecież wiadomo
jak niebezpieczne są o tej porze okolice zalewu - żaliła się
czytelniczka.

/HIEBj .

PROPONUJEMY
.~
* ODK .Sabar zaprasza seniorów na wycieczkę do Łańcuta
i Leżajska 22 lipca br. Ponadto
PKPS
organizuje
wczasy
działkowe dla emerytów i rencistów w dniach 11 VII - 1 VIII.
Zapisy ~ informacje - tel. 31-0870.
* W KCK dziś i jutro od godz.
10 do 18 - X Wystawa UIii
połączona z wystawą tkactwa
artystycznego i obrazów oraz
kiermaszem ogrodniczym.
* W parku miejskim dziś i jutro
o godz. 17 - koncert z cyklu .Muzyka, którą każdy lubi", czyli . lato z filharmonią·.
IKR!
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