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złodziej

Letni

wchodzi przez okno

KLUCZE' ZOSTAW
U SĄSIADA
KIELCE. Mimo że sezon wakacyjny jest w pełni, złodzieje nie próżnują. Od początku lipca 2;głoszono. w województwie kilkanaście włamań do mieszkań. W niedzielę w os. Swiętokrzyskim sąsiedzi lokatora, który wyjechał z rodziną na urlop
zauważyli, że jego mieszkanie jest otwarte, a ze środka zginęły co wartościowsze
przedmioty, między innymi telewizor, magnetowid i komputer.
Zlodzieje wyłamali drzwi i wyco chcieli. Na ul. Emilii
Plater złodziej wszedł do domku
przez otwarty lufcik kuchenny,
zabrał aparat fotograficzny i pieniądze. Pod względem włamań
nieśli,

_ Chorują

najczęściej

rolnicy . i margines spoleczny

CHOROBA
ZABIERA

KIELCE. Przynajmniej dwukrotnie wzrąsła w ostatnich latach liczba
chorych,na raka krtani, leczonych operacyjnie na Oddziale Otolaryngologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.
Według
Wiesława

otolaryngologa
Rzeszewicza, zanim
chory znajdzie się w szpitalu, od
pierwszej wizyty u lekarz? mija
pół roku. To tragiczne. Sredni
wiek operowanych waha się w
granicach 57-59 lat, jednakże w
ostatnim okresie wystąpił czterokrotny wzrost populacji pacjentów młodych, poniżej 40 roku
życia i taki sam wzrost populacji
pacjentów starszych, tzn. powyżej 70 roku życia. 15 proc.
chorych nie wyraziło zgody na
proponowane leczenie. Nie wiadomo ile osób opóźniło terapię i
pogorszyło jej szansę, poszukując wcześniej środków i metod
paramedycznych.

Znaczna część pacjentów z
zaawansowanym rakiem krtani to _osoby z marginesu
społecznego,
naznaczone
przewlekłym
alkoholizmem,
nIedożywieniem I zaniedbaniami zdrowotnymi, zwłasz
cza pulmonologiczno-sercowymi. Chorują także rolnicy. Dr
Rzeszewicz uważa, że późne
wykrywanie nowotworu to m.in.
skutek niskiego poziomu oświa
ty zdrowotnej na temat chorób
nowotworowych oraz ' słabej
znajomości podstaw onkologii
wśród lekarzy pierwszego kontaktu.
W budowanym w Kielcach
Szpitalu Onkologicznym pow-

Można dorobić parę

Niedzielny
kucharz
KIELCE. W niedzielę po
godz. 16 mieszkańcy wieżow
ca przy ul. Romualda w Kielcach powiadomili straż pożarną I policję, że pali się na III

mu potrzebna szybka pomoc
medyczna. Przez okno dostali
się do środka, ale w mieszkaniu
nie było nikogo. Za to na kuche:nce paliły się resztki obiadu .• Nledzielny" kucharz zostawił na gazowej kuchence dwa garnki z obiadem i pojechał do pracy. Po
prostu zapomniał, że był głodny.

IAOI

KIELCE. Dzisiaj prezydent
Kielc Jerzy Suchańskl spotka
się z wiceprezesami Telewizji
Polskiej SA. Głównym tematem spotkania będzie większy
udział telewizji publicznej w
życiu regionu świętokrzyskie
go. W planach jest emisja
dwugodzinnego programu z
terenu Kielecczyzny na antenie krajowej. Mowa będzie także o inwestycjach I środkach
finansowych przeznaczonych
na ten cel.
/MAFI

Festiwalowy wiatraczek

A jednak
•

Się

kręci

IAOI

ność.

Światowe spiski i lokalne sitwy

Lepper kusi •••
BIELlNY. Około czterdziestu rolników wzięło udział we wczorajszym spotkaniu z Andrzejem Lepperem, szefem "Samoobrony", w Bielinach. A.
Lepperowi towarzyszył wiceprzewodniczący partii
Paweł Skórski.
W "geesowskiej" świetlicy
"Pod Kogutami" A. Lepper udowadniał,
iż
Polską nadal
rządzi zgrany zespół kolesiów, a
Kwaśniewski i Kuroń stanowią
niebezpieczny dla kraju , świet
nie zgrany układ. A. Lepper
oświadczył , iż przyjęcie Polski
do Unii Europejskiej byłoby dla
nas katastrofą , Z9Ś korzystanie z
usług Banku Swiatowego to
zdrada polskiej gospodarki.
Szef "Samoobrony" nawoły
wał do bojkotu punktów skupu,

jego zdaniem, oszukujących rolników. Radził, by rolnicy robili
tak, jak ich koledzy w Koszalińskiem, którzy najpierw odstawili zboże do skupu, później go
zablokowali traktorami i dzięki
temu wynegocjowali korzystną
dla siebie zapłatę.
PonaddwuQQdzinne wystą
pienie A. Leppera wzbudziło
spore zainteresowanie bleliń§kich rolników.

{TONI

Ryzyko zawodowe coraz

większe

KIELECKIE. Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła kontrolę dwóch przyszpitalnych prosektoriów w
Jędrzejowie i Skarżysku-Kamiennej. Obiekty dzierża
wione są przez prywatne zakłady pogrzebowe od zespołów opieki zdrowotnej. Warunki, jakie tam zastano
można określić jako skandaliczne.
Na scenie Kadzielni Rudl Schubert.
KIELCE. W niedzielną noc
amfiteatr na kieleckiej Kadzielni szczelnie wypełniła
publiczność - uczestnicy XXII
Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej I kielczanle. GoŚĆmi .. Wołosatek",
które wystąpiły w roll gospodarzy koncertu Inauguracyjnego, był m.In. Rudi Schubert

lna zdjęciu/o
Festiwal potrwa dwa tygodnie. W tym czasie jego uczestni-

cy zaprezentują się nie tylko w
amfiteatrze, ale też w Wojewódzkim Domu Kultury, w parku i na ulicach miasta.
Przewidziane są także wizyty
niektórych zespołów m.in. w
Szpitalu Dziecięcym przy ul.
Langiewicza. Szerzej o niedzielnym koncercie piszemy na
str. 9.
IALP/
Fot. A. Piekarski

Porwali auto i chcieli okupu

z
KIELCE. Prokuratura Rejonowa prowadzi
śledztwo w sprawie kradzieży I próby wyłudze
nia okupu od właściciela jednej z nowych kieleckich restauracji. Do aresztu trafiło na !azle
dwóch sprawców przestępstwa, niewykluczone jednak, że osób w nie wmieszanych było
więcej.

Bocianku, ul. Romualda, ul. Orkana.
Policja prosi wszystkich,
którzy wybierają się na wakacje, żeby zabezpieczyli mieszkania przed złodziejami, czasem wystarczy zostawić klucze sąsiadom.

Nie należy zostawiać otwartych okien, ani zapalonego w
ciągu dnia światła - wtedy upewnimy złodzieja, że lokal jest pusty i nikt się nim nie interesuje.
Warto założyć specjalne zamki z
antywłamaniowymi blokadami,
choć na taki wydatek nie każdy
może sobie pozwolić.
_
Zawsze jednak opłaca się
zwykła ostrożność I przezor-

Groza prosektorium

rek Kobus. - Na ziołach można
sporo zarobić. Na przykład kilogram kwiatu lipowego kosztuje 50
tys. zł. Z jednej lipy można go uzyskać nawet 100 kg. Trzeba tylko pamiętać, by nie obdzierać
całego drzewa. Doświadczeni
zbieracze dobrze o tym wiedzą.
W tym roku kielecki "Herbapol" zamierza skupić około 50
ton różnych ziół.
IMAK-XI

piętrze;

Strażacy obawiali się, że lokator mógł zatruć się sadzami i jest

A. FUGIŃSKA

asza telewizja

groszy .

KIELECKIE. Rozpoczyna się właśnie okres kwitnienia lip.
Kielecki oddział "Herbapolu" prowadzi skup lipowych kwiatów, jak również kilkudziesięciu Innych ziół. W naszym regionie plantacje mięty znajdują się w okolicach Pińczowa, we
wschodniej części - rumianku. Oprócz tego zioła dostarczają
do skupu także zbieracze ze stanu naturalnego.
- Większość zbieraczy traktuje to jako dodatkowe źródło dochodu - powiedział nam kierownik kieleckiego .Herbapolu·, Ma-

stanie oddział laryngologii.
Jego utworzenie uzasadnia
statystyka zachorowań - w
ciągu roku operuje się wprawdzie ok. 10 kobiet, ale za to 2,
3 mężczyzn poddaje się zabIegom tylko w ciągu jednego tygodnia.

Dziś podyskutują

mieszkań najgorzej jest w 0~iedlach północnych: Na Stoku,
Swiętokrzyskim, Uroczysku, dużo przypadków zanotowano na

do

Luksusowe auto, wartości kilkuset milionów starych złotych - własność właściciela restauracji,
zniknęło z parkingu ustyuowanego bezpośrednio

Ż SIEDZĄ
przed lokalem. Po kilku dniach poszkodowany odebrał wiadomość, że odzyska samochód, gdy
zapłaci 100 mln starych złotych okupu. Warunek
został przyjęty. Szantażyści wyznaczyli termin i
miejsce transakcji. Na umówionym miejscu zjawili
się punktualnie. Pieniędzy jednak nie otrzymali,
gdyż do akcji wkroczyła policja
Zatrzymano dwie osoby, kierującego skradzionym autem i mężczyznę, który miał przejąć
okup. Obaj trafili do aresztu.
/WTO/

http://sbc.wbp.kielce.pl

Pracujące tam osoby, z braku
odpowiednich warunków higienicznych we wzmożony sposób
narażane były na chorOby wynikające z charakteru tej pracy. Inspekcja wykazała m.in. brak ubrań ochronnych, łatwo zmywalnych i nienasiąkliwych powierzchni ścian i posadzek, wentylacji
mechanicznej, lamp bakteriobójczych, a nawet urządzeń
do mycia i suszenia rąk.
Stwierdzono, że nie prowadzona jest również dezynfekcja
pomieszczeń, sprzętu i odzieży.
Uchybienia wystąpiły także w
zakresie badań lekarskich pracowników. Nie wszyscy byli poinformowani o ryzyku, jakie
występuje przy wykonywaniu tego zawodu.

,

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

Inspektor pracy ukarał
dwóch właścicieli zakładów
pogrzebowych
grźywną w
wysokości

400 zł.

JWTOI

Koparka plus wódeczka?

Blą

ce

SUCHOWOLA. 19 maja na
terenie kopalni odkrywkowej
kamienia w SuchowolI wydarzył się śmiertelny wypadek. 0perator przemieszczał koparką
ładunek o ciężarze znacznie
przekraczającym maksymalny
udźwig maszyny. Spowodowało to upadek koparki na bok
I śmierć znajdującego się w kabinie operatora.
Rzeczoznawca - biegły sądo
wy - w swej ekspertyzie orzekł
winę i błąd w sztuce zawodowej
operatora. Dochodzenie w tej
sprawie umorzono, lecz nie tylko
z uwagi na opinię rzeczoznawcy.
Wyszło na jaw, że kierujący koparką w czasie wykonywania
swoich obowiązków miał w krwi
2,2 promila alkoholu.

JWTOI

strona

Wiadomości
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Upal sprzyja zatruciom

KIELECKIE.

Technikum

Nawet w najupalniejsze dni
możemy spotkać na Rynku i bazarze kobiety sprzedające
mięso i wędliny leżące na kamieniu i zawinięte w brudny papier. - Najczęściej nie wiadomo
czy mięso było badane - twierdzi Józefa Flasza. - Może być '
zarażone włośnicą lub salmonellą. Temperatura sprzyja rozwojowi bakterii, drobnoustrojów. Konsument powinien się
zastanowić jaki produkt kupuje.
Gdyby ludzie nie kupowali źle
przechowywanych produktów,
to sprzedawcy bardziej dbaliby
o ich jakość - dodaje.
W lecie przyczyną epidemii
może być nawet nie umyty owoc. - Większość dostępnych
na rynku owoców jest spryskiwana
chemicznie
dla
przedłużenia trwałoSci. Dotyka
ich wiele osób, które mogą być
nosicielami różnych chorób wyjaśnia pani kierowniczka. Wymycie chroni nas przed zarażeniem. Trzeba też . uważać,
aby sprzedawca w sklepie
mięsnym nie kroił wędliny nożem
ubrudzonym surowym
mięsem.

Pól godziny w ·blachach
KIELCE. Przez prawie pół godziny walczyli strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 z pogiętymi blachami ..fiata 126p",
które uwięziły jego kierowcę.
Wypadek wydarzył się wczoraj o godz. 3.30 na trasie łódzkiej w
podkieleckim Niewachlowie li. Na osi jezdni doszło tam do zderzenia
czołowego "malucha" i "poloneza". Mniejsze auto przewróciło się na
bok. Dostęp do rannego był utrudniony. Był on jedyną ofiarą wypadku,
zabraną przez pogotowie do szpitala.
Ruch na drodze wstrzymany był przez około godzinę. Trzeba było
wyczyścić jezdnię zalaną paliwem z rozbitego "fiata".
Tekst I zdjęcia: A. Piekarski

Sklepy lekceważą wymogi
.. Sanepidu". Ponoć nie pomagają nawet mandaty. W
przechowywanych nIeprawidłowo produktach mnożą
się
drobnoustroje, które
mogą być przyczyną rozstroju żołądka, salmonelli I gronkowców.

!DOKI

Pilnują

...

tm·Mjlm(l]
Do końca sierpnia 1995 roku każdy nabywca nowego Peugeota
otrzyma GRATIS ubezpieczenia AC, OC, NW i Assistance
/kraj i zagranica/, w naj starszej i największej krajowej firmie
ubezpieczeniowej - PZU

lKAKI

TELEFONY
KOMÓRKOWE

Nie martw się o swój nowy samochód
Peugeot zrobi to za ciebie!

W NIE OPROCENTOWANYCH
RATACH I LEAS INGU

AIJTOR\'ZOWOO'Doo.ERPEUGEOT:
"''''~
"""

PEUGEOT

Peugeot
Symbol jakości

MO'l'l'Q""
Kielce. ul. Domaszowska 52.
,. "., tel. (041)430-10. 68-12-35. 36. fax 68-12-37

@CENTERTEL
c:;.-uc.c::::r~E
E

~ KIELCE, UL. DDMASZOWSKA 52
~ TEL. 430·10, 68·12-35, 36

"wilgi"

BIAŁOBRZEGI. Policjanci do dzisiaj pilnują miejsca, w
którym w niedzielę rozbił się prywatny samolot "wilga".
Teren ogrodzono, czynności wyjaśniające trwają.
Fot. K. Kossa

LO w Łopusznle - wypracowanie z języka polskiego będą pisać ci wszyscy, którym nie powiodło się w czerwcu bądź też
zrezygnowali wówczas z egzaminu. W XI LO w Kielcach
zdawać będzie ok. 90 uczniów.
Jeszcze wczoraj do godz. 14
ostatni niezdecydowani przynosili tu swoje dokumenty.
Jutro ósmoklasistów czeka
sprawdzian z matematyki.
/NIEB.I

Konwent w Kokotku koło Lublińca
odbywał się w konwencji letniego luzu

Wojewodowi-e
bez garniturów
KATOWICKIE. Wszystkim zaproszonym polecono wystąpić w strojach nieoficjalnych. Wicewojewoda kielecki Józef Winiarski wystąpił w koszu!ce polo, wicepremier Grzegorz Kołodko - w kolorowej koszuli i sztruksowych
spodniach .
W sobotę i niedzielę w Kokotku koło Lublińca lKatowickiel odbywało się posiedzenie zespołu
do spraw polityki regionalnej.
Oprócz 22 wojewodów uczestniczyli w nim wicepremier Grzegorz Kołodko oraz szef URM

Młodzi porzucają

Obie miały po 15 lat i była to ich
pierwsza ucieczka z domu. Pojechały na wycieczkę do Krakowa i
nie chciało im się jeszcze wracać
do domów. Jak same twierdziły
Kielce nie były zresztą celem podróży. W tej chwili w Izbie Dziecka
przebywają dwaj chłopcy - jeden
jest mieszkańcem Kielc. drugi pochodzi z Końskich. Obaj uciekli z
zakładów wychowawczych .
- Do naszej placówki trafiają
dzieci od 13 roku życia do 18 lat.
Najczęściej w okresie wakacyjnym zajmujemy się nastolatkami,
którzy uciekli z poprawczaków, pogotowia opiekuńczo-wychowaw
czego - mówi Janusz Kasłńskl
wychowawca dyżurny z kieleckiej
Izby Dziecka.

w
oraz

Dziś 'egzamin

domy

KIELECKIE. Lipiec to miesiąc wakacyjnych ucieczek z domów. W Policyjnej Izbie Dziecka od
początku wakacji przebywało już kilkunastu
małolatów. Kilka dni temu rodzice odebrali 2
dziewczyny, które do Kielc trafiły aż z Gniewna w
województwie gdańskim.

~~

Kolejowym

Dla pechowców
i niezdecydowanych

Uciec na wakacje

PEUGEOT

rozpoczy-

Skarżysku-Kamiennej

BAKTERIĄ

KIELCE. - Przyczyną poważnych zatruć pokarmowych latem
mogą być mięso I wędliny kupione z niepewnego źródła, lody,
nieprawidłowo przechowywane przetwory mleczne - mówi
Józefa Aasza, kierowniczka działu spożywczego w kieleckim
"Sanepldzle". - Większość sklepów spożywczych w mieście
nie przestrzega zaleceń producentów. Mleko, sery, jogurty trzymane są wprost na ladzie, nie w lodówkach. Upał sprzyja namnażaniu się szkodliwych dla zdrowia drobnoustrojów.

Dziś

nają się egzaminy dodatkowe
do szkół średnich. W trzech
szkołach - XI LO w Kielcach
Idzlałającym przy SP nr 30/,

KOKTAJL
Z

lokalne

Marek Borowski. Radzono na temat polityki mieszkaniowej, polityki regionalnej, funkcjonowania
administracji specjalnych oraz o
"Strategii dla Polski". Padły zapowiedzi preferencyjnych kredytów dla osób, które rozpoczną
własne budowy oraz złagodze
nia 22-procentowego podatku
VAT na materiały budowlane,
który ma obowiązywać od
przyszłego roku.
Kielecki wojewoda starał
się zwrócić uwagę na sytuację
staropolskiej
aglomeracji
przemysłowej. Wspominał o
problemach przedsiębiorstw
z naszego regionu. Wicepremier
Grzegorz
Kołodko
przyjął zaproszenie do Kielc.
Wraz z wiceminister Katarzyną

Małysz-Duczkowską

odwiedzi nasze miasto na .
przełomie września i października.
-

IMAK-XI

Mężczyźni zyją

kobiet?

STARACHOWICE. Wśród blisko 60 tys. mieszkańców miasta
nieznacznie przeważają kobiety. Większość z nich to panie, niestety, już nie najmłodsze.
Z danych przygotowanych
przez Wydział Spraw Obywatelskich wynika, iż w Starachowicach mieszka około dwóch tysięcy
więcej
kobiet
niż
mężczyzn. Wśród 58.461 zarejestrowanych do końca pierwszego półrocza br. mieszkańców
jest ich bowiem 30.351.
Większość spośród nich to
kobiety dojrzałe, świadczy o
tym liczba pań w wieku od 30
do powyżej 60 lat, których w
statystycznych rejestrach odnotowano blisko 20 tys.
Mężczyzn w podobnym wieku
jest znacznie mniej - ok. 14 tys.
Lekarze i statystycy sugerują, iż
powodem tej ewidentnie niższej
reprezentatywności panów jest
ich niehigieniczny tryb życia. Za

http://sbc.wbp.kielce.pl

pod kolami
Wczoraj około godziny 11 w
Występach, gmina Krasocin,
czteroletnia Beata F. wbiegła
nagle na Jezdnię I została
potrącona przez "kamaza".
Samochodem kierował Zbigniew S. Dziewczynka w stanie
ciężkim leży w szpitalu w Kielcach.
IDO KI

W
pij

upały

wodę

KIELCE. - Upały zaostrzają
dolegliwości u ludzi chorych
na serce, mających problemy
z ciśnieniem, niedokrwistość
mówi lekarz dyżurny województwa.

niehigienicznie

Miasto

Dziewczyąka

tym eufemizmem kryje się sugestia granicząca z pewnością ,
iż wiekowo dojrzali starachowiczanie po prostu piją za dużo alkoholu i palą ponad miarę·

IM.B.I

- Jeżeli czujemy się źle, to
przy wysokiej temperaturze
najlepiej zostac w domu między
godzinami 12 a 15 lub w jakimś
zacienionym miejscu. Ostrożnie z kawą - ostrzega. - Lepiej zastąpić Ją szklanką wody
mineralnej lub herbatą z mięty.
Zwłaszcza kierowcy powinni
mieć pod ręką butelkę z wodą.
Jeżeli już musimy wyjść na ulicę , to powinniśmy założyć kapelusz lub chustkę chroniącą
przed słońcem .
Dzieciaki w upalne dni nie
powinny z gołą głową w ogóle '
wychodzić z domu.
!DOKI

Podziękowania

WSZYSTKIM
za udział w pogrzebie

śp.

dr. EDWARDA

KOŁODZIEJCZYKA
oraz okazaną

serdeczność
składa

Rodzina

Kraj
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Schroniska
dla turystów
Jeżeli szukamy taniego noclegu podczas wakacyjnych
wędrówek na myśl przychodzi schronisko turystyczne. W
tym roku na Kielecczyźnie nie można narzekać na brak tego

typu placówek. Na wakacyjny sezon otworzono cztery dodatkowe schroniska. Przygotowano Je z myślą o lipcowych turysch.
Sezonowe schroniska otworzono w internacie Zespołu
Szkół Zawodowych w Chęci
nach, w bursie - szkół zawodowych w Skarżysku Zachodnim,
w Szkole Podstawowej w Nietulisku i w internacie Zespołu
ązkół Hutniczych w Ostrowcu
Swiętokrzyskim. Noclegi w sezonowych placówkach kosztują
śrec;lnio od 3,20 zł za pokoje
wieloosobowe do 3,60 zł za
mniejsze pomieszczenia dla
młodzieży szkolnej.
Na Kielecczyźnie jest sześć
schronisk stałych - w Kielcach,

Łagowie, Świętej Katarzynie,
Nowej Słupi, w Mąchocicach
Scholasterii i Strawczynie. Są
to placówki I i II kategorii. Cena
noclegu waha się od 3,60 zł do
4 zł dla młodzieży szkolnej.
Zarówno w sezonowych, jak
i stałych schroniskach cena
noclegu dla osoby dorosłej jest
o 50 groszy wyższa niż dla ucznia. Pracownicy placówek
twierdzą, że już teraz jest dużo
chętnych na tani nocleg w
schronisku.
KATARZYNA KULIŃSKA

Trzech

oskarżonych,

w tym b. wiceminister finansów

NI EPRAWI DŁOWOŚCI
w pryWatyzacji Banku Śląskiego

Mańanowi

R. zarzuca

się

nie-

dopełnienie obowiązków przy
przygotowywąniu Biura Maklerskiego Banku Sląskiego, co spowodowało, że drobni inwestorzy

nie mogli potwierdzać swych
świadectw udziałowych - poinformował w poniedziałek na
konferencji w prokuraturze proKuciński.
kurator
Ryszard
Według niego, przygotowanie tego biura do całej akcji "było skandaliczne".

Zdaniem prokuratury b. wiceminister finansów Stefan K. bezprawnie wyodrębnił pulę pracownic~ akcji dla pracowników Banku Sląskiego, co spowodowało
pokrzywdzenie innych akcjonariuszy. Sławomir S., b. dyrektor
departamentu bankowego ministerstwa jest óskarżony o to, że jako przedstawiciel resortu nie wybrał właściwego sponsora emisji,
decydując się właśflie na Biuro
• Maklerskie Banku Sląskiego.

- k-"
KI usownlcze
"za
I

za

- Zasadniczym wątkiem śledz
twa było ustalenie, czy cena
sprzedaży akcji była prawidłowa powiedział
Kuciński.
Zespół
biegłych, powołanych przez prokuraturę w tej s'prawie, nie stwierdził nieprawidłowości. - To, że cena została kilkakrotnie przebita na
giełdzie, nie może być przedmiotem zarzutu - dodał Kuciński.
Według prokuratury, wszystkie akcje zostały przydzielone

zgodnie z zasadami. . Nie bylo
puli akcji przyznanych osobom
sprawującym wysokie stanowiska państwowe - powiedział Kuciński.

Czterech uzbrojonych, porozumiewających się po rosyjsku, bandytów zmusiło do zatrzymania się.
a następnie uprowadziło BMW,
którym podróżowali Ukrainiec oraz Polak. Zdarzenie miało miejsce w Tyńcu Legnickim /woj. legnickie/ - poinformowała 10 bm . PAP

rzecznik prasowy KW Policji w
Legnicy, podinsp . Maria Misztal.
BMW, kierowanemu przez obywatela Ukrainy 40-letniego Konstantyna R., z którym podróżował
3S-letni legniezanin Stanisław D.,
zajechała drogę "łada samara" z
białoruską rejestracją. Bandyci
grożąc użyciem broni zmusili Ukraińca i Polaka do wydania dokumentów rejestracyjnych samochodu, który następnie uprowadzili.
KR Policji w Legnicy wszczęła
intensywne poszukiwania bandytów. Istnieje przypuszczenie, że
dokonali oni podobnego rozboju

tyńskiemu oddziało

wi PSR podlega 300
jezior
w
województwach olsztyńskim, suwalskim I
elbląskim. Strażnicy
dysponują jedną motorówką i jednym samochodem. Jak szacują, w ich ręce wpada około 5 proc. kłu
sowników.
Fot. PAPICAF K. Skłodowski
Ten piękny amur waży 10,82 kg i ma 95 cm długości. Złowił
go w niedzielę w Borkowie na kukurydzę, żyłkę 0,18, przepon
0,12 I haczyk nr 10 "ghama katsu" prezes koła "Iskra" Zenon
Kwiecień. Szczęśliwy wędkarz powiedział nam, że łowi od 1960
r. i jest to jego życiowy rekord.
IALPI
Fot. A. Piekarski

200-tomowe akta w czytaniu

TROCHĘ

Prokuratura Wojewódzka w Warszawie spodziewa się, że do
ekstradycji Bogusława Bagslka ze Szwajcarii dojdzie mniej
więcej w październiku br. Prokuratura nie wie jeszcze, jaki zakres
ewentualnej odpowiedzialności byłego właściciela spółki "ArtB" określą Szwajcarzy przy Jego wydaniu.

m.in. wyłudzenia dzięki tzw. oscylatorowi ok. 4,2 bln starych zł
z polskiego systemu bankowego.

- Dwóch wydelegowanych
specjalnie prokuratorów czyta obecnie, liczące ponad 200 tomów, akta sprawy "Art-B· - poinformował zastępca szefa Prokuratury Wojewódzkiej Jerzy Zientek na poniedziałkowej konferencji prasowej. Dodał, że ta
wielowątkowa sprawa nie jest
jeszcze zamknięta, ale prokuratura "jest gotowa" na powrót
Bagsika.
W ubiegłym tygodniu władze
Szwajcarii zdecydowały o wyda-

wołanie

duO w Kielcach. - Sprawdzaliśmy "muiti vitę", "aqua minerale" i "ermit" • Wszystkie
odpowiadały polskim normom. Systematycznie też
przeprowadzane są badania
rodzimej "buskowianki". Kontrolowany jest nie tylko sam produkt, ale także ujęcie wody.
"Sanepid" prowadzi również
wyrywkowe badania wszelkich
wód mineralnych i sodowych
dostępnych
na
rynku.
Większość z nich ko~erwowa
na jest dwutlenkiem węgla, który opóźnia procesy rozwoju
bakterii.
M.FUDALA

Wydalani
przestępstwa

liczba policjantów wydalanych ze
różnego
rodzaju
i wykroczenia. W ub.r.
z policją rozstalo się 408 funkcjonariuszy, w 1993 r. -493, a w 1992r. -680.
W ub.r. postępowaniami karnymi objęto 223 policjantów. Zakończono 480 takich postępowań .
Rzecznik prasowy KGP, podkom.
Andrzej Przemyski mówi, że
większość tego typu spraw dotyczy spowodowania przez policjantów wypadków drogowych podczaS jazdy samochodami prywatnymi /223/. W 21 przypadkach
ogółu spraw karnych sądy orzekły
kary pozbawienia wolności do
lat 3.

służby
za
przestępstwa

I

Uprowadzili BMW

Rybackiej wyciągają
żaki - kłusowni
cze sieci zastawione
na jeziorze Jaśkowo
IwoJ. olsztyńskiel. Co
noc strażnicy łapią
kilku lod 4 do 81 kłu
sowników, rekwirują
łodzie, sieci I Inne
kłusownicze pułapki,

Woda mineralna to najlepszy
trunek na upalne letnie dni. Pod
warunkiem, że jest świeża i pochodzi rzeczywiście ze zdrowego, odżywczego źródła.
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
co
pewien czas przeprowadza wyrywkowe kontrole w magazynach, hurtowniach i sklepach,
które rozprowadzają napój. Ostatnie tego typu badania wykonano na początku czerwca. Nie kwestionowaliśmy jakości
przebadanych wód :; mówi Jadwiga Starzyk-Bracha, kierownik działu higieny komunalnej
Wojewódzkiej Stacji .Sanepi-

rocznie

Grozili bronią, rozmawiali po rosyjsku

Strażnicy z olsztyńskiego oddziału
Państwowej Straży

a także ponad sto kilogramów ryb. Olsz-

WODY DLA OCHŁODY

400 policjantów

Prokuratura Wojewódzka w Warsz~wie skierowała 10 bm. do sądu akt oskarże
nia w sprawie prywatyzacji Banku Sląskiego. Obejmuj,ę on b. prezesa zarządu
I?anku Mariana R. i dwóch b. wysokich urzędników Ministerstwa Finansów.
Sledztwo nie potwierdziło, jakoby wycena akcji banku była nieprawidłowa oraz
jakoby osoby z kręgu władzy miały otrzymywać jego akcje na uprzywilejowanych zasadach.

tzw.

Wakacyjna
Księga Rekordów

408 policjantów wydalono w
ub.r. ze służby w związku z popełnieniem
przez
nich
przestępstw. Najczęściej funkcjonariusze..powodują wypadki drogowe; do wyjątków należy bezprawne użycie broni.
Według informacji Komendy
Głównej Policji, od kilku lat spada

przed dwQma tygodniami - pod Jaworem /woj. legnickie/ obywatelowi Ukrainy zrabowano .Iancię" poinformowała podinsp. Misztal.

Podpalił
kolegę
W Tarnowskich Górach zatrzymany został 42-letni Emil S.,
podejrzewany o oblanie swego
współlokatora 47-letniego AQdrzeja L. łatwo palną cieczą i podpalenie go - poinformowała 10
bm. komisarz Alicja Hytrek,
rzecznik ptasowy KW Policji w
Katowicach .
Ze wstępnych ustaleń policji
wynika, że po dokonaniu podpalenia sprawca starał się razem
z właścicielem domu, w którym
wynajmowali mieszkanie, gasić
płonącego kolegę.

EKSTRADYCdA BAGSIKA?

niu Polsce zatrzymanego tam
przed rokiem Bagsika, któremu
prokurator stawia 8 zarzutów,

W

Bagsikowi przysługuje odod decyzji o ekstradycji,
co może opóźnić termin jego
powrotu do kraju.

związku

Andrzej L. walczy o życie na
oddziale oparzeń siemianowickiego szpitala. Lekarze ze
względu na stan poszkodowanego nie wyrazili zgody na jego
przesłuchanie . Przebieg wydarzeń jest więc znany tylko z relacji zatrzymanego.
między
Prawdopodobnie
współlokatorami doszło do kłótni
i Emil S. ze z/ości podpalił kolegę, oblewając go wcześniej olejem napędowym przechowywanym w butelce.

z dynamicznym rozwojem
"MITEX" SA

Przedsiębiorstwo

mtl"udni inżynierów budow1ariych
~ uprawnieniami i znajomością języka
angielskiego do inwestycji realizowanych.na
terenie całego kra,bl.

-~~____________________d

MASZ WOLNE MIEJSCE • ZADZWOŃ
Jeśli masz wolne miejsce w samochodzie lub w autokarze - zadzwoń do naszego Biura Rezerw Transportowych, w godz. 9-12, tel.
68~12, 68~43 w Kielcach, 23-26-02 w Tarnobrzegu, 235-19

w Radomiu.

Przedsiębiorstwo PKS w Kielcach .uruchamia ~ 14.~7.1 ~95 r.

kurs relacji KIELCE - KAŁ~SZ IU~raJna/ I?rzez: ~lłg~r~J ,. Lw~w, 1wanofrankowsk IStanisławow/. Wyjazd z Kielc w piątki I niedZielę o
godz. 16. Wyjazd z Kałusza we wtorki i czwartki o godz. 5. Informacja
i sprzedaż biletów na dworcu PKS w Kielcach, tel. 66-02-79.

Gwarantowane wysokie zarobki,
kontakty z inwestorami zachodnimi,
szkolenia zagraniczne,
praca przy najnowocześniejszych technologiach.

Dziś nadal pogodnie, tylko na
północy kraju po południu miejs-

cami przelotne deszcze i burze.
Bardzo ciepło , temperatura minimalna w nocy od 14 s1. do 19
sl Temperatura maksymalna w
dzień od 25 s1. na północnym
wschodzie do 33 st. na południo
wym zachodzie.

Oferty należy składać w Oziale Kadr Przedsiębiorstwa .MITEX-BUO" sp. z 0 .0. w Kielcach
ul. Witosa 76," piętro, telefon 31-19-16.
'
Wszelkich informacji udzielają mgr inż. Robert Wójcik lub mgr inż. Paweł Kita.

....

http://sbc.wbp.kielce.pl

Gwarrllltlljftry CflAowitą qw.ą,.
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Spotkanie kierownictwa

ROG.
STAN
O B n TO s C I odbyło się
10 bm.

Kraj
rządu

z kierownictwem MSW

BEZPIECZEŃSTWA
comiesięcznych
'II\';a5"Ojąc

pierwsze z cyklu

spol-

kań kierownictwa rządu z kierownictwem Ministerstwa

Spraw Wewnętrznych. Wzięli w nim udział: premier Józef 0leksy, wicepremierzy: Grzegorz Kołodko, Roman Jaglelińskl, Aleksander Łuczak, ministrowie: Marek Borowski, Leszek Miller, sekretarz stanu w URM Grzegorz Rydlewskl,
podsekretarz stanu w URM Stanisław Dobrzańskl oraz klerownlctwo MSW, z ministrem Andrzejem Milczanowskim na
czele - poinformowało Biuro Prasowe Rządu
.

Nagrody dostarcza Spedycja Polska

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

Kolejni

Rafał Olewiński wygrał odkurzacz samochodowy ufundowany przez Kieleckie Przedsiębiorstwo Handlu
Artykułami Technicznymi "Elmet" w Kielcach,
Elżbieta Korczyńska i Jakub Michałowski odebrali
książki ufundowane przez Państwowe Wydawnictwo
Naukowe w Łodzi, Edyta Ły'gaś, Mariusz Wielgus,
Stanisław Pietko i Zbigniew Zarski otrzymali zestawy
reklamowe.

Kwitnie tylko r a Z
Agawa należy do tych
kapryśnych
I
wymagaJących
roślin,
które
kwitną tylko raz. Dlatego
złotymi literami w kalendarzu palmiarni w Wałbrzy
chu-Lublechowle zapisano
datę 30 czerwca. Tego bowiem pamiętnego dnia zaktamtejsza agawa. Aby
....-~i.i.iii. . .~...Iumożllwlć
3-metrowej
roślinie wzrastanie trzeba
wydrążyć otwór w dapalmiarni. Czegóż to
botanicy nie zrobią dla jednego kwiatka...
Na zdjęciu: kapryśna adumnie góruje nad
dachem wałbrzyskiej palmiarnI.
Fot. PAP/CAF
- Adam Hawałej

308

187

294

KUPON NR33
Jak grać

Codziennie "Echo Dnia" będzie publikować różne zestawy liczb.
Uczby 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.

KRZYŻÓWKA LETNIA

Od wczoraj
piątku Radio "Kielce" o godz. 9.45 będzie podawać każdego dnia zestaw haseł, z których powstanie krzyżówka na
wydrukowanym poniżej diagramie.
Czytając litery z kratek oznaczonych w prawym dolnym rogu, od
1 do 34 otrzymamy rozwiązanie - przysłowie ludowe.
Po odczytaniu rozwiązania prosimy wypełnić kupon, nakleić go
na kartę pocztową i przesiać pod adresem redakcji "ED" w terminie
do 19 VII 1995 r.
Pomiędzy prawidłowe odpowiedzi zostanie rozlosowana nagroda niespodzianka.

do
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Odwet kieszonkowców?

Napadnięty
stracił
Służbowy pistolet P-83
skradziono warszawskiemu
policjantowi, 3O-Ietnlemu
Grzegorzowi K., na którego
napadli nie zidentyfikowani
sprawcy - poinformował 10
bm. nadkom. Zdzisław Ratowskl, oficer śródmiejskiej
policji. Policja podejrzewa,
że był to odwet kieszonkowców, których gang rozpracował poszkodowany.
Na ubranego po cywilnemu,
będącego po służbie, funkcjonariusza napadnięto w nocy
z soboty na niedzielę, w parku
w okolicy Dworca Gdańskiego,
gdzie czekał na autobus do domu. Poszkodowany nie widział
napastników, którzy podeszli
do niego z tyłu, obezwładnili
gazem i ogłuszyli, uderzając
ciężkim przedmiotem w głowę.
Gdy napadnięty odzyskał przytomność zauważył brak broni z
8 nabojami. Policji nie udało się
ustalić napastników.
Grzegorza K. odwieziono na
obserwację do Centralnego

Komisariat

Policji
w
/woj. szcze10 bm. do Kolegium ds. Wykroczeń w Świno
ujściu wniosek o ukaranie czterech członków zespołu rockowego "lady Pank" - poinformował
podkomisarz Paweł Biedziak
z Komendy Wojewódzkiej Policji
w Szczecinie.
Międzyzdrojach
cińskie/ skierował

13
12

8

27

10

34

2

~KRZYŻÓWKA

LETNIA

KUPON NR 2
Rozwiązanie:

_______

Nadawca: _________
Adres:

"Lady Pank"
przed kolegium
Policjanci zarzucają muzykom, że 7 bm. rano w restauracji
miejscowego hotelu "Merlin",
dokąd udali się po koncercie
w Międzyzdrojach, zakłócili spokój, zachowywali się niewIaści
wie wobec gości i personelu lokalu, a także interweniujących
policjantów, nie chcieli okazać
dokumentów.

policjant
pistolet
Szpitala Klinicznego przy ul.
zag-

Wołoskiej, jego życiu nie
raża niebezpieczeństwo.

"""""" oOOcre-

go . planowanych w przyszłości
spotkań z kierownictwami MSW,
MO~ i ~Sz, ~~ier Józ~ Oleksy
powK;dział ,m.ln., ze analiza stanu
~zpleczenstwa ":,,ewnętrznego
I zew~ętrznego .pans~ to stałe
zadanie rządu, nie okazJOf1~~e. .
Spotka.nle z przedstaWICIelami
MSW miało charakter roboczy.
Przed wtor.kowym posiedzeniem
Rady Ministrów, poświęconym
m.in. sprawom bezpieczeństwa
państwa, omawiano podstawowe
problemy związane z funkcjonowaniem resortu spraw wewnętrznych.
Dyskutowano m.in. o działaniach
podejmowanych przez MSW
w zakresie zwalczania i przeciwdziałania przestępczości gospodarczej, głównie o charakterze afer0wym. Dokonano także przeglądu
stanu realizacji rządowego harm0nogramu wdrażania działań dla
poprawy bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego.

2300 I spirytusu

W

Płynny

Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów na poniedziałkowym posiedzeniu zarekomendował rządowi
projekt nowelizacji ustawy o działal
ności gospodarczej wraz z projektem rozporządzenia RM w sprawie
szczegółowych zasad zawierania
umów sprzedaży surowców wtór-

Projekt ustawy
o metalach kolorowych

Trudniejsza
sprzedaż
nych metali nieżelaznych /złomu/.
Nowa regulacja utrudni sprzedaż
kradzionego złomu - proceder ten
naraża gospodarkę na duże straty.
Projekt ustawy umożliwia prowadzącemu punkt skupu złomu
metali kolorowych dokonanie kontroli dokumentów osobistych i informacji o pochodzeniu sprzedawanego złomu. Podmioty skupujące złom będą zobowiązane do
prowadzenia ewidencji sprzedających.
Dotychczas sprzedający mógł pozostawać anonimowy, co ułatwiało handel kradzionym surowcem.

rosyjskiej

ciężarówce

przemyt

znaleźli polscy celnicy
ciężarowym TIR, który
próbował w miniony weekend wjechać do Polski przez
drogowe przejście graniczne w Dorohusku.

Ponad 2300 litrów spirytusu

w rosyjskim samochodzie

Butelki z alkoholem były ukrymiędzy ścianami pustego poj~du - poinformowała rzecznik
Urzędu Celnego w Terespolu
nad Bugiem Izabela Dejneko.
Sprawą zajęła się Prokuratura
Rejonowa w Chełmie.
Ogółem w miniony weekend
celnicy urzędu w Terespolu udaremnili przemyt do Polski ponad
5700 litrów alkoholu. Zawrócili
z granicy 486 osób z przepełniote

nymi ponad

miarę bagażami.

Było wśród

nich m.in. pięciu
Rosjan, którzy usiłowali przewieźć pociągiem do naszego
kraju 350 kombinerek, 200 noży
czek, 300 pilników do paznokci,
700 zacisków chirurgicznych.
Ich los podzieliły dwie Białoru
sinki z 10 tys. opakowań nasercowego "validolu". Wszczęto
w sumie 27 postępowań kamoskarbowych.

Wakacje trwają! a pogoda na Wybrzeżu zmienia się jak w kalejdoskopie. WychQdząc na plażę
nie zapomnij o parasolu. Obroni clę przed słońcem lub.•• deszczem.
Na zdjęciu: na plaży w Sopocie pojawił się wóz z napisem "Ratownik". Próba udomowienia
konika morskiego?
Fot PAP/CAF - Stefan Kraszewski

Spór prokuratury z

sądem

W SPRAWIE WYDARZEŃ GRUDNIOWYCH
- Prokuratura Wojewódzka w Gdańsku wystosowała 10 bm.
do Sądu Apelacyjnego zażalenie od postanowienia Sądu Wojewódzkiego, odsyłającego akt oskarżenia w sprawie wydarzeń
grudniowych 1970 r. na Wybrzeżu do uzupełnienia - poinformowała rzecznik prasowy Prokuratury Wojewódzkiej Marla Jeżow
ska-Kamlrska.
Sąd Wojewódzki w Gdańsku
uznał, że akt oskarżenia obar-

czony jest mankamentami, które
zlikwidować powinna prokuratura. Sąd wskazał m.in. na potrzebę przesłuchania dodatkowych świadków, w tym prezydenta Wałęsy, który w czasie
wydarzeń
grudniowych był
członkiem komitetu strajkowego
Stoczni Gdańskiej. Ponadto,

http://sbc.wbp.kielce.pl

zdaniem sądu, postępowaniem
karnym - prócz 12 osób, którym
postawiono zarzuty w akcie oskarżenia - powinny być objęte
jeszcze 3 osoby.
Prokuratura nie zgadza się
z większością uwag sądu, co
zaś do przesłuchania dodatkowych świadków jest zdania, że
mogą oni równie dobrze zeznawać od razu przed sądem.

Zdaniem prezesa Sądu Apelacyjnego Kazimierza Bonika, rozstrzygnięcia sporu
między SWa prokuraturą
można oczekiwać w paździer
niku br.
Śledztwo w sprawie wydarzeń grudniowych wszczęto 8
października 1990 r. Początko
wo prowadziła je Prokuratura
Marynarki
Wojennej,
a następnie od października
1993 r. - Prokuratura Wojewódzka w Gdańsku. Śledztwo
zostało zakończone w marcu
br. W sprawie tej przesłuchano
3614 świadków. Zgromadzono
60 tomów akt.

•
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S~at
W nieco

późniejszym

terminie

NIEWYKLUCZONA
dymisja Graczowa
Przewodniczący

Rady Federacji Rosji Wła
dimir Szumiejko nie wykluczył, że minister
obrony Paweł Graczow może być odwołany
z zajmowanego stanowiska w nieco później
szym terminie.
Szumiejko przypomniał, że
29 czerwca podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa
trzech
z
pięciu
stałych
członków rady /prezydent Jelcyn, premier Czernomyrdin
i on, jako szef Rady Federacji/
głosowało za dymisją Graczowa. Głosowanie w Radzie
Bezpieczeństwa miało tylko
./ charakter konsultacyjny, gdyż
sama rada jest organem doradczym, nie oznacza to, że
decyzja o dymisji nie zostanie

podjęta wterminie późniejszym
- twierdził Szumiejko w wywia-

dzie dla programu "Itogi" niezależnej telewizji NTW.
Szumiejko stwierdził, że system bezpieczeństwa Rosji nie
odpowiada dzisiaj interesom narodowym kraju i powinien być
zreformowany, podobnie jak armia. "Sytuacja warmii jak w lustrze wody, odzwierciedla ogólną
amoralność
całego
czeństwa, rozprzężenie

społe

i całko
wity brak dyscypliny" - powie-

Superft1llodelki

dział przewodniCzący

Rady Federacji. "Natomiast brak dyscypliny warmii może doprowadzić
do najróżniejszego rozwoju sytuacji. Może przekształcić się zarówno w brak zdecydowania,
bezsilność, jak i w brutalne
przestępstwa" .
Szumiejko wyraził opinię, że
Graczow nie jest w stanie przeprowadzić refom warmii i interesy bezpieczeństwa kraju wymagają zmiany na stanowisku ministra obrony.

Sekretarz
generalny
ONZ Butros Ghali ostrzegł w poniedziałek Serbów bośniackich, że w razie kontynuowania ataków na muzułmańską
enklawę Srebrenica we
wschodniej Bośni grozi
im interwencja lotnictwa

NATO. -

Narody Zjednoczone groziły
Serbom atakami lotnictwa
Paktu P6łnocnoatlantyckiego
w sobotę. W poniedziałek artyleria serbska kontynuowała ostrzał Srebrenicy - jednej ze stref
bezpieczeństwa
ONZ
we
wschodniej Bośni.
Ghali przybył do Aten na spotkanie z przywódcami greckimi.

"Greenpeace" przykuli si,
do ambasady francuskiej w Dublinie

PROTEST

22 ofiary

północy i żądają odwołania irlandzkiego ambasadora z Paryża.
Rząd Irlandii ostro potępia francuską decyzję kontynuowania
prób nuklearnych na południo

wym Pacyfiku.

Opustoszałe

centrum Aten

śmiertelne

W wypadku autobusowym na południu Francji zginęło
w poniedziałek rano około 22 osób, a kolejnych 21 zostało
rannych. Jak poinformowała policja w Orange, autobus
z hiszpańskimi turystami wywóclł się na autostradzie A 9.

Prawie 500 osób
zachorowało

Ukąszeni

przez kleszcza
Prawie 500 osób, mieszkających w zachodnich Czechach, w okolicach Pilzna, zachorowało Już w wyniku
ukąszenia przez kleszcza. Jak
podało w poniedziałek "Rude
Pravo", lekarze stwierdzili u
4n osób borellozę, a w trzech
Innych przypadkach zapalenie opon mózgowych
następstwo ukąszenia przez
kleszcza. Lekarze nie sądzą
jednak, aby choroba wywołała
trwałe skutki.
Jak podał rzecznik powiatowego Urzędu Higieny, w okolicach Pilzna co trzeci kleszcz jest
nosicielem
bakterii
wywołujących boreliozę . Natomiast
wirus powodujący zapalenie
mózgu wykryto u jednego na sto
badanych kleszczy. Szczególnie
wiele zarażonych pasożytów
zlokalizowano koło położonej
w pobliżu Pilzna zapory Hrachoulska Prehrada.

Przyczyna wypadku nie jest
znana. Policja ogłosiła stan pogotowia dla wszystkich okolicznych szpitali. Autostrada A 9
została zamknięta w obu kierunkach . W autobusie, który jechał w kierunku Hiszpanii znajdowało się dwóch kierowców i
57 pasażerów - w większości
młodzież . Wśród ofiar są młodzi
Holendrzy i Hiszpanie.

A ros
BIG
BPH
BRE

PAP/CAF-EPA

japońskiej

agencji Kyodo

SEKTA AUM INTERESOWAŁA
RAKIETAMI ROSYJSKIMI
Kierownictwo japońskiej sekty religijnej Najwyższa Prawda
Aum Interesowało się nawet rosyjskimi rakietami kosmicznymi
oraz zmierzało do uruchomienia produkcji znanych pistoletów
automatycznych AK-47 - podała w poniedziałek w Tokio japońska agencja prasowa Kyodo powołując się na źródła policyjne.
Jak wynika z tych źródeł, 46-letni "minister-konstruktor" w kierownictwie sekty Aum, ~ohide Hayakawa od stycznia 1992 roku do
marca 1995 r. odbył 26 podróży do
Rosp, gdzie interesował się możli-

wością

zakupu silników stosowanych w rosyjskiej rakiecie
.Proton". Hayakawa był - jak wynika z zebranych materialów
przez
policję
japońską
~wnym ekspertem sekty Aum
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do spraw rosyjskiego rynku zaopatrywania się w broń i amunicję.
Sekta Aum - jak wynika z notatek znalezionych przy aresztowanym Hayakawie - dążyła również
do uruchomienia seryjnej produkcp
rosyjskiego pistołetu automatycznego AK-47. W tym celu skompłe
towała prawie tysiąc części i rysunkówtechnicznych tej broni oraz
zainstalowała w podziemiach
~wnej kryjówki nowoczesne tokarki do wyrobu części Ak-47.

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

Władze Aten wprowadziły w centrum miasta zakaz używa
nia wszystkich prywatnych samochodów oraz połowy taksówek. Spowodowane jest to przekroczeniem dopuszczalnych norm zanieczyszczenia powietrza spalinami dodatkowo wskutek panujących od kilku dni upałów przekraczających 40 st. C.

Kurs:
10.VII.

830

AmerBank
Oom-Plast
Drosed
Efekt

Wywrotka autobusu
na autostradzie

10 lipca

(zł)

już

Działacze ekologicznego ruchu "Greenpeace"
przykuli się w poniedziałek do ogrodzenia ambasady francuskiej w Dublinie protestując w ten
sposób przeciwko szturmowi na statek "Rainbow
Warrior" na południowym Pacyfiku.

Claudia Schiffer, Elle MacPhersom, Naoml Campbelll Chrlsty
Turllngton podczas spotkania w Fashion Cafe w Nowym Jorku.
PAP/CAF-AP

Akcje

Butros Ghali
ostrzega Serbów

Działacze

Niektórzy z protestujących
wspięli się po drabinach na budynek ambasady, żeby wywiesić
plakat z protestacyjnym hasłem.
Policja obserwowała protest, ale
nie wkroczyła do akcji. Protestujący ogłosili, że nie odejdą do

Sesja
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Statki

Publicystyka

TŁOK

NA MORZU

Prawdziwą zmorą naszego kraju są wypadki drogowe. Mało
kto wie, że do kolizji dochodzi także na morzu, zwłaszcza w pobliżu portów. Warto pamiętać o tym spędzając waka,cje na Wybrzeżu, w pObliżu Zatoki Pomorskiej. Porty w Swlnoujściu
I Szczecinie należą bowiem do tych nielicznych, które wciąż nie
mają specjalnych systemów nadzorujących bezpieczne poruszanie się statków. Obserwację ewentualnych kolizji wodnych
trudno uznać za "zdrową" atrakcję turystyczną, niemniej w tym
właśnie rejonie są one szczególnie prawdopodobne.

Niedawno jeden ze statków
w brzeg niszcząc umocnienia Kanału Piastowskiego i. .. uciekł, by nie ponosić
kosztów naprawy. Udało się
go jednak zidentyfikować.
W przeciwnym razie za zniszczenia płaciłby Urząd Morski.
W przypadku bezpośredniego
zderzenia statku ze statkiem
płaci rzecz jasna ten, kto za-

Każdy,

uderzył

winił.

po

kto

płynął

Bałtyku

zauważył zapewne, że jest to
morze niezwykle zagęszczone.
Rzadko zdarza się, by statek
miał dookoła pusty horyzont.
Czasem ruch jest taki, jak na
drodze w godzinach szczytu. Na
pełnym morzu nie dochodzi jednak w zasadzie do zderzeń. Pole manewru jest na tyle duże, że

Dla czarowników

Takie sobie
krzesełko ...
Piwnica

Najbogatsi Na WSI• ciągle do

też się zderzają

Świdnicka w gmachu Ratusza ml;lsta Wrocławia

gości ekspozycję historyczną pod tytułem "Srednlowleczne
narzędzia tortur", która prezentuje 50 Instrumentów tortur powszechnie stosowanych w procesach odbywających się zarówno
przed sądami cywilnymi, jak I religijnymi od XIV w.

Na zdjęciu: jednym z bardziej Interesujących eksponatów prezentowanych na tej wystawie jest "krzesło Inkwizytorskie", na
które skazywano osoby podejrzane o czary.
Fot. PAP/CAF - A. Hawałej

Co roku ginie

Co roku ginie bez śladu kilkanaście tysięcy Polaków. Najwięcej takich zniknięć zdarza się właśnie w okresie wakacji. Po
jakimś czasie niektórzy odnajdują się żywi I zdrowi, czasem policja znajduje tylko zwłoki. Los kilku tysięcy pozostaje zagadką
często przez całe lata, nierzadko na zawsze.

książeczki.

Ludzie znikają jednak również
w bardzo niejasnych, często
wręcz absurdalnych sytuacjach.
Anegdotyczne historie o mężu
czy synie, którzy wyszli po papierosy i zniknęli na kilka lat, nie są
wcalę rzadkością. Zdarza się , że
sarrif wracają, ale nie chcą po-

z opresji. Im
tym niebezpieczniej.
Najgorzej jest
w pobliżu
portów.
Prawie wszystkie porty bałtyc
kie posiadają już, i to od dawna,
radarowe systemy nadzorujące
bezpieczne poruszanie 'się statków w ich obrębie. Polega to na
tym, że urządzenia na podstawie trajektorii ruchu statków samodzielnie opracowują bezkolizyjne trasy dla wszystkich jednostek żeglujących po danym torze wodnym. Porty w Swinoujściu i Szczecinie są pod tym
względem
niechlubnym wybliżej lądu,

wiedzieć,

co się z nimi działo
przez ten czas.

Trzecią grupę, najliczniejszą
/prawie połowa wszystkich przypadków/, stanowią zniknięcia
dzieci i młodzieży. Najczęściej
zdarzają się w czasie wakacji.
Właśnie wtedy młodzi ludzie decydują się na próbę podjęcia dorosłego życia. Część z nich sa-

ma wraca po takich ,autonomicznych' wakacjach do domu.
Niektórzy przepadają jednak na
dobre. Sprzyjają temu zmiany,
które zaszły w Polsce w ciągu
ostatnich lat.

Rodzicom
nie

często

mieści się

że iołll

w

głowie,

pociecha znalazła się 3
tys. kilometrów od domu, za kilkoma granicami. Takie zachowania rzadko jednak są tylko objawem manifestowania samodzielności. Najczęściej jest to

Po raz pierwszy dwaj Amerykanie, Bill Gates /programy komputerowe, 12,9 mld dolarów/ i Warren Edward Buffett /firmy inwestycyjne, 10, 7 mld dolarów/ znaleźli
się na czele listy światowych miliarderów. Według magazynu biznesowego .Forbes· na świecie
jest obecnie 388 osób lub rodzin
dysponujących majątkiem wyższym niż miliard dolarów.
Na zdjęciu:' dziesiątka finansowycflliderów.

Polska

Pierwsze próby zainstalowania radarowych systemów
nadzorujących
'tI portach
w Szczecinie I Swinoujściu
podjęto już w latach 80. Niestety firma ,Rad war" , której zlecono wykonanie systemu, nie była
w stanie sprostać takiemu
zamówieniu. W tej chwili
zagęszczenie portów jest na tyle
duże, że uruchomienie systemu
stało się sprawą palącą. W ubiegłym roku Urząd Morski ogło
si/ przetarg na budowę systemu
radarowego dla obu portów i zatoki, który wygrała niemiecka firma "Atlas Electronic". Zaproponowane przez nią rozwiązania,
poza bezpieczeństwem żeglugi,
pozwolą też na zminimalizowanie ewentualnych skutków
skażeń. System umożliwi bowiem takie zaplanowanie tras innych jednostek pływających, by
ominęły zagrożony obszar.
Do pełni szczęścia brakuje
tytko pieniędzy. Do tej pory je~ynie Zarząd P~rtu SzczecinSwinoujścle, ~ZB, Fundacja
dla Ratowania Zycla na Morzu
MAY-DAY I Euroafrica zgłosiły
gotowość finansowania tego
przedsięwzięcia. Niestety sumy,
jakie instytucje te są w stanie
wyłożyć, wystarczą zaledwie na
pokrycie niewielkiej części kosztów. Wygląda więc na to, że
długo jeszcze bezpieczeństwo
w tych portach zależeć będzie
od
czujności
ludzi
prowadzących obserwację wzrokową z czterech punktów. Kło
pot w tym, że jeśli nawet wytężą
swoje oczy do granic możli
wości, to i tak nie są w stanie
dostrzec wszystkiego i ogarnąć
całości sytuacji.

/BEż/

Tlili

_···"W

tylko ze wsi

uciekają

do miast".

LI

ICA ·S HIłO

raport o

stowarzyszenia rodziców usiłujących odbić swoje dzieci
z rąk sekciarzy. Rodzice ci
twierdzą, że ich dzieci są uprowadzane, zniewalane i molestowane przez członków
rozmaitych bractw, rzekomo
dających szczęście .

Jak wynika z danych Biura ds.
URM, w Polsce działa
ponad 100 kościołów, z których
tylko 13 to kościoły z wielowiekową tradycją,. Pozostałe to grupy wyznaniowe, które do Polski
trafiły niedawno. Działają poza
wszelką kontrolą , a ich funkcjonowanie wzbudza wiele podejrzen. Policja nie może zrobić
zbyt wiele w tych sprawach. Bez
nakazu rewizji nie ma prawa
przeszukać siedziby sekty, a naWyznań

bezpieczeństwie

Turystyka to żyła złota, co wciąż jeszcze nie dociera do świado
Polaków, ale jest doskonale rozumiane przez kraje zachodnie, które od dawna robią na tym znakomite interesy. Najlepszym
tego dowodem Jest raport, który jeszcze w maju /a więc przed sezonem/, "wysmażyło" Stowarzyszenie Konsumentów Brytyjskich
na temat bezpieczeństwa turysty w poszczególnych krajach.
mości

Otóż z raportu tego wynika, że
jednymi z najbardziej niebezpiecznych krajów dla turystów są
Węgry, Polska i Republika Połud
niowej Afryki. Dlaczego? W krajach tych ofiarami napaści padło
bowiem więcej niż 5 proc. zagranicznych turystów, którzy nieopatrznie wybrali się do nich na wakacje. Gorzej jest już podobno tylko w Gambii i Maroku.
Brytyjski konsument dowiaduje
się również z raportu, że naj bezpieczniejsze dla turystów są kraje
Europy zachodniej takie jak np.
Holandia czy Belgia. Wielka Brytania też uplasowała się w tym rankingu dziwnie wysoko, choć to
właśnie
tam
media biją
na
alarm z powodu wzras-

zniknięcia
Często młodzi ludzie trafiają do rozmaitych sekt i nieformalnych ugrupowań, które
proponują im inny, alternatywny model życia. Zjawisko to,
jak wiadomo, przybi~ra na sile. Zawiązały się już nawet

Dziś na naszej wsi mieszka ok.
40 proc. ogółu Polaków. Dla
porównania - w większości krajów
Europy zachodniej czy w Ameryce
Północnej - znacznie poniżej 20
proc., a nawet 10 proc.! .

ZABI.,AMY TURYSTÓW?

Polaków

dowód tego, że sytuacja w domu
jest daleka od normy.

IIB II

To była święta prawda i tak jest
do dzisiaj ... Dysproporcje w warunkach życia między wsią
a miastem nadal są duże. I choć
na wsi żyje się średnio dłużej, to
jest to chyba jedyny plus. Reszta
przemawia na korzyść mieszczuchów. Ot, choćby wojskowe
komisje poborowe, które potwierdzają, ŻEl chłopcy ze wsi są śred
nio biorąc o 3-4 kg lżejsi i 5-7 cm
niżsi od swych
rówieśników
z miast. Choć w miastach o tym
się nie mówi, ale właśnie w osadach i wsiach bezrobocie jest ogromne i szczególnie dotkliwe.

1.1"
,H'U'.

Szokujący

tylu

Kiedyś, przed laty, szef partii komunistycznej
"Wiesław" powiedział na jednym z mityngów w zakła
dzie przemysłowym, gdy mówiono jak to się dobrze
chłopom powodzi: "To dlaczego nie idziecie na wieś,

jątkiem.

kilkanaście tysięcy

Wakacyjne
Psycholodzy rozróżniają trzy
grupy zaginionych. Pierws'za
grupa to osoby chore psychicznie, które uciekają bądź wyruszają na wędrówkę z powodów
urojeniowych. Druga - to ludzie,
którzy obrażają się na rodzinę
lub bliskich i znikają w ramach
~represji i kary". Motywy ich ucieczek są nietrudne do odgadnięcia, gdyż z reguły po zbadaniu sprawy okazuje się, że przed
zaginięciem uregulowali oni
swoje sprawy zawodowe, pobrali pensję lub co gorsza wspólne oszczędności z rodzinnej

można wyjść cało

na

. .
sw.ec.e
,.

kaz może otrzymać tylko wtedy,
gdy ma dowód, że popełniono
przestępstwo. Takie są prawa
demokracji i nie można robić od
nich wyjątków.
Wielu młodych ludzi jest nagabywanych przez rozmaitych
cwaniaków, którzy proponują im
atrakcyjne zarobkowo wyjazdy
zagraniczne. W efekcie zasilają
szeregi damskich i męskich
prostytutek
na
Zachodzie,
względnie są wykorzystywani
w inny sposób.
W ubiegłym roku zanotowano ponad 12 tys. zaginionych. Od chwili złożenia zawiadomienia o zaginięciu
policja ma 14 dni na
podjęcie czynności sprawdzających.
Poszukiwania
prowadzone są teoretycznie
przez 25 lat, ale każdy przypadek traktowany jest Indywidualnie. Nierzadko, zarówno rodzina zaginionego
jak I policja, korzystają
z usług jasnowidzów, wróżek i radiestetów. Sądząc
po liczbie nie wyjaśnionych
spraw, bez większego rezultatu.

http://sbc.wbp.kielce.pl

tającej przestępczości i rozbojów,
do których dochodzi w ciągu dnia
na oczach zupełnie nie reagujące
go na to tłumu.

Brytyjską opinię publiczną
zbulwersowała ostatnio sprawa
kobiety, którą d~óch oprychów
wyciągnęło siłą z budki telefonicznej, zawlokło do parku, tam
zgwałciło i skatowało do nieprzytomności. Zdarzenie rozegrało się w dzień na ruchliwej londyńskiej ulicy, a kobieta cały czas
wołała o pomoc. Nikt nie zareagował. Trochę wcześniej ofiarą czterech łobuzów padł mężczyzna,
który stanął w obronie dziewczy-

ny, napastowanej w miejskim,
zatłoczonym /!/ autobusie.
Oczywiście są to przypadki skrajne, co nie znaczy, że rzadkie. Takie
same mogłyby mieć z pewnością
miejsce w Polsce. Nikt nie zamierza
też twierdzić, że Polska w przeciwieństwie do np. Wielkiej Brytanii
jest krajem bezpiecznym.
W raporcie zaznaczono jednak,
że stosunkowo rzadko przebywający
w Polsce zagraniczni goście doznają
obrażeń fizycznych. Tak czy inaczej
zostali pouczeni, że wybierając urlop
w krajach Unii Europejskiej mają
większą gwarancję, iż wrócą z niego
w jednym kawalku.
Niezależnie jednak od tego, że
raport jest wyraźnie tendencyjny
i bez względu na fakty z góry
zakłada

niebezpieczeństwa

sukcesem hodowlanym
pracownicy
opolskiego ogrodu zoologicznego, w którym udało się utrzymać
przy życiu urodzonego w niewoli
wilka grzywiastego. Te pochodzące z Ameryki Południowej
zwierzęta bardzo rzadko rozmnażają się w ogrodach zoologicznych, a jeszcze rzadziej przeży
wają. Mały wilczek, odrzucony
przez matkę, kanniony był sztucznie. Nie tolerował białka w podawanym mleku I odżywkach mlecznych. Wszystko wskazywało, że
nie przeżyje, prz.estał już nawet
Dużym

mogą pochwalić się

poruszać
łapami.
Przełom
nastąpił, gdy wilczkowi dodano do

towarzystwa młodszego o 3 tygodnie, również urodzonego w 0polskim zoo, jenota. Obecnie oba
zwierzaki czują się świetnie I nie
rozstają się z sobą ..

grożące turyście, który wybierze się
do Polski, musimy przyznać, że bardzo groźna jest u nas plaga kradzieży. Z całą pewnością ogromnym ryzykiem jest przyjechanie do
Polski samochodem dobrej marki.
Istnieje co najmniej 50 proc. szans,
że auto zostanie ukradzione. Cudzoziemcy są nagminnie okradani,
a za totalny skandal trzeba uznać
fakt okradania zagranicznych gości
przez policję - przypadek taki zdarzył się w Warszawie pewnemu
Włochowi.
/NIS/

Koniec
sporu
spadkowego
Podpalenie budynku gospodarczego w Zręcinie k. Krosna .rozwiązało" spór między braćmi o prawo własności do nieruchomości.
Jan i Adam S., dzieląc schedę po
zmarłych rodzicach, nie mogli porozumieć się, komu przypadnie drewniany budynek gospodarczy kryty
dachówką. Problem ,.rozwiązał· Adam, podpalając sporną stodołę.
Straty spowodowane pożarem
wynoszą ok. 4 tys. złotych.
SpIonął budynek,·znajdujące się
w nim słoma, narzędzia i sprzęt
rolniczy. Pożar gasiło 6 jednostek
OSP.
Policja zatrzymała obu braci do
wyjaśnienia. Adam S. miał 2,37
promila alkoholu w krwi, Jan 3,94 promila.

Region
Tylko trzy w

strona 7

STACJE

czyć wszystkich pacjentów oddziału, ci sami trafiają tu bowiem

wielokrotnie.
Szpital przyjmuje zaledwie

30 proc. pacjentów potrzebuJących dializowania. Chorzy
przyjeżdżają z całego wo-

Przodujemy w statystyce

Groźne

tory

KIELECKIE, RADOMSKIE, TARNOBRZESKIE. Bezmyślność nadal zbiera na torach PKP śmiertelne żni
wo, niepokojąco rośnie liczba śmiertelnych wypadków. We Wschodniej DOKP, obejmującej swym
zasięgiem osiem południowo-wschodnich wo-

jewództw, nasz region przoduje w niechlubnej statystyce.
Od
początku
roku
w WDOKP zginęlo trzydzieści
osób chodzących po torach,
w tym połowa na terenie trzech
województw: kieleckiego, radomskiego i tarnobrzeskiego powiedział .Echu· okręgowy inspektor bezpieczeństwa ruchu
kolejowego WDOKP Lublin Waldemar Owczarek. - W tej statystyce przoduje Radom /6 przypadków/, Kielce /5/ i Tarnobrzeg
/4/.25 osób zostało rannych, co
oznacza na ogół trwałe kalectwo. Jest to najczęściej wynikiem
bezmyślności, chociaż oprócz
pechowych wydarzeń zdarzają

Pobili i okradli

Zbójcy
w lesie
JĘDRZEJÓW.

Pięciu

mężczyzn: Krzysztof D., Artur

B., Robert N., Marek D., Marceli
O. i Ryszard J. z Opatkowic
Drewnianych i Sosnowca dokonało rozboju na trasie Pękosław
- Krężoly. Zatrzymali .fiata
126p·, wyciągnęli jadących nim
dwóch mężczyzn oraz kobietę.
Pobili ich, zabrali 2 miliony zło
tych, portfel z dokumentami, zegarek, kurtkę, akcesoria samochodowe wartości ok. 2 mln zł oraz kocyk dziecięcy. Samochód
wywrócili i wybili w nim szyby.
Poszkodowani wracali z zabawy
w Pękos/awicach. Dochodzenie
przeprowadziła Prokuratura Rejonowa w Jędrzejowie. Wkrótce
proces.
/MAK-XI

nagrodzona przez

fundację

ŻYCIA Pomóc -sobie
• •
I Innym

KIELECKIE. W całym województwie są tylko trzy stacje dializoterapII, dzięki którym utrzymywane są przy
życiu osoby z przewlekłą niewydolnością nerek.
W szpitalach rejonowych nie ma możliwości dializ.
W Wojewódzkim Szpitalu
Zespolonym w Kielcach na Oddziale Nefrologii są 22 etatowe
łóżka, w tej chwili dializowaniu
poddanych jest 56 pacjentów,
a rocznie wykonuje się 800 zabiegów dializ. Ponieważ są to
badania cykliczne - trudno zli-

Młodzież

województwie

się też samobójstwa - mówi Waldemar Owczarek. - Najwięcej
potrąceń notujemy w porze nocnej, wtedy też maszynista prowadzący pociąg ma niewielkie

szanse na wyhamowanie.
Niepokoją też zdarzenia na
przejazdach. Od początku roku w WDOKP zginęło 18 osób,
z czego połowa na naszym terenie /Tarnobrzeskie - 6, KIeleckie - 2 I Radomskie - 1/. Do
wielkiej tragedii doszło na nie
strzeżonym przejeździe w pobliżu Warki, gdzie pod kołami pociągu osobowego zginął 9-letni
chłopiec, któremu tata dzień
wcześniej kupił rower! Na przejeździe szlaku Sobków - Mląso
wa pociąg osobowy relacji Kielce - Sędziszów najechał na
zaprzęg konny, którym ptlwozili
dwaj mieszkańcy /71 i 69 laV ze
wsi Brzeźno.
O szczęściu w nieszczęściu
mogą mówić trzy osoby Jadące
na motorowerze, które na przejeździe w Charzewleach Upa
kolo Stalowej Woli zderzyły się
z... drezyną. Cała trójka /mąż,
żona I córka! przebywa w szpitalu w Stalowej Woli.
PIOTR SZPAK

jewództwa, nie wszyscy mogą liczyć na natychmiastowy zabieg.
Do Stacji Dializacyjnej przyjmowani są tylko ci najbardziej P,Otrzebujący, w stanie ciężkim. Zeby sprostać wszystkim wymaganiom oddział powinien być wyposażony w przynajmniej cztery
razy więcej łóżek.

- Każda placówka rejonowa
powinna mleć stację dializacyjną - mowi dr Jacek Starzyk,
zastępca ordynatora Oddziału
Nefrologii w szpitalu na Czamowie. - Niestety prawda jest taka,
że większość naszych pacjentów przyjmujemy wlaśnie
z terenu. Sytuacja jest trudna.
W krajach europejskich, dobrze
rozwiniętych, każdy pacjent, który tego potrzebuje ma zapewnioną dializoterapię. U nas do
tego standardu jeszcze daleko.
Na razie finansowani jesteśmy
z centralnego budżetu, z pieniędzmi na badania nie jest najgorzej. Nie wiem jednak, jak sytuacja ze stacjami dializ będzie
wyglądała
w
momencie
przejęcia służby zdrowia przez
wojewodę. Nie myślimy o tym
jeszcze - dodaje doktor.
A. FUGIŃSKA

KIELECKIE. Fundacja im.
Stefana Batorego promuje
i wspiera projekty i działania na
rzecz rozwoju środowisk lokalnych, m.in. w zakresie pomocy
społecznej, podejmowane i realizowane przez stowarzyszenia,
fundacje oraz grupy działające
w oparciu o środowisko lokalne.
Cztery razy w roku, w drodze
konkursów, fundacja przyznaje
dotacje realizatorom projektów
mających
na celu rozwój,
wyrównanie szans edukacyjnych i życiowych oraz usamodzielnienie, integrację dzieci
i ich rodzin z grup upośledzenia
zdrowotnego i społecznego.
Rolą Fundacji im. Stefana Batorego jest wspieranie rozwoju
samorządnego i obywatelskiego społeczeństwa w Polsce. Zadanie to realizuje m.in. przez
Program Charytatywny.
Ostatnie rozstrzygnięcie konkursów, obejmujących także ten
program, odbyło się ostatnio.
Spośród 41 wniosków pozytywnie oceniono 17. Niestety, nikt
z naszego regionu nie otrzymał
dotacji.

Testament w ... gminie

Na wszelki
wypadek
KIELECKIE. W niektórych kieleckich urzędach gmin mieszkańcy mogą spisywać l deponować testamenty. Dzieje się tak
w przypadkach, gdy w okolicy nie działa żadna kancelaria notarialna.
W Miedzianej Górze złożo
nych jest obecnie 11 testamentów, kilka spoczywa także
w kancelarii tajnej Urzędu
Miasta i Gminy w Kunowie. Testamenty
takie
spisują
głównie ludzie starsi - mówi burmistrz Kunowa - Andrzej
Jabłoński. - Zdarza się, że po
pewnym czasie przychodzą ponownie, by zmienić ich treść. Ostatnio mieliśmy jeden taki przypadek.

W Urzędzie Gminy w Stąpor
kowie czasami okoliczni mieszkańcy spisują przed burmistrzem lub sekretarzem swoją ostatnią wolę w formie protokołu.
Wymagana jest przy tym obecność dwóch świadków. W gminie tej nie praktykuje się jednak
zwyczaju przechowywania testamentów.
INIEBJ

Opuszczający więzienie czują się

bez szans

ZŁA PRZESZŁOŚĆ
KIELECKIE. Ponad 80 proc. osób zwalnianych
więzień I aresztów oczekuje różnych form pomocy,
zwłaszcza finansowej oraz znalezienia pracy. Dane te
pochodzą z raportu rzecznika praw obywatelskich
prof. Tadeusza Zielińskiego. Jego wyniki potwierdzają
także dane kieleckie.

z

- Mamy bardzo ograniczone
możliwości pomocy finansowej -

mówi Edward Król, naczelnik Aresztu Śledczego w Kielcach . Opuszczającemu mury aresztu
możemy zaoferować odzież stosowną do pory roku oraz symboliczną gotówkę - ok. 10 zł. Jeśli
zwolniony mieszka daleko, dodajemy jeszcze bilety PKP. Niestety, nic więcej nie możemy zrobić .
Duże trudności napotykają
próby podjęcia pracy przez osoby z więzienną przeszłością.
Fakt, iż odbywali karę przekreśla

Fot. A. Piekarski

ich w oczach pracodawcy, przy
czym ci nie potrafią przyznać tego wprost, lecz podają inne przyczyny odmowy.

W Rejonowym Urzędzie Pracy w Ostrowcu zarejestrowano
67 osób, które opuściły zakłady
karne w Starachowicach - zaś
w Kielcach zarejestrowanych
zostało
19
mężczyzn
z więzienną przeszlością, z czego 17 ma prawo do zasiłku. Staramy się pomagać tym ludziom
i nie dyskryminujemy ich ze
względu na ich konflikt z prawem - mówi Waldemar Bujała
zastępca
kierownika
RUP
w Kielcach. - Wszystko zależy
od wyuczonego zawodu tych
osób. Większość z nich to pracownicy fizyczni lub bez zawodu. Nie ukrywam, że osoby skazane, czy ukarane mają klopoty
ze znalezieniem zatrudnienia.
Pracodawcy wybierają osoby,
które nie miały konfliktów z prawem .
Na stałe zatrudnienie mają
bardzo niewielkie szanse.
Szybciej mogą znaleźć pracę
sezonową lub Interwencyjną.
MAGDALENA FU DALA

http://sbc.wbp.kielce.pl

Kieleckie ma natomiast
swój udział w Programie dla
Młodzieży. Grupa młodzieży z
IV LO w Kielcach otrzymała dotację na zakup materiałów do inscenizacji .Poskromienia złośni
cy" i musicalu .Hair· w szkolnym
kółku teatralnym oraz na zakup
książek i czasopism dla realizowanego przezf szkołę programu
edukacji ekologicznej. Szkoła
Podstawowa nr 5 w Ostrowcu
Świętokrzyskim dostała z fundacji pieniądze na realizację
programu .Szkoła promująca
zdrowie·.
/JOK/

MORAWICA. Trwają zaawansowane prace nad budową
supernowoczesnego
przedszkola samorządowego
w Morawlcy. Obiekt usytuowany przy Szkole Podstawowej według założeń technicznych
ma być
najnowocześnleJszym przedszkolem
tego typu na KIelecczyźnie.

Prace

trwają

Superprzedszkole
Planowane są specjalnie widne pomieszczenia dla dzieci, sale dydaktyczne i nowoczesne
wyposażenie. Morawiccy radni
kładą ostatnio duży nacisk na
stworzenie warunków normalnej
nauki i wychowania młodzieży
i dzieci, przeznaczając duże
środki nie tylko na przedszkole,
lecz również na szkoły.
/O.SJ

Policjant wyjął pistolet
I strzeli. do żony

Zasłaniała

telewizor ...
TARNOBRZESKIE. Dramat, który rozegrał się późnym wieczorem 3 lutego br. w jednym z mieszkań w Staszowie przypomina
scenerię kryminalnego filmu. Siedzący przed telewizorem wraz
ze swym krewnym 42-letnl aspirant policji z Połańca Bronisław
H. kilkakrotnie upominał chodzącą po pokoju żonę, że zastania
mu ekran. W pewnym momencie wstał z fotela I wyszedł z pokoju. Z szafy wyciągnął pas z kaburą, a z nieJ pistolet. Wrócił do
pokoju I oddał strzał do swej żony. Mąż zadzwon" najpierw na
pogotowie ratunkowe, a następnie do Komendy Rejonowej PolicJI w Staszowie Informując, że zastrzelił żonę. Po odłożeniu słu
chawki znowu usiadł w fotelu przed telewizorem.
Taki stan ustaliła Prokuratura
Rejonowa w Staszowie, która oskarżyła byłego policjanta w stopniu aspiranta z komisariatu
w Połańcu , 42-letniego Bronisła
wa H. o zabójstwo swej żony Danuty oraz wcześniejsze grożenie
jej pozbawieniem życia. Sprawa ta
trafiła w ostatnich dniach na wokandę tarnobrzeskiego Sądu Wojewódzkiego z siedzibą w Sandomierzu.

Z aktu oskarżenia
wynika,
że między małżonkami od dawpanowały nieporozumienia. Ich
podłożem była zazdrość Bronisła
wa H. o żonę. Zdarzało się to
najczęściej, gdy był pod wpływem

na

alkoholu. Pewnego razu, podczas
rodzinnej uroczystości doszło do
kłótni i wówczas policjant wyciągnął
pistolet grożąc żonie, że ją zastrzeli.
Kobieta wspólnie z córkami zdołała
mu wtedy odebrać broń . Tego rodzaju awantury, podczas których
Bronisław H. sięgał po pistolet,
powtarzały się wielokrotnie.
Feralnego dnia miał wolny od
służby dzień, ale I tak pojechał do
Połańca, by wziąć udział w naradzie. Wrócił około godziny 13,
wstąpił jeszcze do Komendy Rejonowej w Staszowie, ostrzygł ~ię u fryzjera i poszedł do domu. Zona była
w pracy 'pracowała w Elektrowni
.Połaniec", i miała wrócić dopiero
wieczorem. Po południu zjawił się
krewny - Władys/aw F. z informacją,
że zawi6z1właśnie swoją żonę na por0d6wkę i lada chwila spodziewa ~ę
potomka. Przyniósł dwie butelki wódki, którą zaczęli się raczyć obaj

mężczyźni. Kończyły się właśnie
Wiadomości,
gdy
ze szpitala
nadeszła wiadomość, że Władysła
wowi F. urodziła się c6r1<a. Postanowili zlożyć wizytę w szpitalu. Kupili
bombonierkę, paczkę kawy i butelkę
wódki. Wódkę zabrała wracająca
właśnie do domu z pracy Danuta,
panowie zaś poszli z wizytą . Wracając ze szpitala wstąpili jeszcze do

restauracji, gdzie wypili kilka kieliszków.

Do domu dotarli około
godziny 22.
Danuta choć sama była pod
alkoholu , zaczęła wypo-

wpływem

minać mężowi,
że się upił.
Chodząc po mieszkaniu coraz to
zasłaniała ekran telewizora, w który wpatrzeni byli obaj mężczyźni.
Bronisław kilkakrotnie zwracał jej
na to uwagę . W pewnym momencie wstał i spokojnie wyszedł do
przedpokoju, wyjął z szafy pas
z kaburą i wyciągnął pistolet.
Wszedł do pokoju i oddał strzał do
swojej żony. Kobieta upadła na dywan i znieruchomiała. Bronisław
rzucił pistolet obok niej. Gdy obec-

ny przy tym zdarzeniu przyjaciel
chciał go podnieść, nie pozwolił.
Przestrzegł, by nie zacierał śla
dów. Sam zaś zadzwonił na pogotowie ratunkowe, a następnie do

Komendy Rejonowej Policji.

Dyspozytorka
z pogotowia,
która odebrała telefon, zeznała
podczas śledztwa, że Bronisław H.
przedstawił się i zażądał przyjazdu
karetki. Oświadczył przy tym, że
zastrzelił przed chwilą swoją żonę.
Ekipa pogotowia ratunkowego skladająca się z lekarza, pielęgniarek
i sanitariusza, zastała
obu
mężczyzn siedzących w fotelach .
Na podłodze leżała Danuta H. lekarz stwierdził, że nie żyje . Pocisk
ugodził ją w klatkę piersiową. Bronisław H. kilkakrotnie dzwonił do komendy policji domagając się przyjazdu. Kiedy w mieszkaniu zjawił
się komendant rejonowy, Bronisław
H. zwr6cil się do niego, aby skuł go
kajdankami po czym powiedział:
.tak musiało się stać· wskazując na
martwą żonę.

Natychmiast został zatrzymany, a badanie krwi wykazało, że
mIał w organizmie 2,2 promila alkoholu. Prokurator zastosował w0bec Bronisława H. areszt tymczasowy, wkrótce zaś, po 20 latach pracy, został wydalony z policji. W toku
śledztwa Bronisława H. poddano
badaniom psychiatrycznym i psychologicznym. Wykazały one, że
w
chwili
zarzucanego
mu
przestępstwa miał zdolność do rozpoznania jego znaczenia i pokierowania swym postępowaniem .
Przed sądem Bronisław H. nie
przyznał się do winy. Ma adwokata, ale broni Si, sam. Z oskarżeniem
przeciwko
ojcu
wystąpiła
także
najstarsza
z trzech jego c6rek.
/KAW
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Echo kieleckie
* 3,1 mln

*

Brak

zł na
kanałów

tegoroczne inwestycje
deszczowych hamuje budowy

I
Mieszkańcy osiedla Ostra Górka nie doczekają się
asfaltowych dróg w tym wieku. Nie ma tu kanałów
deszczowych, a bez nich nie można rozpocząć budowy ulic - takie są wymogi ochrony środowiska. W innych częściach Kielc, np. na Herbach, równiez brakuje
kanalizacji deszczowej. Zaniedbania w tej dziedzinie
są kilkudziesięcioletnie. I szybko nie będą nadrobione,
bQ są to kosztowne inwestycje.

"Zameczek"
zaprasza

31 mld starych złotych miasto
przeznaczy w tym roku na budowę dróg. Połowę pieniędzy
pochłoną inwestycje drogowe,
ogólnomiejskie, około 1 mld zło
tych - ulice osiedlowe o znaczeniu miejskim i 630 mln zł - dofinansowanie drogowych czynów
społecznych.

Ośrodek Młodzieżowy

,,Za-

meczek" przy ul. Słowackiego 23
w ramach akcji "Lato w mieście"
proponuje: sekcję plastyczną
"Ołówek I kredka" - zajęcia
plastyczne dla dzieci i młodzieży,
termin - lipiec, sierpień, w każdą
środę, godz. 17; letnia szkoła
języka angielskiego - zajęcia
dla dzieci i młodzieży w lipcu;
wakacyjna szkoła tańca break
dance - sierpień, e/ectric boogie
- lipiec i sierpień, taniec towarzyski - lipiec i sierpień; Instytut
wiedzy o tożsamości - mło
dzieżowe forum dyskusyjne lipiec i sierpień, wtorki godzina 17;
studio piosenki "Czar" zajęcia wokalne dla dzieci i mło
dzieży, fipiec i sierpień, godzina
10; zajęcia sportowe - tenis
ziemny i stołowy, koszykówka,
wycieczki po okolicach Kielc.
Zgłoszenia przyjmowane są
codziennie w godzinach 10-18
przy ul. Słowackiego 23, telefon 61-39-31.
/ATAJ

~

"Dialog" z

Obecnie najwaznleJsze dla
miasta są budowy ulic: Art-

go-Plwnika. Kompleks ulic Artwińskiego i Podklasztornej ma
obsługiwać centrum onkologiczne i przyległe placówki służby
zdrowia. Ul. Artwińskiego jest już

wybudowana, natomiast na ul.
Podklasztornej trwają pracą
przygotowawcze. W tym roku
pieniędzy wystarczy na ułożenie
kanałów sanitarnego i deszczo-

Budowa węzła Skrzetle
trwa już trzeci rok. Ma to być
droga ekspresowa o kierunku
północ - południe. Rozładuje 0na,ruch na ul. Robotniczej oraz
w Sródmieściu - po wybudowaniu ul. Witosa łączącej ul. Warszawską z Zagnańską. Jeśli
tempo inV(estycji nie zostanie
zahamowane w związku z przebudową bocznicy kolejowej dla
Elektrociepłowni "Kielce", to je,
den pas ruchu będzie oddany
do użytku pod koniec 1996 roku.
Elektrociepłownia korzysta do
tej pory z bocznicy kolejowej należącej do "Chemaru". Aby budowa węzła' Skrzetle mogła być
kontynuowana tr~eba rozebrać
bocznicę, a elektrociepłownia
musi wybudować swoje tory, z
braku pieniędzy ociąga się jednak z rozpoczęciem inwestycji.
Miasto finansuje budowę węzla
Skrzetle w 30 proc. /w tym roku
przeznaczy 9 mld zł/, pozostałą
sumę dokłada Wojewódzka Dyrekcja Dróg Miejskich oraz
Wschodnia DOKP w Lublinie.

Po opadach deszczu nie da
się przejechać ul. PonuregoPlwnika, bo woda nie wsiąka
w podłoże. W ubiegłym roku
rozpoczęto

Wiele kieleckich ulic wygląda właśnie w ten sposób. Po deszczu można przejechać tylko ciągnikiem.
Fot. A. Piekarski

mieszkańcami

Barwinka

Po raz trzeci przedstawiciele Programu "Dialog",
proponowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji
Lokalnej w Kielcach zorganizowali spotkanie z mieszkańcami Barwinka.
To już drugie osiedle, po KSM,
gdzie rozpowszechniane są zasady "sąsiedzkiej czujności" oraz metody zabezpieczenia
własnej osoby i mieszkań przed
atakiem lub kradzieżą.
Na spotkanie przyszłO ponad
20 zainteresowanych. Dyskutowano nad tym, jakie korzyści
płyną z dobrego sąsiedztwa i jak
wielu nieszczęść można uniknąć

włńsklego,
Podklasztornej,
węzła Skrzetle oraz ul. Ponure-

wego, a nakładka asfaltowa
ma być zrobiona w przyszłym
roku.

stwierdził,
że upominanie i
grzeczne uwagi na niewłaściwe
zachowanie nic nie dają , a przeciwnie - wywołują tylko konflikty.
Mówiono także o metodach
obrony przed napastnikiem. Instruktor Lech Segiet zademonstrował kilka podstawowych chwytów, dzięki którym można odparować atak i unieszkodliwić atakującego . Pokaz wzbudził naj·

większe
pań .

budowę

kanału

deszczowego. W trakcie robót
odkryto, że skorodowany jest
gazociąg I ulatnia się z niego
gaz. Inwestycję przerwano na
czas naprawy Instalacji gazowej, ałe Jest już wznowiona I Jesienią droga będzie gotowa.
Z budowanych dróg osiedlowych najwięcej pieniędzy, bo 6
mld zł, pochłonie trasa środko
wa. Obsługuje ona dzielnicę
Zachód, a docelowo ma
przejąć ruch z ul. Plekoszowskiej.

zainteresowanie wśród

. Wskazówek udzielał także komisarz Krzysztof Kisiała z Wydziału Prewencji KWP w Kielcach. Przypominał o zabezpieczeniu mieszkań przed wyjściem
lub
wyjazdem,
zamknięciu
dokładnie okien i drzwi, wmontowaniu zamków i blokad, niepozostawianiu cennych rzeczy na
balkonie /np. rowerów/oWspomniał także o ochronie własnej osoby w czasie podróży, ukryciu dokumentów i pieniędzy oraz unikaniu "sztucznego tłoku".
MAGDALENA FUDALA

Wybudowany jest już odcinek
od Malikowa do ul. Piekoszowskiej, na ukończeniu jest najtrudul.
niejszy
fragment
do
Podklasztomej - ma być oddany
do ruchu w tym roku. Prace przy
ostatnim odcinku - z drugiej strony Malikowa do ul. Piekoszowskiej - ruszą prawdopodobnie dopiero po rozpoczęciu budowy
kolejnych osiedli mieszkaniowych.
Z puli pieniędzy przeznaczonych na dofinansowanie drogowych czynów społecznych dużą
część dostaną mieszkańcy 0-

siedla Dąbrowa. - Teren jest w
pełni uzbrojony i można od razu
przystąpić do budowy dróg - wyjaśnia Zygmunt Burczyn, naczelnik Wydziału TechnicznoInwestycyjnego Urzędu Miasta.

Place zabaw
często

są

nieciekawe,
zaśmiecone i zdewastowane

Nie wszystkie dzieci wyjadą na kolonie I obozy, większość
pozostanie w mieście. Czy osiedlowe place zabaw w Kielcach są przygotowane do "letnich Igraszek" dzieci?

linki.
AGATA KOWALCZVK

Prezydent miasta Jerzy Suchański powrócił z tygodniowego pobytu w Danii bardzo zadowolony. Powodem wizyty było podsumowanie dotychczasowej
współpracy z bliźniaczym miastem Herning i przygotowanie warunków nowej umowy.

współpraca

Kwitnie

W listopadzie br. wygasa porozumienie zatwierdzone przez obie
strony - polską i duńską - przed czterema laty. Na przełomie
września i października delegacja z tjerning odwiedzi Kielce, by
przedstawić do akceptacji warunki nowego układu na kolejne cztery lata.
- Zwróciłem uwagę przede wszystkim na ekologiczne rozwiązania
Duńczyków - powiedział Jerzy Suchańskl, prezydent Kielc. - Poza
tym chcemy rozwinąć współpracę pomiędzy centrami handlowymi i
izbami przemysłowo-handlowymi. Pragniemy przybliżyć Duńczykom
Polskę, możliwość robienia tu interesów, inwestycji.
,
Podczas wizyty rozmawiano o rozwoju turystyki - Góry Swiętok
rzyskie mogą okazać się dla Duńczyków bardzo atrakcyjne, pod warunkiem, że zapewni się .zagranicznym turystom odpowiednią bazę
hotelowo-gastronomiczną. Wspominano też o możliwości organizowania obozów dla młodzieży z naj uboższych rodzin w ramach wzajemnej wYmiany oraz o rozwijaniu systemu opieki nad ludźmi starszymi.
MAGDALENA FUDALA

Komunikat
·poli.c ji'
Osoby, które 6.06.1995 r., ogodz. 7.35 w Kielcach na ul.
Krakowskiej widziały przebieg
wypadku drogowego, w którym
nieletni ch/opiec wypadł z ruszającego z przystanku autobusu linii nr 19 /koloru zielonego/,
a w szczególności pasażerowie
tego autobusu, proszone są o
kontakt osobisty lub telefoniczny
z WRD KRP w Kielcach, ul. Wesoła 35, pok. nr 2, tel. 29-128, w
godz. 7.30-15.30.
huśtawka, zaś piasku w piaskownicy prawie nie ma.
Plac zabaw przy ul. Dalekiej 3
/KSM/ może zainteresować

pingpongowe /nieco powykrzywiane/ oraz kosz do koszykówki.
Brakuje tu jednak miejsca do za-

?

•

zadowalająco. Nieźle wyglądają

Plac zabaw przy ul. Romualda.

Fot. A. Piekarski

te na osiedlach Pod Dalnią i
KSM w okolicy ulicy Romualda
Pobrano próby piasku z piaskownic, ale na wyniki analizy
trzeba jeszcze poczekać. Przedstawiciele
administracji
twierdzą, że niezbędne prace remontowo-konserwatorskie wyposażenia placów wykonywane

http://sbc.wbp.kielce.pl

TELEFON
I inter~enc:yjny

[ V
KIELCE

łIoS-:Z:Z-19

koło

da wolne środki pieniężne.
Dzieci nie są jednak zadowolone z placów zabaw przed swo-

imi blokami. Na Barwinku przy
podmuchu wiatru tumany piasku z piaskownic zasypują
trawniki i chodniki. Brak zielonych drzew i krzewów sprawia,
że miejsca te przypominają raczej pustynię. Przed blokiem
PKP na ul. Targowej 16 śmietnik
stanowi integralną część placu
zabaw, a z huśtawek pozostały
jedynie resztki konstrukcji. Plac
przy ul. Targowej 12 fSM "Sło
neczna"/ wygląda trochę lepiej.
Smutny widok przedstawia wisząca na jednym ramieniu

Herning

a Kielcami

zwłaszcza starszą młodzież,
gdyż znajdują się tam dwa stoły

każdym

... w źródełku Blruty?
Fot. A. Piekarski

Między duńskim

6r

Jak dowiedzieliśmy się w
dziale higieny komunalnej .Sanepidu" wyniki przeprowadzonych w tym roku wyrywkowych
kontroli placów zabaw wypadły

III

Na pewno nie będą to drogi
położone na części wzgórza,
która ma spływ do Lubrzanki, np.
ul. Domki. Zastanawiamy się
nad ułożeniem w tym rejonie
dróg z rozbieranych płyt albo tre-

gdy spółdzielnia posia-

są wtedy,

,

- Niepotrzebnie część radnych doszukiwała się nieuczciwości w rozdziale pieniędzy. Są
również przyznane środki na
Ostrą Górkę, ale nikłe są szanse
na ich wykorzystanie. Może -jakimś cude'm uda się zrobić kilka
ulic.

mając zaprzyjaźnionego sąsia

da Uczestnicy docenili pozytywne aspekty dobrego sąsiedztwa,
ale zwrócili też uwagę na negatywne: hałasy, śmiecenie, dewastacje, zalewanie mieszkań i
kłopoty z cudzymi psami. Ten ostatni problem to plaga Barwinka.
Obecny na spotkaniu kierownik
administracji osiedla Jan Robak

Cl1eplo cl1eplo

baw dla młodszych dzieci. Centralne miejsce zajmuje tylko olbrzymia piaskownica. Kiedyś była
tu bardzo atrakcyjna "indiańska
wioska". Dziś nie ma po niej śla
du. Za to z dnia na dzień przybywa śmieci i potłuczonych butelek.
Kiepskim pomysłem było wyasfaltowanie lub wyłożenie pły
tami chodnikowymi całych terenów pod place zabaw. Wiemy
przecież jak kończą się upadki z
huśtawki na beton.
A.GODOWSKA

Strach na Czarno wie
- Jestem mieszkańcem Czarnowa. Akcja policji przeprowadzona kilka dni temu przy ul.
Grochowej była bardzo potrzebna. Zwykli mieszkańcy osiedla
nie mogą spokojnie żyć. Sklep
przy ul. Grochowej jest cały
dzień okupowany przez pijaków,
którzy zaczepiają przechodniów, biją się między sobą. Wieczorem strach wejść do własne
go bloku czy wyjść wyrzucić
śmieci. Policjanci powinni codziennie patrolować ten teren.
JATA!

A

gałęzie leżi/ ...

- W okolicach ul. Turystycznej
- mówi
czytelniczka. - To wstyd dla
miasta, że nie ma kto uprzątnąć
tego śmietnika. Liście na
wciąż leżą ścięte gałęzie

gałęziach już uschły, wyglądają
nie estetycznie i rażą przechodniów. Jeśli ktoś podjął decyzję o
ucięciu gałęzi powinien również
zadbać o ich wywiezienie.

Groźny pies

- Na osiedlu KSM grasuje niebezpieczny pies - zgłosił czytelnik. - Biega za przechodniami,
szczeka, warczy. Pies nie jest
bezpański, gdyż na szyi ma obrożę z numerem. Trudno jednak
go odczytać i odszukać właści
ciela, gdy zwierzę nie pozwala
do siebie podejść. Ktoś powinien
zająć się tą sprawą. Może administracja, a może po prostu sam
właściciel psa.
/MAFj
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biegłych latach oprawę miał te-

Płyta

goroczny koncert inaugurujący XXII Festiwal Kultury
Młodzieży Szkolnej. Tym razem
zamiast barwnego, roztańczo
nego widowiska, organizatorzy zaproponowali występ
"Wołosatek" I ich gości.
Szkoda, że publiczności i festiwalowym gościom nie mogły zaprezentować się kieleckie zespoły
i soliści, bo przecież byloby czym
się pochwalić. Miejmy nadzieję,
że w przyszlości pozaartystyczne
nieporozumienia nie wpłyną na
kształt widowiska.
•W%satki· zaprosiły na lJiedzielny, wieczorny koncert na

,

wzruszen
W studiu nagraniowym Polskiego Radia
w Kielcach wre praca. Muzycy i realizator
dają z siebie wszystko. Wszystko, by nowa
płyta Bogusława Nowickiego zabrzmiała jak
najlepiej. I rzeczywiście - brzmi świetnie.
* Od lat komponujesz, pIszesz teksty. Dlaczego dopIero teraz zdecydowałeś się wydać płytę?

- Zawsze o tym myślałem,
ale nie byłem zadowolony z tych prób. Za każ
dym razem twierdziłem, że nie
tędy droga. Wolałem wykonywać piosenki na koncertach.
Może nawet trochę obawiałem
się nagrań nie jestem przecież
muzykiem z wykształcenia, jestem samoukiem ...
* A może po prostu dojpróbowałem,

L

rzałeś?

- Chyba tak. Wcześniej byłem
niekonsekwentny w swoich próbach. Za kilka tygodni płyta ta ukaże się w sklepach. Zastanawiam się jak zostaną przyjęte
piosenki, które kiedyś napisałem, a które dziś już nie są
moje, bo śpiewają je niemal
wszyscy przy ogniskach i podczas wędrówek, np.•Gawędzia
rze·.
* Pierwszy krok został już
zrobiony. Wydałeś przecież
promocyjny kompakt, którego
sprzedaż rozpocząłeś w Chicago.
- Rzeczywiście wyprodukowałem promocyjną płytę, ale nie
na sprzedaż. Miała ona bardzo
mały n.akład i przeznaczona była
dla znajomych. Jej wydanie
zbiegło się z koncertami Fundacji DAR SERCA dla Polonii amerykańskiej w Chicago. Występo
wałem razem z Marlą Ko-

rolę w

Byłem na pierwszym oraz
ostatnim w tym sezonie Salonie Kameralnym w pałacyku.
Zdobył on sobie w między
czasie rozgłos, publiczność
I sponsorów. Ostatni "salon"
wzięło pod opiekę ECHO
DNIA. Dziękowano szczególnie serdecznie pani dyrektor
banku PeKaO SA, w którego
murach nowej I gustownej
siedziby płynie jak w żyłach
sama muzyka, wszak koncertowali tam kieleccy filharmonicy bez mała plęćdziesl'1t lat.

Kadzielni kilku swoich przyjaciół,
wśród których niewątpliwie największą gwiazdą był Rudi Schubert, niegdyś lider "Wałów Jagie\-

Harcerska, a globtroter Stanisław Wolski zabawiał publicznoŚĆ opowieściami o tym, co to jest
nostalgia i łamaniem nosa na stoliku.
Słowa uznania należą się
także "Wołosatkom", które jak
zwykle rozkołysały publiczność. Szczególne brawa otrzymały po brawurowo wykonanej
wiązance przebojów z lat 60.
Oczywiście można dyskutować

dowisko na piosenkach znanych i że nie zaskoczyli publiczności niczym nowym.
Już wczoraj rozpoczęły się
pierwsze prezentacje konkursowe. W WDK o Złote, Srebrne
i Brązowe Jodły walczyć będą
zespoły muzycz!1e i soliści,
w Teatrze im. S. Zeromskiego zespoły. teatralne, zaś w hali
przy-ul. Zytniej - zespoły taneczne i folklorystyczne. Te ostatnie
prezentacje będą jednak zamknięte dla publiczności, pozostałe
zaś będą mogli obejrzeć wszyscy chętni w godz. 10-13 i 16-18.
AGATA NIEBUDEK
Zdjęcia A. Piekarski

będzie sprzedawać.

* I jak?
-

Udało się. Marysia Koterbsśmiała się, że sprzedałem
płyty przed swoim występem,
a co będzie po tym, jak zaśpie
wam? Szczerze mówiąc, mną
naprawdę targały takie niepewności .
Ale nie było źle?
- Przeciwnie. Po występie

ka

Razem z "Wołosatkami"
Jerzy Filar.

śpiewa

*

D'Artagnan
W spódnicy

przychodzili za kulisy widzowie,
chcąc ode mnie kupić płytę.
* Jednym słowem, amerykański sukces..•
- Możesz nazywać to jak
chcesz. Miałem tremę przed
koncertem. Moje ballady przeważnie wykonywałem w kameralnych salach, a Copernicus
Center, gdzie odbywała się impreza fundacji liczy ok. 2 tys.
miejsc.
* Jaki reper:tuar znajdzie się
na nowej płycie?
- Mieszany. Roboczy tytuł tego krążka brzmi .Uśmiechnięte
dziewczyny· i cała ta płyta jest
właśnie
taka uśmiechnięta.
Znajdą się tam piosenki stare
i zupąłnie nowe, które mają
wzruszać, śmieszyć, zastanawiać. Po prostu ballady...

e

z
Znów odżywają dawni bohaterowie, tym razem za
sprawą francuskiego reżysera
Bertranda Taverniera, który
postanowił
wykorzystać
słynną powieść A. Dumasa

o przygodach trzech muszkieterów. Bohaterką filmu, który od
piątku będzie można oglądać

w kinie .Moskwa", jest córka
dzielnego d' Artagnana - Elolse. W postać tę wcieliła się
gwiazdę
kina francuskiego
Sophle Marceau.
Dziewczyna wychowuje się
w klasztorze, do którego pewnego dnia przybywa zbiegły
niewolnik, ścigany przez ludzi
księcia de Crase. Siepacze napadają na klasztor I zabijają
matkę przełożoną. Eloise posodnaleźć
Ich
tanawia
I pomścić zbrodnię. Dziewczynie pomagają ojciec I jego
wierni przyjaciele - Portos, Aramis i Atos.
Premiera .Córki d'Artagnana"
już w najbliższy piątek w kinie
.Moskwa". Organizatorzy seansu zapowiadają wiele atrakcji - losowanie 50 plakatów 0raz nagród ufundowanych
przez "Pepsi Colę". W czwartek w naszej gazecie ogłosimy
konkurs, w którym nagrodami
będą zaproszenia na premierę. Tego samego dnia wydrukujemy także kupon upoważniający do 10-proc. zniżki
przy zakupie biletu na piątko
wy seans.
/NIEB./

Rozmawiała

MAGDALENA FUDALA

Marceau.

spotkania

FE

nad formułą niedzielnego koncertu
- czy zawężenie inauguracji do
części wokalno-instrumentalnej
bylo naj słuszniejszym rozwiąza
niem. Do organizatorów można
mieć pretensje o to, że oparli wi-

filmie "Córka d'Artagnana" gra Sophie

Muzyczne

E

E

Stefanem Friedmanem, Krzysztofem Jaroszyńskim i Czesławem Majewskim. Wszyscy
w przerwach koncertu sprzedawali swoje płyty. Ja również
położyłem kilka egzemplarzy, dla
żartu. Chciałem zobaczyć jak się

terbską, Zdzisławą Sośnicką,

Główną

• Inauguracja skromniejsza niż zwykle
• Trwają prezentacje konkursowe

Dwukrotnie słyszaIem w sal0-

skrzypaczkę Ludmiłę WOlO~Wltek grającą znane minia-

nie

tury z rozmachem i muzykalnie.
Wśród nich w programie omawianego .salonu· znalazła się

ambitna perełka - .Poemar E.
Chaussona. Kolorytu orkiestrowego tJa nie odda niest~ty fortE!pian. Partia .solowa Jed:,akże
posiadała WIele urzekających
poezją fragmentów. Podobnie
_Legenda- H. WieniawsklefJO·.

_Oberka- G. Bacewrcz

tystycznych upodobań.

rze

ni
Brawurę

sakowa, dosadność "Montequi

I Capulettl" S. Prokoffewa mocno ok/askNiano. Przy fortepianie
zasiadł Artur Jaroń,- dla którego
,.salon-jest również wizytówką ar-

I

.Lotu trzmiela- M. Rimskiego-Kor-

a

Ja jednakże ciekaw bylem
WłodzImierza Kutrzeby, z krwi
i kości przede wszystkim kielczanina i nie wiem dlaczego pozwolono sobie na wpisanie Finlandia
przy nazwisku. Rozpoznałem,
a jakże, jego myśli przytoczone
w programie, a tyczące naszej
wspólnej profesji, fatalnie nieste-

Były też tańce.

Bawiono się znakomicie.
lońsklch". Artystazaprezentował

swoje stare przeboje, m.in. piosenki "Monika, dziewczyna ratownika" czy "Wars wita was", a ponieważ jest doświadczonym showmanem, publiczność bawiła się
świetnie. Jerzy Filar jak zwykle
zaśpiewa! swój sztandarowy przebój "Samba sikoreczka", choć
w jego krótkim recitalu nie zabraklo
także ... kolędy. Na estradzie zaprezentowali się także młodzi kieleccy wykonawcy - 9-letnia Ania
Młynarczyk, Ewa Tamborska,
Magda Wach i Tamara WoIowiec
ze Studia Piosenki GA-GA. Śpie
wała także 102 Kielecka Drużyna

W roli globtrotera
WolskI.

Stanisław

Żołnierze AK
zapraszają

Rozmowy
przy ognisku
Kieleckie
Młynarczyk

młode solistki razem: Ewa Tamborska, Ania
I Magda Wach.

ty w programie zredagowane
JKutrzeba jest wybornym logikiem!. Ciekawe i górnolotne,
a w sferze kształtowania
pięknego dźwięku, na tak sła
bym instrumencie, nierealne.

•

cam.
Duet Kutrzeba - Jaroń zaciekawia/ zarówno autentycznością
przeżycia jak i oryginalnym podejściem do bardzo znanych
_Tanców węgierskich- J. Brahmsa. Wykonane w Kielcach w
1992 roku • Szkice - obrazy" A.
Gawry/ina, szkicowano co się
zowie, łącznie z sugerowanym

http://sbc.wbp.kielce.pl

przez
poprzednich
wykonawców z Rygi marszem-wymarszem wojsk byłego ZSRR,
ale to było trzy lata temu!
Anegdot w .salonie-jest wiele,
przez to staje się on przegadany
- moim zdaniem trwa zbyt długo.
.Entuzjazm otoczenia psuje artystę - mawia/ Debussy - gdyż zachodzi obawa, że W końcu ten upodobni się do swego otoczenia".
.,Jeśli jest tu ktoś, kogo zapomniałem obrazić - mawiaj na salonach dowcipny Brahms - proszę,
by zechcia/ mi wybaczyc~.
więc
niezaSzukajmy
leżności,
przed wszystkim
myślenia. Zyczę udanego lata
i urlopów.
ANDRZEJ DOMIN

SUCHEDNIÓW, SKARŻYs.
KO-KAMIENNA. Msza polowa
w intencji ojczyzny I rodaków,
rozmowy przy ognisku - to
główne
punkty spotkania
żołnierzy
Arml1 Krajowej
z mieszkańcami Kielecczyzny, które w najbliższą sobotę,
15 lipca, odbędzie się w Suchedniowle.
Spotkanie orgaJ)izują Suchedniow~kie Kolo Swiatowego
Związku Zołnierzy Armii Krajowej i środowisko .Szaracy" Inspektorat w Skarżylłku-Kamien
nej przy współudziale władz
miasta. Tym razem .Szaracy"
zapraszają do Suchedniowa,
gdzie w sobotę o godz. 15 ooprawiona zostanie msza święta
w intencji ojczyzny. Następnie
odbędą się pokazy artystyczne,
nie zabraknie też ogniska
z kiełbaskami. Na tę piękną imprezę organizatorzy zapraszają
wszystkich chętnych.
/PISZj
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Informator kielecki
61-~25, W. 225,

Wykonywanie badań
EEG tel. 61-54-60, Całodobowe analizy
laboratoryjne tel. 61-55-25, W. 213, Ambulatoryjr)8 Ubezpieczenie Szpitala tel.
61-53-07, Wykonywanie zabiegów chirurgicznych - informacja w pcąekaIni
Izby Przyjęć Chirurgicznej.
• Prywatna Poradnia Psycholo-

Wtorek, 11 lipca
Imieninyobchodzą:
Telefon :

Olga i Cyprian
RADIO TAXI ,EUROPA'
dojazd grali., karta atIIIego klenta
tel. 811-811

Pogotowie Ratunkowe - 999
Stnż Pożarna - 998
Pogotowie Policyjne - m

TeIe Taxi"WłIIlg6ry" teL 687400, dojud
~tny

KOMUNIKACJA

BIURO REKlAM I OGŁOSZEŃ
"ECHO DNIA",
ul. Targowa 18,

MIĘDZYNARODOWA

wakacyj'B:

"OM~~: KIelce,
tel. 517-4'S, 517-46

KINA
• ,.RDmantlca" - ,;lJYeNrieri' ą,g.

1.15g. 16.31,..zrB<SITld<a"USAI. 12g. 14,30,
1a~, ',,'MaI.t;y mańoreIek" USA l 15 g.

• "ORBIS", Kidce, teł. 68-05-62,
68-05-63
• Rezenncja i ęnedaż bGet6w:

• lotniczych wszystkich przewoźników
• autokarowych międzynarodowych
• zagranicznych I krajaNych PKP
• rezerwacja hoteli na całym ś~,wz

• ,.Echo" - nieczyme;

WYSTAWY
GeIerta FNłA - 0góIrql0Iska wystawa
pasIIll Galeria czyma pen. - pl - 11-17,
w riedziełę 11-15

MUZEA
dawny

• M _ NarocIowe -

Pałac Bisk~, pł. Zamkowy 1 - ekspozycje:
Wręłrza zabytko\Ie z XVIII XVIII w., Gale-

ria Maastwa Polskiego. J)aNne uzbrojerie
europejskie I wschodnie', ,SarI<tuaJtJm
Marszałka J. PIłsudskiego". Czynne ~
dzierrie ~ pan. w godz. 9-16, nledziela

wsw woIrf.J.

• Muzeum przy Rynku 3/5 - Wystawy stale: ,Przyroda Kielecczyzny",
wsp6Czesna sztuka kJOOwa KIeIeccŻyz
ny, wystawy czasowe: .Jan Matejko.
Warsztat arty.sty", .)<ielecczyzna średoo
wieczna· (wystawa archeolo!jczna) ,
czynne codziennie z wyjątkiem pono i
śród w godz. 9-16, niedziela wstęp wolny;
.• OddzIał - Muzeun lat SzkOOych
S. Zeransi<le(J> /cxtiziaI MIJzet.Mn Narodowet;1JI, U. Jana PawIa 115 - Wystawa mate~ biogaficznych i Iteracklch z mbdzieńczych lat pisarza. Czyrre we v.tOl1<i,
czwartki I piątki, niedziela (wsIęp woI!?y) - g.
9-15, środy • g.12-18, sdJoty - rieczynne
• Odd&łał - Muz8l.m H. Sienkiewicza w OblęQOll<u /OddZiał Muz8l.m Naro~ - odtworzony wystról mieszkania
pisarza oraz wystawa biograficzno - literacka - czynne 10 - 16, poniedziałek - nieczynne;
• z.bawkarstwa w KIelcach - wystawy: •Transport i komLrlikacja w zabawkach·, .;z;IDirNkONY zwierzyniec·, .Ekspozycja modelarska·, .W świecie baśni
i legend" - czynne 10 -17, pon. - nieczynne'
• M _ WG KJdecJdej - Owo.rek Laszczyków, U. Jana Pawia II 6 WystaNa .Wszystko co się 1Iucze·... fajans, kamionka, szkb. Czynne od poniedzial<u do piątku i w niedzielę od godz.
10.00-17.00.
• PARK E1NOGRAFlCZNY W T0KARNI - wnętrza XIX- w. chałup,

XIX - w. apteka, dwór l Suchedoowa,
wystawa rzeźb J. Bemaslewicza. Czynne wt. . - piąt w godz 10.17, pono - nieczynne.
• Muzeum ZbioIów Geolaglcznych

KilIcB, ul Zgoda 21 - wystaNa stała: zbioly
~s~,m~lskam~
l)iałości, 600 milionów lat historii Gór
Swiętlkrzyskich, SlJ"Oł.'Ce mineralne Kiekl:-

c:zy1ItJ. Cz)rre ~ - JiIłB< g. 8-15;

OSTRE DYŻURY
SZPITAU:

14,
1eL~

~37139;

J

• Telefony: SIraż Miejska- 67-E040,
Paroc<tog:J.ya-6S00-ó5,Pogcnvie Ener~ I<ieb! - MBsto - 991, ~
Gazo,r,e - 31-20-al i 992. ~ WodKcn.- 994, co., eIeł4ryczne RPGM. lei. 61-1833, ~w{JXlz. 15 - 23wdripoNSZeChe
w godz. 7 - 23, w di wdne od pracy ta 3116..
430-94

m

Radio Taxi ,.NON STOP"
teJ. 31-11-11
• taksówka osobowa,
• busy, autokary,
pomoc drogowa, Inne usługi
trans~
CzYnne

""

"

J

RAOIOTAXI "DOR lON"
tel. ~3lub 555-44

Cz nami naJtanIel, dojazd be2płatny
8617/bo
RADIO TAXI "ORlEN,..

61-U-H
Karta staItgo klienta - dojazd bezpłatny

-

1888/bo

WO USŁUG KOMUNALNYCH - tel. 3170.47, 66-31-n, 46H!8.
• POG01'OWIZ POG.RZEBOWE
"US1RONm" - USŁUGI CAŁO
DOBC1łJE - tel.

Turystyka, wypoczynek, komunikacja międzynarodowa Dc>-Centa, Kiełce u.
PiotrkOwska 12, tel. 464-69
Tania I atrakcyJna ofer1a wypoczynku letniego dla dzieci, mIodzieiy
I dorosłych. Kielce, ul. Zytnia l, tel. 48666105!JWNJAT
• Telefon &aut.uda cia mIoclzieiy czynny w każdy czwartek w godz. 18-20,
tel. 456-70
• Telefon zaufania cl1a dzieci. mlodzidy, rodziców - czynny w śro
dy I czwartki w godz. 18-20. Pod numerem 463-56 dyżurują psychobg, peda-

61-29-18, 61-39-12.

POMOC DROGOWA
61-79-76
POMOC DROGOWA - kraj
I zagranice (0-41) 421-71

..

• POMOCDROGOWA - tel. 31~

20.
•

POMOC DROGOWA - tel. 113-

509.
• KOMIS POTO-WlDEO K I e I c e ,

Rynek 17, tel. 474-45
__
• PRALNIA CHEMICZNA K I e I c e,
ul.Wsp6lna 3 (naprzeciwko Banku Zachodniego), tel. 528-49, czynna pn. -pl 918, sob. 9-14;

• PaychoJog. pedaCog pomogą Ci zadzwoń tej. zaufania 66-1741 poniedz.
I czwartki w godz. 15-17;
• Telefon &aut.uda (dla
ludzi
z problemem aIIohobwym) - od poniedziałku do piątku w godz. 18 - 20, tel. 57346 (piątek również - narkomania).
• J>o.toje tabówdt: osobowe

plac Dworcowy tel. 68-33-99, u. Piekoszowska te!. 515-11; ul oporowskiego
tel. 31~, ul. Jesionowa tel. 31-79-19,
ul. Miełczarskiegotel. 66-40-40, u. Szymanowskiego tel. 488-45. BagaŻDYł9 - ul. Ivmli Czerwonej tel. 466-68
• Szm"AI..E - Czam6w - 662-481,
ul. Kościuszkl - 467-43, ul. Prosta - 618525, MSW - 420.21, Czerwona Góra-

:r

508-41 .
• BIM- ~o~1S.f.
gach rroeóprTydl- E!.68-61~, 27~.
• USG-GINEKOLOGIA
I POł.OŻNIC'lWO

lek. med. Piotr Sandej - Szpital
MSW, wt. 17.15-18.15; śr. 14.40.15.40;
pl 14.40.16;
• USG. EKG Kielce, ul. Weaoła
110
codziennie
12-16
tel.
442-01
97/wz/RUP
NAGŁA POMOC LEKARSKA
LEKARZY SPECJALISTÓWWIZYTY DOMOWE - pEI(iaró.v, ctirulgÓN
dziecięcych. Rerris1ów, aqJecD.v, Byrgr
ąp.y,~,~, tmria ekg.
~ cod:zerrie 11-20, te" 31-5660.
~~ 14.30.22kh~,
11-21 ,Iii~.

• "Omega' PRYWATNA PRZYCHODNIA ORDYNATORÓW I SPECJALISTÓW ul. Jagiellońska 70. .GEFARM" czynna 8-18/sobota do 141, tel.
547-44,574-11 wew. 321
• SPECJALIS1YCZNA POMOC
DlA DZIECI "VTrAMEO" - wizy-

~UP

KONSKIE

BIURO REKIAM I OGŁOSzEŃ
"ECHO DNIA"
uL l Maja teL 36-26
czynne 11.00-16.00
OSTROWIEC

BIURO REKlAM I OGŁOSzEŃ
"ECHO DNIA"
Klub "Primo"
uL Kochanowskiego l/1,teL62-16-6S,
czynne 12.00 - 16.00
• AptdIa ~ ul oś. Rasoctti
• Muzeum Hiatoryczno-An:Iu!o-

logiczne - czynne wtorek-piątek
wg. 9-16.30, sobota od 8-15, niedziela
od 13-16.3OWystirNy stale: Fajans i por-

celana ćtnielowska, rzemiosło artystyczne XIX i XX w, poczet książąt i królów polskich.
. • Rezuwat i Muzeum AIcbeoIo~ ... KnemiODlulcb -

czynne wtorek - piątek 9-19, sobota 9-17,
niedziela 11-17 - Pradzieje czlowieka,
Gómictwo krzemienia w neoficie, dwie
podziemne galerie tlM'JStyczne;
• Telefony: Informacja I rezerwacja
biletów PKS tel. - 65-38-04, przejazdy rodzinne -65-23-40; Autoholowanie - sam.
ciężarowe i autobusy, czyme całą dobę
tel. 65-38-28;
SKARZVSKO-KAM .

BIURO REKlAM I OGŁOSzEŃ
"ECHO DNIA"
ul. Sokola 2 "ORBIS",
teL/fax! 512-554,
czynne 9.00 -17.00
• Apteka - tJ. 1 Maja-65

KINA
• "WCIIDcMć" - 'Leon zav.odowiec" g.
18, 'Ich b"qe' g. 20;
• ,.Metalowiec" - nieczynne;

ty domowe i ambulatoryjne w godz.
16.30.21 .30, w soboty, niedziele i święta
9-21.30 - tel. 441-96
• POMOC LEKARSKA DlA DZlECI - tel. ~, wixfIy pediatry
codziennie 15-24, niedziele i święta 7-24.
• SPECJALISTYCZNE POGOTO-

POSTOJ TAXI nPRZY DWORCU'
nie pobiera opiaty za doJazd
tel. 513-705
DAREX - Radio Taxi
tel. 537-378. 96-26

zgłoszenia

codziennie w godz. 7-24, tel. 68-46-36
lub 61-38-20.
• POGOTOWIE PEOIA1RYCZNE
"POD DALNIĄ." - ul ~ 4.
1B.6848$1,~ 'łłIliTYc:t:m:J,o,e.

• TEL. 4811-111- .,zDROWIE"WIZfTY DG.1O'M: - CXXlZIEN'lIE 00 7
OOal-~z~Bvgi:;g~Ó3"
~ JRba, rBri5t3.d1ug. tatrił~
~~~iTeut.g~i:lsWewd>
rru'.SzIdłf1:dza-il,lIlgUa:o LY.-o;tre.
~e,c.ią1a,~~9!g~
p..Boł.e. [km R2BrtBa, li WcIszaNSta 34,

ax!Iirrieod7 maJ, fd:J:loJ, rimeil8al
• "tL1RAS(W' I.fgdziedid:lra;tpl-li

• POGOI'OIVJE STOMATOLOGICZNE -1eczri:a.,Medsa", ul WatszaNs..
ka 34. /OCJłI RZEMIOSI:Ą', czyrm !'-ON
SlDP - E!. 43945.
• SI'ÓWZIEI.MA LEKARSKA-

--

• LOMBARD 10.H. VEASALI

- STASZICA 1, I piętro

gog, lekarz.

61~-\;Krrmr.D:ąjW:ji:dlPa\+<a~
rnjlw cI::rru rajrIa iwgt;-e:Ew~
iC2WJlcjwgn 121~144),~śID;ilifO
13:n-14.4& w !dDf8QNv2liQestu1:ń

Radio Taxi .,AlfA" Zrzeszenie
Transportu Prywatnego, teł.
444-44, 96-22, nie pobiera opiat
za'dojazd
TAXI "ROGATKA
68-7().60
doj82d bezptatnx

_

-

• USŁUGI POGRZEBOWE CAI.ODOBOWE - PRZEDSIĘBIORST

KomunikacJa mlfdzy..rodowa

WIE DlA DZIECI -

wew.' chirurg. - ul. Kościuszki
• Apteki: stajy dyżlJ' dziemy, nocny
i świąteczny pełni a~eka plywatna ul.
Kościuszki 7/9, .Cefanntl: ul. Paderews-

ul. Semi-

specjaliści

,Panecelnl·, kielce, Pllderewlklego

al3l,;
• .,MoRwa" - .,prowokator" pol. I.
15g.14117.45.•Wpotrzasktl USA I. 15
g. 15.45, 19.30
• "Studyjne" - nieczynne;

~PR08TA1Y

naryjska 276, tel. 61-30-60 urolodzy

• promowych

• P11JA,.Kubu.6" - przerwa waka-

cyjna;

- Kielce.

• CENI1WMBEZOPE&\CY.JNEGO

KIELCE

tel./rax 32-45-40,
czynne w godz. 7.30-20.00
TEATRY
• im. S. ŻeroaWd. - p!zerwa

giczno - PedaCoIIc:ma

411-41 w.225ltl443ó3

j

STARACHOWICE

BIURO REKlAM I OGŁOsZEŃ
"ECHO DNIA"
OST Gromada, ul PisudskIego 60,
tel 74-72-51,
czynne 9.00 - 17.00,
soboty 10.00 -13.00
• Apteka: ul MaszaIIoN.;ka 17;
SUCHEDNIOW
• KINO.,Kuźaica" - rieczyme
SĘD2ISZOW

t<N) "Ballada' .Bllrwynocy" USA L18g.

18;
JEDRZEJOW
• KINO-~

BUSKO

PtJCZOW

gat:retyczyrmwgodz8-2Qli~

!Jl Id B..czkaI42. E!.663J.19 - sbTa::b;ja.
ul ~ 5, E!. 31-óO-16 - SbT1ad:ga
/zIH::zJ.irie 1:IfreI, i"Bra. ul ~ 3,
E!.48644-so ltaJ.:il9a.gi'llIdlgia,~
~ li KaD.6zki 11, E!.4ffi.96-SIana-

KAZlMIERZA WIELKA

WWSZCZOWA

iXl;Jia. gcDUy~.
• Prywatne UIIIugI Medyczne SzplUla lh:Ieclę>cego Am b ulatori u m

Pediatryczne tel. 61-53-07, Cakxlobowa
opieka piełęgniarska tel. 61-53-07, Wykonywanie badań EKG tel. 61-55-25, W. 225,
Wykonywanie badań RTGtel. 61 -55-25, W.
250, w.jKonywanIe badań USG serca tel.

STOPNCA

KHO .PaNeW' - 't.eoo laNOO:JNeC' g.

la

Redakcja nie odpowiada
za zmiany w terminarzach

Telewizja
PROGRAM l
6.00 Kaw. czy herbata?
7.45 V.I.P. - rozmowa Jedynki
8.00 "DzIeci światan: "Jonathan"film k.n.d.
8.15 Małe baJeczki: ,Muazka
w
bursztynie",
"BaJka
o dwóch kotkach'
8.25 Glmnaatyka: Aerobic /31
8.30 Lato z czarodzieJem
9.00 Wiadomości
9.10 "J.skółkl I amazonki" , serial
ang.
9.35 "Za żadne akarby" - pol. film.
dla dzieci
10.00 "Jolly Jocker" /9/ - serial
niem.
10.50 Muzyczn. Jedynk.
11.00 Giełda pracy, giełda szana
11.20 To Jest łatwe ••. - •.•oczko
w prawo, •••oczko w lewo
11.30 Lato z Magazynem Notowań:
Browar cystersów w Szczyrzycu, W sercu WarmII
12.00 WI.domoścl
12.10 Agroblzn.a- roln. pr.Inform.
12.15 SukcaaynauklpolakleJ:Wlel,
ki wybuch
12.30 35laUtuknęło
13.05 Summ •.•• po trzydzl.atu latach: spotk. z S. Lemem - m.J
1994 "Milczenie kosmoau"
13.30 Me.ndry.rchltaktury: B.lkony I tarasy
14.00 Kino letnie: "Synowla wiatru" /FIgli dei vento! - wł. film
fab./1986 r., 99 mln./, reź. Enzo Dorla, wyk. Alles.ndro
Dorla; F.usta AveIII, FI.vlo
Colomb.lonl
15.40 Ruaz al" Kazlul - mag.
aport.-rakreec.
16.00 B.w si, z naml- tumie! sport
dla dzieci
16.25 Świat f.ntastykl: Proroctwo

11/
17.00
17.20
17.40
18.00

Tel&express
ArIa ze śmiechem
John Lee Hooker - pr. muz..
RewizJa nadzwycz.Jn.:
Wronki, Rawicz
18.30 "SlmplOnowle" /42/ - serial anlm.USA
19.00 Wieczorynka:
"Pszczółka
MaJ.'
19.30 WIadomości
20.10 Sto na sto, czyli sto filmów na
atulecie kina: "Tam, gdzie
rosną poziomki" -szwed. film
fab./1957 r., 87 mln./, reź. Ingm.r Bergm.n, wyk. Vlctor
Sjostrom, Ingrid Thulln, Blbl
Anderason, Jull.n Klndahl
21.40 Rodzić po ludzku
21.55 SeJmograf
22.05 Pr. publicystyczny
22.30 Tańczyć Jak mistrzowie: Blelefeld '94
23.00 Wiadomości
23.10 Sny o Polsce: W uścisku
przyJaźni

23.35 Z n.ml Allach I dost.wcy broni
0.10 "Po prostu Wyk." film. dok.
0.40 Spotkanie
w
St.wisku:
"Wszystko Si, we mnie uci-

sza".

2.00

Zakończenie

programu

PROGRAM 2
7.00 "Panorama
7.10 Sport telegram
7.20 Por.nny m.gazyn DwóJki,
w tym: Dziennik krajowy
7.50 Apetyt n. zdrowie
8.00 Program lokalny
8.30 "Radio Rom.ns" /19/"Przykre prawdy" - serial TVP
/powt./
9.00 T,sknoty I marzenia
9.20 "Wędkarskie wyprawy": Nad
Amazonk, - ang,-szwed. serI.1 dok.
9.50 Publicystyka kulturalna
10.00 BIJ mistrza - Zofia Bielczykpr. dla dzieci
10.25 "Opowieści mądrego król.
Salomona' /9/ - aerlal anlm.
.meryk.-Izrael.
10.30 F.mlllada-teleturnlej
11.00 "Zakszan. miłość" /58/ - serl.1 wenez..-hlazp.
11.50-13.00 Muzyczne lato Dwójki
11.50 ClIpoi
12.20 Egzamin
12.30 Rock oko
13.00 P.nor.m.
13.20 H.lo: Dziś Kraków
15.00 Powitanie
15.05 .. W 80 dni dookoła świata
z Wlllym Fogglem"
/2/
.. Szcz,śllweJ podróży" hlazp. serial anlm.
15.30 Studio Sport: Sportowe hobby
16.00 Magazyn przechodnia
16.10 W okolice Stwórcy: Poszukiwanie prawdy
16.30 5 x 5 - Wygrajmy razem - teleturnieJ
17.00 "Zatoka Marlinów" /12/ - serial nowozel.
17.45 Reportaż
18.00 Panorama
18.10 Program lokalny
19.00 Koło fortuny - teleturniej
19.35 BJT'II!I'strza - Zofia Bielczykpr. dla dZlecl /powt./
20.00 Pytania o Polsk,: Państwo I
medycyna
20.50 Sport-telegram
21.00 Panorama

http://sbc.wbp.kielce.pl

21.30 Pogotowie ekol091czne .,2.
21.40 Reporterzy Dwójki przedstawiają

22.05 Akademia Filmu Polskiego:
,.zazdroŚĆ I medycyn." - pol.
film fab. /1973 r., 100 mln./,
reż. J. M.Jewskl, wyk. E.
Krzyżewska, M. Dmochowaki, E. Fettlng
23.50 Studio Sport: Kronika Tour
de France
24.00 P.noram.
0.05 nK.rdynał" /2-ost./ - film f.b.
USA
1.20 Zakończenia progr.mu

POLONIA
6.55 Program dnia
7.00 Panor.m.
7.10 Lato ze Straussem: Wie ner
Joh.nn Strauss Orcheater,
dyr. Fr.nz Bauer.Theusal /2/
/powt./
7.-35 BIlakle apotkanla: Januaz
Czaplńakl - pr. A. ReslchModllńskleJ /powt./
8.05 GoŚĆ MuzyczneJ Jedynki: Ew. Bem /powt./
8.30 Wapólnota w kulturze: Mlejace urodzenia ' rep. A. Albrecht I S. Patera /poWi./
9.00 WI.domoścl
9.10 Program dni.
9.15 Powtórka z historii: Kazimierz Jagiellończyk /powt./
9.45 Kapitan Sowa n. tropie /2/
Uprzejmy morderca - aerl.1
pol., reż. S. BareJa /powt./
10.15 Było biennale - rap. J. Janiak
I T. Brosl. /2//powt./
10.30 Program
publlcyatyczny
/powt./
11.30 W.kacJe z duchami /3/ Czło
wiek w plastikoweJ zbrol- serial dla młodych widzów, reż.
S. Jędryka /poWi./
12.00 WI.domoścl
12.10 Program dnia
12.15 Czarne, białe I w kolorze:
Skarb trzech łotrów - pol. film
fab., reż. J. Rutklewlcz/powt./
13.20 Ucieczka z globalneJ wIoskIrep. J. S.macklego /powt./
14.00 Piosenki z.. .• Rockua Pocus
14.15 Tydzień prezydenta
14.25 Rozmow. dnia
14.55 Powitanie, program dni.
15.00 Historia
15.30 Biografie: Wleczyaty Wrot film dok./powt./
16.30 Krzyżówka azcz,ścl.
17.00 Teleexpress
17.15 Ciuchcia - wakacyJne wyd.
pr. dl. n.jmłodazych
17.45 Kapitan Sowa na tropie /31
Termos - aerlal pol., reź. S.
B.reJ.
18.10 Dobra 7 - rep. M. Fajbuslewlcza
18.35 P,knl,cle nadzlel- film dok.
roku, reź. D. La Tour
19.20 Dobranocka: Mały pingwin
Pik Pok - film anlm. dla dzieci
19.30 Wiadomości
20.00 Za Chwil, dalSZY c"Jg programu - satyr. pr. W. Manna I K.
Materny
20.25 Sztuka niesztuka: Kto Jest
n.jlepszym .rtystą?
21.00 Panorama
21.30 Układ krążenia /3/ Prosz,
czek.ć - serl.1 pol., reź. A. Tltkow
22.50 Program na środę
22.55 Wszystko dl. pań: śpiewa Jerzy Połom ski
23.55 Gustaw Holoubek - nie tylko
o teatrze /31
0.15 Hrebal - film dok. P. Trzaski
o Bohumllu Hrab.lu
0.50 Zakończenie programu

POLSAT
8.00
8.15
9.30
10.00
10.50
12.30
13.30
14.00
14.30
15.00
15.10
16.00
16.30
16.40
16.55
17.55
18.25
18.30
18.55
19.20
19.55
20.00
20.55
21.00
22.00

Film animowany - serl.1
Disco Polo Lato - pr. rozr.
Sekrety - serial USA
Szplt.1 mlejskl- serial
Film n. telefon
Ezg.mln dojrzałości
K. Szyllńskl zaprasza
Polsat dookoła śwl.ta
Llnk Joum.1 - m.g. mody
Kostka szcz,ścla
WI,źnlarkl- serial .ustral.
Paml,tnlk n.stol.tkl
Inform.cJe
Film anlmow.ny
Halo Gralmy
Sekrety - serial USA
Kostkaazcz,ścl.

InformacJe
Skrzydła - aerlal USA
Webster - serial USA
Informacje
Syreny - serial USA
Kostka szcz,ścla
Na każdy temat talk show
Informacje I biznes InformacJe
22.15 Polsat dookoła świata
22.45 Magazyn sportowy
0.15 Ostateczny werdykt - film
fab. USA
1.45 Pożegnanie

17.15 Kielecki kwadrans - mag. inform. 17.40 Życzenia na dziś 17.45 SIonie - serial przyr. 18.15 Co słychać
w kieleckich osiedlach? 18.35 Teka
rozmaitości TKK 18.55 Saper - teleturniej na telefon 19.15 Baby care pielęgnacja niemowląt /7/- fr. serial poradniczy 20.15Wtorkowy worek sportowy 21.00 Kielecki kwadrans - mag. In-

form./powt.! 21.25 Deszczowy lipiecpoI. film fab. 22.55 Moment - film dok.
23.35 Przekaz tekstowy

TV KRAKÓW
15.00 Powitanie, pr. dnia 15.10 Kowboje z Krowigrodu /1/ - serial anim. USA
dla dzieci 15.35 Deskowizja /5116.05
Jak to zdrowo na sportowo /45/ 16.30
Reporterzy - kurs j. ang. 16.45 Cztery
kąty 17.00 Tele eko 17.15 Crystal /222/
17.55 Oto lato 18.10 Kronika 18.40
Mag. sport. 19.00 Ludzkie sprawy - pr.
publicyst. 19.30 MarginaIk119.50 Promocje muzyczne 20.00 Klakier - pol.
film obycz. 21.45 Kronika 21.55 Sport
22.00 Kolejowe przygody /3/ - serial turyst.-krajozn. 22.30 Nasza antena

Radio
RADIO JEDNOŚĆ
6.10,15.10 Kalendarium 6.30, 7.00,
6.00,9.00,10.00,11.00,13.00,14.00,
15.00, 17.00, 20.00, 23.00 Serwis Inform. 6.40 Słowo na dziś 8.10 Nowości
z Księgarni Jedność 8.40 Krótki przegl.
prasy katol. 9.10 Serwis sport. 9.20,
16.30 Rynek pracy 9.35 Gość w studio
10.15, 14.15 Komunikaty i oglosz.
11.10 Moje fascynacje świętymi 11.30
Wspólna modl~wa po/udn. - Anioł
Pański 12.20 Notowania giełdowe
13.15 Komentarz do notowań giełdo
wych z Domu Maklerskiego Penetrator
15.30,21.10 Kielecki dziennik radiowy
16;05 Nowości z Jedności 17.15 Potyczki z językie!" 18.00 Transm. mszy
św. z kościoła Sw. Trójcy 20.10 Nasze
życie
20.40 Wieczoma modlitwa
Kościoła 21.30 Piosenki dla beztelefonowców 22.00 Powieść na dobranoc
22.15Tenstary, dobry rock 23.15Teraz
jazz 1.00 Noc na Wzgórzu

RADIO KIELCE
5.00 Nowinki z Radiowej 6.00, 16.00
Aktualn. dnia 6.25 Notowania giełdowe
7.30,17.30 Sport 8.10 Pr. reklam. 8.30
Mag. dla niepełnosprawnych 8.40 Dziś
w pr. 8.50 Radiowa giełda pracy 9.00,
11.00, 13.00, 15.00, \t6.00, 17.00,
19.00 Wiad. 9.05 Radiostopem na wakacje ... 12.00 Plus w południe 12.10
Kurier oglosz. 12.20 Prosto z gminy
12.30 XIX przegląd folkioru w Przysusze 13.10 Rozma~. i muzyka 14.00,
20.00 Mag. inform.14.15Top30dance
chart 15.10 Auto radio - moto radio
18.00 Puls 18.30 Zmagania - prezentacja rep. 19.10 Świat video 20.10 Radio
po kolacji 22.00 BBC 23.00 Mag. studencki 23.30 Razem bracia do lin 0.00
Nocne Kielce

Telewizja
satelitarna
POLONIA l
6.00 Jolanda - arg. serialobycz.
6.45 Posterunek przy Hill Street - serial sens. USA 7.45 Teleshop 8.10
Filmy anim. dla dzieci 9.50 Drużyna
A 10.40 Maria - serial argent. 11.30
Posterunek przy Hill Street - serial
12.20 Filmy anim. dla dzieci 14.00
Drużyna A - serial 14.40 Maria - serial
argen!. 15.35 Teleshop 16.00 Filmy
anim. dla dzieci 17.30 Drużyna A serial 18.20 Maria - serial argen!.
19.10 Posterunek przy Hill Street serial 20.00 Odznaka nr 373 - film
fab. USA 21.50 T&T - serial USA
22.20 Jeden + dziesięć, - serial 22.45
Pełnym gazem 23.15 Swiat sportu mag. 23.35 Maria - serial argent. 0.20
Posterunek przy Hill Street - serial
1.10 Odznaka nr 373 - film fab. USA
3.00 T&T - serial 3.30 Jeden + dziesięć - serial 3.50 Drużyną A - serial
4.40 Pełnym gazem 5.10 Swiat sportu - mag. 5.30 Maria - serial

6.00 Gillette World Sport Special
6.30 Bilard. Zawody w Valden 7.30
Taniec.
Mistrzostwa
Niemiec
w rock'n'rollu w Bonn 8.30 Power
play 9.00 Sporty motorowe 10.00
Mistrzowie sportu: Jack Kramer
10.15 Tenis. Wimbledon - Turniej
Wielkiego Szlema 12.00 Action 5
13.00 Magie Sports 15.09 Lekkoatletyka. Międzynarodowy mityng w skokach wzwyż w Eberstadt 16.00 Sporty motorowe 17.00 Action 5 18.00
Magie Sports 19.55 Wiad . sport.
20.00 Mistrzowie sportu: Anton Geesink 20.15 Kaskaderzy 21.00 Offensiv 22.00 Wrestling WCW. Walki zawodowców 22.55 Wiad. sport. 23.00
Bilard 0.00 Offensiv 1.00-2.1 OReklama

Echo Reklama
MARZYSZ oFACHOWYM PROWADZENIU WŁASNEJ FIRMY?
CHCESZ POZNAĆ TAJNIKI HANDLU ZAGRANICZNEGO?
ZOSTAĆ DORADCĄ PODATKOWYM I FINANSOWYM?

strona
~Kormoran
fabryczny

SkorzystaJ z oferty

Wyższej Szkoły

Handlowej

w Kielcach

skład

HURTOWNIA

Z.L.

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

opon

STOMIL OLSZ'IYN
.....

.
"aronla
s.a. "

tel./fax 014/423494 422498

przyjmtijemy kandydatów

na studia dzienne
w roku akademickim 95/96

__ ŁOiVS1<A-ul. Zagnańska 232, 25-563 Kielce
tel. 68-63-32, 3243-04

SZEROKI ASORTYMENT ŁOŻYSK
KRAJOWYCH i ZAGRANICZNYCH

S'1'UDIA DZlIilIIlIE:
8PIICJA1 .NOŚCI: - ogólnomenedżerska
- handel zagraniczny

S'1'UDIA WIECZOROWE I ZAOCZNE:
(termin składania dokumentów do 15.09.95.)
SPIICJ.&LlIJOŚCI: - ogólnomenedżerska
- zarządzanie w ochronie środowiska
- doradca podatkowy i finansowy
- zarządzanie w turystyce
- handel zagraniczny

I

Informacje oraz przyjmowanie dokumentów
w siedzibie szkoły przy ul. Peryferyjnej 15
Tel. 31-74-10, 68-51-29
Dojazd autobusami linii nr 4, 23, 33
Zapraszamy codziennie w godz. 9-15

._. _-

KATEGORII - A

B T

Szczegółowe

odda w

_·,*,-_'0"('001)00. ..

.~

SZKOLIMY
NAJSKUTECZNIE.I
rozpocqc:le 27 VII 95r.

FIRMA
M&M GRZECHNIK
zaprasza do

HURTOWNI
ODZIEŻY
UŻYWANEJ
przy ul. Śląskiej (baza ZTE)
w godz. 8.30-15.00
- tel. 61-67-07 (wieczorem)

ł

oraz w

każdym

SUZUKI MOTOR POLAND LTD.

WyłąClł'r, d-;fjtry!Jutcr samochodów.

mOUJC'1~h

naszym sklepie

. Cl~Ści lom;erme. ud2łelo gwuruncii.

'
SUZUKI

12711(

AUTO-MOTO SIKORA
•
Kielce,
ul Warszawska 34A
•
tel. 68-15-80
fax 68-15-81

. - - - -.. ®

CEMENTOWNIA
»OŻARÓW« S.A.
lider na polskim rynku
27-530 Ożarów
woj. tarnobrzeskie

dzierżawę:

LUZEM, W WORKACH I NA PALETACH

PRZEDSTAWICIELE:

Wszelkie informacje pod nr. tel. 61-71-53 lub 61-72-52.

1. Agencja ProdukcyjncrUsługowcrHandlowa
IIPolbudrolll Sp. z 0.0.

63M

515-24

_15.07, o godz. 10.00, nastąpi otwarcie nQwego punktu sprzedaży przy ul. 1 Maja 72
- W dniu otwarcia 10% rabatu, na wszystkie towary.
- Transport gratis.

tel. (0-15) 611-812

CEMENTY PORTLANDZKIE MARKI 35 I 45

1/ atrakcyjny budynek w centrum Kielc,
ul. Staszica 5, obok kina "Moskwa",
trzy kondygnacje, powierzchnia 400 m
kw. - na sklepy, gabinety, biura.
Możliwość wynajmu w całości lub dowolnych pomieszczeń.
2/ na magazyny, hurtownie, działalność
produkcyjną - pomieszczenia w budynkach przy ul. Pakosz 47 i 68.

Kielce, tel./fax (041)

i silnii<ów 2aburtowych

Suruki n6 P'.llskę. Zapcwnl6 St;fWl5.

SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ

\j~ Al. Górników Staszicowskich 18 (Białogon)

~

'8lJtJmpi
Dzięki swojej wielostronności Alto tyska! sobie wiolu przyjaciół na
calym świeci e. Nowoczesny sill'1lk o poj61'TV1()ści skokowej 796 cm'
z wIelopunktowym wtryskiem paliwa zapewnia dynamiczną ł ekonomIczną jazdę. Zgrabne, p ięciodrzwiO'....o nadwozie i wygodne wnętrze
sprawIają. te Jazda staje ~ę pl'zyjemnośdą Przyjd.t i przekonaj się sami

Radomiu /048/ 631-343
Baranowie Sandomierskim /015/ 11-06-94/96/

~; GLAZU RA KRÓLEWSKA
~i

Samochód
na czasie

informacie telefoniczne ~

PIF "Apollo-Film"
w Kielcach,
ul. Pakosz 68

OFERUJEMY:

~.
··I MjJ~~".
~~
mrm

Kielcach /041/ 516-21, w. 125, 123

Hurtownia AUTOMETAL
ul. Szpitalna 8, Tarnobrzeg,
tel. (015) 23-28-79, 23-35-69, 23-35-75

.JAZDV

_12

zaprasza do swoich sklepów po
zakupy maszyn rolniczych,
ciągników i silników
wg atrakcyjnych
warunków ratalnych

autoryzowany dystrybutor

ZAPRASZANA

ceny.
Dla hurtowni upusty

e Agroma Kielce

SANPLAST • kabiny natryskowe,
wanny, brodziki

KURS PRAWA

Najniższe

Ceny konkurencyjne

Nie czekaj
WYKORZYSTAJ
szansę jaką Ci _dajemyl

FortJ..ma, Multivita, Buskowial1k.a, Er-mit.

CZYNNE: 7-15, SOBOTY: 7-13

Nauka kończy się obroną pracy dyplomowej
i uzyskaniem tytułu LICENCJATA.

ul. Paderew.klego14
t"l. tsts-11-tsO od SI do 17
lub O-Sl0335-2ts1

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

BIURO HANDLOWE

KIERUNEK: ZABZĄDZANIE I lVlABKETING

JJ

Przedstawiciel firmy

33·200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Oleśnicka 12 b

Jeszcze do 30 sierpnia

11

ul. 17 Stycznia 11, 27-200 Starachowice
tel. (047)74-86-35

-

2. Przedsiębiorstwo ProdukcyjncrHandlowcrUsługowe
S.C.Wojarski i Syn
ul. Długa 36,27-400 Ostrowiec
~ tel. (047)62-18-48

ATRAKCYJNE CENY. GWARANTOWANA JAKOŚĆ

szybkość

http://sbc.wbp.kielce.pl

komfort

obSług

strona

Echo Reklama

1%

TYLK<!JYA "ECHU
O
ZADOWOLEMA

Budownictwo
Farby, lakiery, tynki, impregnaty. hurt, Detal. Kielce, Krakowska 62 (obok CPN), 516-4.5.
JAVAIOO120

Glazura, terakota: krajowa, zagraniczna. Kielce, Szydłówek Górny
4 a (róg Warszawskiej, przedłuże
nie Turystycznej), 68-60-86.
MKVAIOO218

"Kiel-Bud" Cegła K-1, K-2, K3, pełna, palona, biała. Pustak
Max, Fert, wentylacyjny, suporex, bloczki. Cement, wapno, papa, lepik. Tralki. Wrzosowa 1,
68-71-12.
MKVAIOO204

Marley - niezniszczalna rynna.
BAYOSAN - tynki, inne materiały
do ocieplania budynków. Kielce,
Okrzei 59, 429-12 w. 34.
JWVAIOOO85

Największa kielecka

hurtownia
płytek ceramicznych, elewacyjnych. Cedro - Mazur 7 (Cedzyna
obok cmentarza), 68-01-65.

MKVAIOO219

"Nixel" - produkcja, handel.
Suprema, styrosuprema, styropian, uchwyty plastikowe, siatki
podtynkowe, latex, ościeżnice.
(0-41) 66-44-30, Krakowska 257.
AKMV/00098

Okna, drzwi, materiały budowlane. "Mabud" Jędrzejów, ul. Dojazd 1, tel. 613-52.
ceramiczne krajowe oficjalny dealer firm: "Jopex",
"Nordbud", "Ceramika Paradyż"; import bezpośredni Hiszpania, Włochy. Jacek
Surma, Kielce - Słowik, Chorzowska 22, tel. 593-44.
JAVAIOO111

Sklep chemiczno-metalowy
"Mahen", Kielce, ul. Czarnowska 21, zaprasza klientów zamierzających malować lub odnowić mieszkanie. U nas dostaniesz wszystko.

Autoalarmy, blokady, radioAleksander Jaszczak, Kielce, 61-71-81, 11-21"{)3.

Kielce, ul. Zagnańska 72, tel.
(0-41) 484-19, fax (0-41) 49392; ul. Skrzetlewska 4, tel. 6844-40; Jędrzejów , ul. Dojazd
1, tel. 613-52.

Auto-Max, części nowe, uży
wane (samochody zachodnie).
Kielce, Domaszowska 45, 6825-07.

Medycyna
Doc. dr hab. Piotr Kuna - specjalista chorób wewnętrznych, astma oskrzelowa, choroby alergiczne, testy alergologiczne.
Kielce, 61-91-67; 68-76-04.
AKMr/00045

Dr Małgorzata Bocheńska
-Marciniak - specjalista chorób
wewnętrznych, geriatria, leczenie
zaburzeń okresu przekwitania,
dolegliwości zwiazanych z procesem starzenia się, osteoporozy.
Kielce, 61-91-67, 68-76-04.
AKMr/OOO34

Liliana Ciechomska - choroby skóry - przyjmuje : wtorki,
piątki, godz. 15.00-16.00. Kielce, Mickiewicza 4, I p.
80/06425

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, chłodnice,
grzejniki gazowe.
PI22/OOO94

Kupię Opla Kadeta 1.30
(1981). Może być rozbity. Kielce,
68-88-42.

126p (1988/1989). Kielce, 31 99-62.

AAA Akumulatory - tanio,
563-59.

Kupno

80/06471

BOJIl6468

UkboIOOOO1

MKru/00044

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

MKVAIOO181
--------.._-----_
..,--

Kupię małe

mieszkanie, pilne.
Kielce, 31-54-80, 66-01-27.

VATIOO802

Pomieszczenia nadające się
na wszelką działalność. Kielce,
tel. 566-06.
'''''''0/00000
Zamienię

mieszkanie 38
m kw. KSM na większe . Kielce,
68-73-51.

BOI06446

AAA Autoalarmy Prestige
Audiovox (zmienny kod, zabezpieczenie przed rozkodowaniem). Dodatkowe akcesoria zabezpieczające. Serwisy:
Kielce, Manifestu Lipcowego
34, 32-65-99; 1 Maja 191a
(Polmozbyt),66-32-07.
MKVA/OOI62

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

WZrulOO125

Autoczęści

Bronowski.
Części do samochodów zachodnich. Kielce, ul. Wesoła 47/49,
tel. 423-73.

JWVAIOOO97

MKruIOOO51

Blokady Mul-T-Lock. Kielce,
61-01-44, 68-43-78.

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

MKVA/00209

Końcówki,

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

PNA/OOO13

Lakiery samochodowe R-M,
blachy, zderzaki - krajowych,
zagranicznych.
Lakierowane
meble kuchenne. Kielce, Sobieskiego 87, 61-52-74.

Alufelgi, spojlery, autoczęści.
Kielce, 424-67.
Autoalarmy, znakowanie, radiomontaż. Renomowane firmy.
Naprawy szybkie, diagnostyka.
Ceny konkurencyjne. Kielce,
Tatrzańska 141 , 68-54-12.
VAT/00643

Autoalarmy· silicon - immobilisery, radiomontaż. Kielce, 434-79.
NłruJ00062

Gazowych piecyków, kuchenek, "Mora', gwarancja, 66-1 Q..{)8.
BOI06151

Megatronik - naprawa kuchni
mikrofalowych,
telewizorów,
AGO, gier telewizyjnych, sprzedaż - instalacja zestawów satelitarnych. Kielce, Bohaterów Warszawy 9, 226-69.

Naprawa silników, montaż tłu
mików ,Walker". Kielce, Krakowska 62, 516-41 .

MKVAIOO210

Ogumienie, oleje, filtry, części
126p/125p. Tanio. 563-59.

MKru/00046

Osobowe, busy, autobusy.
Blacharstwo - ustawianie geometrii, lakiernictwo - komora lakiernicza, części zamienne .
Gwarancja do 5 lat. Suków - Papiernia, 61-94-12.
JWVA/00089

Sklep Motoryzacyjny, Kielce,
Pocieszka 17, prowadzi sprzedaż części Fiata 126 oraz motocyklowych. Regeneracja wałów
korbowych motocyklowych. Kielce,275-64.
JA\IIlIOOO95

Szlifujemy wały, cylindry.
Kielce, Krakowska 226, tel. 6832-22.
BOI06386

Szyby samochodowe - sprzedaż, montaż - szyberdachy. .Autofenix", Szewce 39, k. os. Nowiny. Tel./fax 592-05 oraz Kielce,
al. Tarnowska 26.

JAVA/OOO59

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

PNB/OOO13

Nauka
Niemiecki • kurs przygotowujący do egzaminów wstęp
nych w kolegium języków obcych. ,Euroling", ul. Warszawska 44, tel. 410-41 w 149.
....
.._._. . WZRUIOO119
.. __.__.
Wakacyjne kursy komputerowe ,Computex". Kielce, 432"{)2.

---_ _-_ __ __

WlVA/00230

Naprawy
AAA Automatycznych pralek,
lodówek, chłodnictwo. Kielce,
Żeromskiego 44,61-96-41.

WZrulOO128

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

80105970

AAA Naprawa telewizorów.
Kielce, 11-16-47.

8OJ06295

Automatycznych pralek,
Rybak. Kielce, 441-41.

inż

_ _ _ _._ _._ _ _ _ _ _ _. 8O~2:!

Chłodnictwo

naprawa:
lodówek, zamrażarek , lad, montaż komór. Kielce, Sawickiej
16a, 32-50-00.
BOI06029

Kielce, ul. Targowa 18
tel. 321-621, fax 32-45-40
najtańsze w Polsce okna drewniane, klejone z trzech warstw,
z potrójnymi szybami termoizolacyjnymi oraz okuciami obwiedniowymi firmy ,Siegenia'. Ponadto oferujemy standardowe
okna SSB ,Stolbud' Włoszczo
wa w cenach konkurencyjnych.

uinbólOOOO2

Sprzedaż
Aktualna oferta: tapety, kasetony sufitowe, kleje do tapet, kasetonów. Akcesoria łazienkowe.
Lodówki turystyczne. Hurtownia
,Lemar", Kielce, Ściegiennego
201,61-45-18.

MKVAIOO198

JAVAIOO112

Nieruchomości
'Agencja
Nieruchomości.
51, 68-75-88.

Wesoła

VAT/00801

Segment
,Ostrogórka' ,
56.000,
sprzeda
Agencja
,Węgłowska'. Kielce, 68-75-88.

_.._.._.. .._----_.._-_._..._--_._._VAT/OO809
....._.._---

Sprzedam działkę i dom blisko Kielc. Kielce, tel. 31-65-21
(wieczorem).
BOJIl6438

TANIE domy: Pakosz, Radkowice, Lisów, Pierzchnica, Wzdół
Rządowy, Skarżysko, Starachowice, Janowice sprzeda Biuro
Mieszkaniowe - 61-65-12.

Atrakcyjną

Praca

Okna i Drzwi·
"HOSSA" s.C.
Największy w regionie dystrybutor okien i drzwi POLECA:
1. Okna drewniane dwu ramowe
zespolone i okna jednoramowe z zestawami termoizolacyjnymi (przedstawiciel handlowy ,Stolbudu' Włoszczowa) .
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)

Adresowanie kopert. Informacja: Topaz, skr. 91, 28-300
Jędrzejów, 4,5 zł znaczkami.

B0lll6316

Firma zagraniczna TNT Express Worldwide poszukuje
przedstawicieli na terenie Kielc.
Wymagania: średnie lub wyższe
wykształcenie, samochód, telefon. Kraków, ul. Pleszowska 29,
tel. 23-33-88, 36-60-30.
VAT/OO835

Niemcy· Francja winobranie
95. Pełna informacja. Dołączyć
2 zł 20 gr znaczkami. ,66 Consulting', Wrocław 15, box 71.
l<100601

Praca natychmiast - nie akwiVAT/00800
zycja. Kielce, 406-44.
Praca od zaraz (1000.000 2000.000) tygodniowo. Kielce,
32-24-84.

VAT/00830

Prywatna

szkoła

językowa

w Końskich zatrudni osoby z uprawnieniami do nauki języka
angielskiego. Zwracamy koszty
dojazdów. Konskie, tel. 36-26.

MAKr/OO105

Radiotechnik - serwis RTV.
Kielce, 31-80-91 .

----------------brukarski zatrudni

WlVElOO243

Zakład

brukarza z
68-68-73 .

praktyką.

Kielce,

Okna 3-szybowe

http://sbc.wbp.kielce.pl

KONKJOOOOl

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

PAWIOOOO3

ślubną.
60/06445

Części

zamienne, pralki,
lodówki, piece gazowe, kuchnie gazowe, zamrażarki. Hurt
- Detal - Naprawa. Kielce, Pakosz 1, 61-41-42.
JWVAIOO104

Forda Sierrę 1,6 sedan
(1988),155 mln. Kielce, 269-68.

601Il6398

Garaż blaszak blisko warsztatów Politechniki. Kielce, 21848 (8.00-15.00)-

80106460

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

MKVAIOO2C6

Gospodarstwo rolne z zabudowaniami w Pierzchnicy. Kielce, tel. 278-32.
BOI06281

IBM486, tanio. Kielce, 3146-15.

601Il6399

Jelcza wywrotkę (1990). Wola
Jachowa 97.

80106452

Namiot 3-osob., typ Willa.
Kielce, 32-40-87 (po 19.0L56
Pilnel AMIGĘ CDTV, 60 dyskietek, interface do joysticków,
przełącznik
A500/CDTV, 2
x CD-ROM, literatura. Kielce,
32-51-75.

BOI064OO

VAT/00828

Zatrudnię mężczyzn po wojsbiałe, biało-brązowe, brązo
ku do przyuczenia: lakiernika sawe; typowe i na zamówienie.
mochodowego, młodocianych
5. Okna z PCV - KBE białe,
do nauki zawodu mechanik, blabiało-brązowe, brązowe w docharz,
lakiernik. Kielce, Sobieswolnym kształcie i rozmiarze.
kiego 87 .
6. Okna z PCV - konstrukcja aVAT/OO832
merykańska.
Przesuwne
Zatrudnię osobę z uprawniegóra-dół, lewo-prawo, z siatką
niami do obsługi motorówki.
ochronną przeciw owadom;
Kielce, tel 61-13-03, 61-40-93.
na zamówienie.
VAT/00838
7. Okna i drzwi z aluminium w wielu
Zatrudnimy młodych , ambitwzorach wewnętrzne i zewnętr
nych. Wysokie zarobki. Kielce,
zne z przekładką termiczną; tyteI.68-75-82.
VAT/00818
powe i na zamówienie.
8. Drzwi wewnętrzne - kilkanaście wzorów.
Różne
9. Drzwi zewnętrzne - kilkanaście wzorów.
BBB. Wózki dziecięce . Kiel10. Ościeżnice .
ce,
Rynek
17
(obok
11 . Bramy garażowe .
,Sołtyków').
12. Okna dachowe - przedstawiWlN/OO209
ciel handlowy firm: ,Velux',
Lombard 68-22-42 - natych"Fakro', "Ortis'.
miastowe pożyczki. Kantor
13. Styropian.
w hotelu .Bristol", także w niedzie14. Cement z Małogoszcza
le. 68-22-24, nocny 66-30-65.
JAV~
i wapno.
15. Piana montażowa.
Lombard - OH "Versa!", ul.
ZAPRASZAMY!
Staszica 1, I p. Natychmiastowe
Każdy wybierze coś dla siebie!
pożyczki pod zastaw. Czynny
"Hossa' - Kielce, ul. Żelazna
poniedziałki - piątki (9.0022 (obok dworca PKP), tel. 6618.00), soboty (9.00-14.00'.
WNK!rxxJ13
34-21, fax 66-09-01; cement, \
Pożyczki
natychmiastowe
parapety pod numerem telefonu
pod zastaw - udziela kantor
66-09-07.
"Manhattan',
Sienkiewicza 15,
,Hossa' - Radom, ul. Obtel. 443-93. Zapraszamy.
rońców 30 (dojazd od ul. 1905
WlVAIOO273
Roku), tel. 60-20-88.
Restauracja ,Karczówka" organizuje przyjęcia weselne, bankiety, imprezy zlecone. Kielce,
566-06.

Hossa s.c.
Nowo otwarty punkt sprzedaży
- Kielce, ul. 1 Maja 136 (między
mostami), tel. 68-30"{)6 poleca

suknię

Kielce, 68-73-51.

WlVC/OO219

VAT/00811

MKVAIOO215

Mabud
- Okna: drewniane dwu- i trzyszybowe; jednorazowe dwui trzyszybowe; dachowe, Velux';
plastikowe dwu- i trzyszybowe.
- Drzwi: różne typy i rodzaje.
- Bramy garażowe.
- Ościeżnice.
- Papy: zgrzewalne, asfaltowe.

montaż, inż .

B0/06225

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

WlVAIOO244

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

- Lepik, dacholeum, abizol.
- Wełna mineralna, styropian różne grubości i gęstości.
- Cegły, gazobeton, wapno,
kreda, gips szpachlowy budowlany.
- Cement: 350, 450 - luzem
i workowany z Małogoszcza.

WlWVfXXJOO

Płytki

szczegółowe

~

O

NA OGŁOSZEMA
DROBNE

_

KliENTA

DNIN'

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

Poloneza ,Caro' (1994). Kielce,255-75.

BOJIl6455

Siatki ogrodzeniowe. Kielce,
229-24.

B0Ill6356

Simsona - skuter; 2 m sześc .
desek na boazerię. Kielce, 6198-46.

80/06458

Sprzedam FSO 1500 (1984).
Kielce, 227-82.
BOJIl6453

Sprzedam Fiata 126p (1983),
stan b. dobry, po remoncie. Kielce, ul. Jesionowa 27.

8O/064!7

Sprzedam Poloneza (1981),
silnik - 1990. Kielce, 32-59-61 .
BOJIl6465

Sprzedam
Górno 144.

ciągnik

C-360,
B0Ill6188

Sprzedam działkę budowlaną. Informacja: Brzezinki 56,
gm. Masłów. Kielce, 11-08-23.
BO/06462

Sprzedam działkę budowlaną
9 arów + garaż blaszak i słupki
- ogrodzeniowe w Bęczkowie k.
Kielc lub zamienię na samochód
osobowy. Wiadomość: tel. 1836-78 Bielsko-Biała.
Sprzedam garaż murowany
w ciągu garaży n. Silnicą. Kielce,
66-00-75.
BOfI)6464

Sprzedam maszyny do lodów,
(015) 64-30-43.
Cru/00031

Sprzedam przyczepę campinsześcioosobową,
rok
prod. 1982. Sandomierz, (015)
32-38-00.

gową

BLru/00057

Sprzedam
snopowiązałkę ·
Kielce, 11-87-39.

Echo Reklama
Sprzedam wyposażenie sklepu spożywczego (regały, lady,
chłodziarki, stanowiska kasowe
z przesuwaną bieżnią). Kielce ,
68-94-02.
VAT/00840
Sprzedam 126p (1987 i
!ę_~l:. !5:~el~!.. 43ę.-72.: ___ ~~.~
Suknię ślubną· Kielce, 31-I~~
Szczeniaki owczarka alzackie9~. Ki~!~, 11-ą~:~~:""_~<:l~~
Tanio - sprzedam meble i inne
wyposażenie mieszkania. Kielce, 66-10-22, ul. Dolomitowa
5/61 (wieczorem).
80/06404
VW Transporter 1,6 D (1987).
Końskie, tel. 46-01 .
MAKrlOO104

Zakład Nap~ciwczy-;;t~ra~h

sprzeda ,Białoruś' na gwarancji
- 32.950 zł, tel. (0-68) 74-3~7

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 Chłops
kich 77, Niewachlów 1, tel. 57191, 526-01, w. 34.
Końskie, ul. Kielecka 1, tel. 24-74.
._.. .....
.. .__JAVA/OO118
._.. _.._..._.-

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

AAA.Avalon' - Seksterapeutki
zapraszają panów całodobowo.
Zatrudnimy panie. Kielce, tel.
61-13-13.
BQI06371

AAA .Avalon' - długonogie fotomodelki czekają na Ciebie.
Kielce, tel. 61-13-13.
80/06373

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

Amazonka - masaże, towarzystwo. Kielce, ul. Machocka
30, tel. 224-08.
BOI06023

Queen of the night - zaprasza
panów pragnących całkowitego
relaksu, apartament, pokoje
zwykłe, łóżko wodne, 24 h. Kielce,61-65-55.

Turystyka
Bułgaria, tanie wczasy. Kielce, 32-55-05.

strona 13

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

80106431

Cyklinowanie. Kielce, 66-75-29.
80106«4

Firma ,lester" świadczy usłu
gi: budownictwo domków jednorodzinnych, remonty mieszkań,
domków, biur, hal. Możliwość
kredytowania. Kielce, ul. Górna
18,470-37, w. 17.
VATIOO833
Glazura - remonty - rachunki.
VAT/00837
Kielce, 31-27-81.
Instalacja anten . Kielce, 6602-97.
80/06385
Kompleksowe remonty: mury, tynki, hudraulika, glazura,
malowanie. Kielce, 68-83-44.
VAT/00834

Mikrobus - wynajem. Tarnobrzeg, tel. 23-09-05.
RWru/OOOO5
Malowanie strukturalne Gota. Kielce, 31-47-13.
VATIOO793

Ocieplanie domów wtryskowe. Kielce, 11-71-71 .

__

r.
gruntu:

2. Nieruchomość o pow. 77 arów
wraz z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej w Woli
Biechowskiej, wartość 3.098,40 zł,
KW 20174.
Przetarg odbędzie się w siedzibie spółdzielni,
26.07.1995 r., o godz. 12.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest zapłacenie
wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przed przetargiem.
Szczegółowe warunki przetargu określa rozp. RM z
5 .X.1993 r. (Dz. U. nr 97/93).
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu lub jego
części bez podania przyczyny.

Duża firma handlowa, działająca na terenie
całej Polski, poszukuje kandydatów

na stanowiska

SI)lłZI~I)lł"T(~(;"T
l~lłKrl'łJlłzysrl'()"T

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

_ _ _-.::.BOI0638O

w nowo otwartym sklepie firmowym w Kielcach
wymasanoe:
wykształcenie średnie, miła powierzchowność,
umiejętność nawiązywania kontaktów, znajomość obsługi
komputera (fakturzyści), wiek do 35 lat

mile widziaaes
znajomość branży sanitamo-instalatorskiej lub
wyposażenia wnętrz, do~wiadczenie zawodowe

-i~I~~i;;':-'Kielce, 269-=-2-2~'''---'-

poziome, pionowe
(producent). Rachunki VAT.
Kielce, Hauke-Bosaka 7, 61-4068, 11-38-53.
MKVAIOO192
Żaluzje, tapicerka drzwi, 3-letnia gwarancja. Kielce, 512-65.

VATIOO815

Najatrakcyjrliejsze
obozy
i kolonie: Tatry, Słowacja, Wło
chy. ABEX, ul. leśna 3, tel. 42326,~0.

KIOO63O

Obóz mIodzieżowy - WflJry, Ha}-

Absolutnie Videolot. Kielce,
68-43-77.
80/06403
Omega
wideofilmowanie.
!5:.~~~ce, 31-92-59.
BOI06099
Wideofilmowanie.
Kielce,
405-01 .
80105048
VideoKlaps. Kielce, 31-03-67.

80/04305

duszoboszlo: 16-27.07.95 - 435.
J:'fOO9Óry" - Kielce, 66-24-24.

Videofilmowanie
Kielce, 31-38-76.

Zapraszamy na jazdę konną
do Ośrodka Jazdy Konnej
~ Borkowie.
VATIOO766

Zguby

'WNA/00245

Usługi
AAAAlarmy, tel. 461-38.

WZVOIOO233

Alarmy - domy, sklepy. Kielce,
JWruIOOO63
434-79.

,Demon'.
80105284

Berke Rafał zgubił legitymację
szkolną wydaną przez II lO
w Sandomierzu.
BlruIOOO59
Mazur Tomasz zgubil świa
dectwo dojrzałości (liceum
Plastyczne).

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
IQIIO
KIELCE, UL. TARGOWA 18, PARTER

32-43-04

KRAJOWYCH i ZAGRANICZNYCH
CZYNNE: 7-15, SOBOTY: 7-13

Ceny konkurencyjne
INFORMACJA-HANDEL
USŁUGI-PRODUKCJA
~

ORAZ lNFOIIMACT6 OOQ.OSZE/IIAOI
DIIOIJNYOI Z 17!ZEUI CETIl1NUI
NUoIEIItTif.EUlAlNJf

llO.861
ITA!l
W 271·93

TELEFONICZNA AGENCJA
INFORMACYJNA
DZlALA
OD PONIEDZlALKU 00 PlĄ11CU WGOIlZ. 9-18

'AqlA]
Oficyna poligraficzna
F
']. _.
~ .!F

spółka Cywilna

OFERUJE
PEŁNY ZAKRES
USŁUG POLIGRAFICZNYCH
adres: 25-950 KIELCE
ul. Paderewskiego 11, tel. (041)66-42-57
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80/04920

Wideofilmowanie

68~3-32,

•
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801056I!7

żaluzje

)llł(.lłZYNII~lłlł

_ _ _ _ _ _ _ _,80/06119

"Kielczanin" - przejazdy do
Hiszpanii. Wynajem mikrobusów. Kielce, 31-40-34.

Zagnańska

SZEROKI ASORTYMENT ŁOŻVSK

. 1. Położonych we wsi Słupia, nr działki
124, o powierzchni 3,02 ha. Na ww.
działce znajdują się budynki i budowIe służące do produkcji zwierzęcej, na
wartość 276.279,20 zł.
Uregulowany stan własności KW
20582.

BO/06454

Tablice nagrobkowe. Kielce,
Mała 21.
JWru/OOIJ5O
Transport, 1 t, faktury. Kielce,
VATIOO777
61-83-73.
Wodnokanalizacyjne, centralnego ogrzewania. Kielce,
567-17.
80106441
Wstrzeliwanie kołków, kamisze, zamki, tapicerka drzwi. Kielce,61-76-98.
80/06226

ul.

tel.
ogłasza przetarg nieograniczony 26.07.1995
nieruchomości rolnych składających się z działek

VATIOO841

Pranie, czyszczenie verłicali
(żaluzji), firanek, zasłon, odzieży
roboczej. Kielce, Wspólna 3,
547-49.
-------------_.-..WZru/OO124
__._. ...
Regeneracja amortyzatorów.
Naprawy ogólne. Kielce, 512-10.

"ŁOŻYSKA"
232, 25-563 Kielce

Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej
"Nowa Wieś" w Słupi Pacanowskiej

WZVBIOO233

"Best" - dodatkowe drzwi.
!5:!~1~..!. 61 :.1..!..~_8_ę.:______ 2~1OO7~
Boazeria - parkiety. Kielce,
80106359
66-72-21.
Bramy, kraty, ogrodzenia, balustrady, konstrukcje - VAT. Kiel~_~!.. §.I:l.~.Q~:~!:_._._._.....__...._.....~~~_~
Cyklinowanie. Kielce, 31-43-39.

BIURO HANDLOWE

Syndyk Masy Upadłościowej

Firma oferuje pracę w młodym, doskonale funkcjonującym
zespole oraz wynagrodzenie adekwatne do osiąganych
wyników

Zgłoszenia i informacje pod nr tel.
Kielce, 512-54, w godz. 9-11, 15-17

•

OST "GROMADA"
zaprasza

Zdrowotne kolonie letnie nad morzem:
- 550
- 16.07.-4.08.
- 5-21.08.
- 480
(Inhalacje, gimnastyka korekcyjna)
Kolonie letnie
- Nlechoru
- 15.07.-3.08.
- 650
- Żabnica Skałka /Beskid Zywleckl/ - 15.07.-3.08. - 560
Obozy młodzieżowe
- Krynica GÓrska
- 15-27.07.
- 390
- 27.07.-8.08.
- 370
-Łeba
- 30.07.-12.08.
- 520
-Luy
- 3-16.08.
- 435
- Otwirzyno
- 5-21.08.
- 480
- BalatonfIlred /W'Ygryl
- 20-31.07.
- 452
- 12-20.08.
- 450
- Ceski Brod ICzechyl
- 24.07.-6.08.
- 490
- Stara Bolesław
- 14-27.07.
- 470

- Otwlrzyno

oraz WCZASY W KRAJU I ZA GRANICĄ

Infonnacje i zapisy:
OST .GROMADA·, Kielce, ul. Targowa 18, tel. 322-971; 321-231
Ekspozytury: Kozienice, tel. 14-59-83; Radom, tel. 258-91
c
Ostrowiec Sw., tel. 65-39-78; Starachowice, tel. 74-72-51
~

http://sbc.wbp.kielce.pl

Gminna Sp6ldzielnia ,.samopomoc ChIopska"
w Krasocjoje ul Wyzwolenia 18 tel. 42. tlx 0612419
Ogłasza

przetarg nieograniczony na

sprzedaż

nw. pojazdów:

1. Star 200 oplandekowany, stan
dobry, cena wyw. 6.500 zł.
2. Nysa T -522, oszklona, rok prod.
1987, cena wyw. 2.000 zł.
Przetarg dobędzie się 19.07.1995 r., o godz. 11, w Krasocinie,
w bazie magazynowej, przy ul. Spółdzielczej.
Pojazdy można oglądać od dnia ogłoszenia w prasie. Wadium
w wysokóści 10% ceny wywoławczej należy wpiacić przed przetargiem w kasie Gminnej Spółdzielni.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania
przyczyny.
Oraz sprzeda - ceny do u;q!Odnjepia;

1. Urządzenie do mechanicznego załadunku
i wyładunku zboża.
2. Beczki na piwo o pojemności 100 l - 10 szt.
Beczki na piwo z blachy kwasoodpornej o pojemności 50 l - 79 szt.
3. Izobarometr - urządzenie do nalewania piwa w beczki.
4. Rozlewaczkę do butelek 1 i 1,5 l typ
XRB-15.
5. Wymienniki ciepła typ PRPA o mocy 300350 kW - 2 sa
6. Piłę rozbiorową do cięcia półtusz, typ 32
AD2 lnie używana! .
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Wydarzenia

Uratował półtora tysiąca żydowskich

e Sensacje

intelektualistów

VARIAN FRY • ZAPOMNIANY "SCHINDLER"
Żył długie lata w zupełnym zapomnieniu, choć zasługi miał ogromne, okupione ryzykiem śmier
ci. Jego dzieło dostrzeżone zostało dopiero niedawno, w ćwierć wieku po jego śmierci, gdy prowadzone przez waszyngtońskie Muzeum Holocaustu prace dokumentacyjne zostały zwieńczone
pełnym obrazem życia Varlana Fry'a, bo to o nim mowa. Jeszcze wczoraj mało kto wiedział o tym
Amerykaninie - teraz jego nazwisko znajdzie się wśród nazwisk bohaterów trudnego wieku XX.
Varlan Fry to osobowość podobna do Schindlera, ale działająca w trudniejszych warunkach, bo
pod różnymi nazwiskami, w konspiracji, w ciągłej ucieczce przed depczącym mu po piętach gestapo...

Varian Fry dokonał czynu niebywałego - uratował około półto
ra tysiąca intelektualistów pożydowskiego,
chodzenia
głównie z Niemiec, którzy najpierw schronili się przed hitleryzmem we Francji, a po jej pokonaniu przez Niemców zostali
przetransportowani do Hiszpanii, stamtąd z kolei do Portugalii,
by tą drogą dotrzeć ostatecznie
do Stanów Zjednoczonych,
gdzie wtajemniczona w tę operację żona prezydenta, Eleonora
Roosevelt stworzyła cały system
opieki nad przybyszami. O randze ludzi uratowanych przez Variana Fry świadczyć mogą ich
nazwiska: Max Emst, Hannah Arendt, Franz We rte I, Heinrich
Mann, a także Marc Chagall. ..
Wielu z nich często nawet nie
wiedziało do końca, kto był ich
zbawcą. Varian Fry był im znany
pod innym nazwiskiem, a działał
też poprzez innych, pozyskiwanych przez siebie ludzi.
Początkowo nic nie zapowiadało, że Fry jest materiałem na
bohatera. Student elitamego Uniwersytetu Harwarda, bywalec
salonów, bawidamek, zawsze z
kwiatem w butonierce, zapowiadał się raczej na przywykłego do
wygodnego życia mieszczucha.

A wszystko zaczęło się przez
przypadek. Jedna z gazet zaproponowała mu wyjazd do Niemiec w charakterze korespondenta. Było to w roku 1935 - w
pełni władzy Hitlera. Fry pojechał poznając na własne oczy
hitleryzm i już wtedy postanawiając poświęcić wszystkie
swoje siły walce z tym zbrodniczym
systemem.
Jeszcze
przed wybuchem wojny powracał do USA, ale już w 1940 roku
znów przypłynął do Europy z
myślą organizowania pomocy
ofiarom gestapo. Pod przybranym nazwiskiem wylądował w
Marsylii, gdzie założył firmę
stanowiącą
przykrywkę
dla
konspiracyjnej
działalności.
Funkcjonował tak do końca
sierpnia 1941 roku, do momentu wydalenia go, jako niepożądanego
cudzoziemca.
Stało się to na szczęście wtedy,
gdy po roku działalności zdołał
wyekspediować poza zasięg
wpływów
niemieckich
większość znajdujących się na
listach. gestapo intelektualistów, Zydów i antyfaszystów.
Marsylska firma Amerykanina
była w tym czasie właściwie
potężną centralą, swoim działa
niem ogarniając niemal całą okupowaną Europę zachodnią.

Fry i jego ludzie musieli sami na

Na dobranoC
Krzyżówka
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4
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całym tym obszarze wynajdywać konspirujących się zarówno

przed

gestapo jak i niedla innych, intelektualistów, zaopatrywali ich wodpowiednie dokumenty i przetartymi szlakami, ciągle jednak
sprawdzanymi, przetransportowywać poza Pire[leje. Korzystali
głównie z pomocy byłych żołniedostępnych

hiszpańskiej armii republikańskiej, walczącej z gen. Fran-

rzy

co, najlepiej znających przejścia
przez góry - na bezpieczny teren.
Tak więc dzięki przebiegłości
Varia na Fry, jego talentom organizacyjnym i odwadze, wielu
członków elity intelektualnej XX
wieku znalazło ratunek i schronienie. Nabyta w czasie pracy
korespondenckiej w Niemczech

Polityczny

Ił
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Luksusowy azyl
W procesie przeciwko militarnej juncie w Etiopii, która blisko
20 lat sprawowała krwawe rządy, staje przed sądem 47 członków
ówczesnego kierownictwa. Ale zabrakło wśród nich "czerwonego negusa", czyli płk. Mengistu Halle Mariama, sądzonego zaocznie.
Obalony w 1991 r. zdołał on
zbiec do Zimbabwe, gdzie do
dziś korzysta z luksusowego azylu. Ponieważ w dawnych czasach popierał ruch wyzwoleńczy
w byłei Rodezji, dzisiejszy przywódca Zimbabwe, Robert Mugabe, czuje się zobowiązany do
okazania mu wdzięczności.
Pułkownik Mengistu Mariam,
którego obciąża się odpowiedzialnością za masakrę 200 tys.
Etiopczyków, mieszka z rodziną
w komfortowej rezydencji pod
Harrare, oddawanej do dyspozycji odwiedzających Zimbabwe
głów państw. Podobno otrzymał
nawet obywatelstwo tego kraju,
chociaż mówi się, że Robert Mugabe, oficjalnie odmawiający ek-

Z kochanką i prezentami ślubnymi

8

~1

12
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POZIOMO: 1/epilepsja, 51 Michał Izm. 19371, mieszkał w wozie cyrkowym, 61 gruczoł wydzielający insulirw, 91 ROZWIĄZANIE KRZVZOWKI - osoba, 12/ letni miesiąc, 131 nauka
badająca organizmy w ich śro
dowisku
PIONOWO: 11 fortel, wybieg,
2/ zadra, 31 luksus, 4/ niejeden w
płocie, 71 zaprawa sportowa, 8/
kraina historyczna we Francji ze
Strasburgiem, 10/ tramp, obieżyświat, 11/ ze stolicą w Innsbrucku.
/M.Ch./
Rozwiązania krzyżówki /wyraz 9 poziomol prosimy przesyłać pod adresem redakcji,
wyłącznie na kartach pocztowych, w terminie 7 dni od daty
numeru. Pomiędzy prawidłowe
odpowiedzi rozlosujemy nagrodę książkową. Na karcie z rozwiązaniem
należy
dopisać:
.Krzyżówka nr 158".
Rozwiązanie krzyżówki nr

140
POZIOMO: składka, kapitał,
piwonia, krajacz, pulares, recesja, koperta
PIONOWO:
szkopek,
łapówka, krawiec, Rzucewo, agresor, zastawa.
Rozw. główne: KRAJACZ.

Narzeczony dal
21-letnia Mara wraz z 40
gośćmi
daremnie czekała
przed kościołem na Sycylii na

swojego narzeczonego.
Rodzice 22-letniego Giancarlo powiadomili ją w końcu, że ich
syn uciekł z 16-letnią kochanką.
Mara nie bacząc na mocno zaawansowaną ciążę podarła na

nogę

sobie suknię ślubną, a następnie
rzuciła się do bicia krewnych niewiernego narzeczonego. Wywiązała się ogólna bijatyka.
Giancarlo i tak trafił do aresztu. Okazało się_bowiem, że zabrał z sobą nie tylko 16-letnią kochankę, lecz również prezenty
ślubne.

Młody oficer rosyjski służący w pułku huzarów zabił Marlę
Wisnowską, aktorkę warszawskich teatrów. Zabójstwo w wynajętej garsonierze przy ul. Nowogrodzkiej było finałem głośne
go romansu, o którym wiedziało całe miasto. Aleksander Bartenlew przyznał się do zbrodni: "Ja też nie powinienem żyć, nie
wiem, jak to się stało, że jeszcze chodzę po ziemi" - zeznał w
śledztwie. Miało to bowiem być samobójstwo podwójne - artys-

tki I huzara.
Zabójstwo M. Wisnowskiej
poprzedziła inna miłosna tragedia - śmierć arcyksięcia Rudolfa

i Marii Vetsery z Mayerlingu. Tu
również wchodziła w grę miłość
bez perspektyw I rewolwerowe
strzały. Flirt ze śmiercią był
modną zabawą u schyłku ubiegłego stulecia, pociągał za
sobą wiele ofiar. Samobójstwa
pojedyncze i podwójne były na
porządku dziennym, jakby zapanowała na nie chorobliwa mania
- wieszano się, strzelano, truto i
rzucano pod pociągi.
Podczas śledztwa okazało
się, że carski oficer zabił M. Wisnowską według wspólnie przygotowanego planu podwójnego
samobójstwa. Huzar zakochał
się w niej pragnął się z nią oże
nić, dawał jej podarunki - bran-

BOLESŁAW

ZAMCZEWSKI

dług wdzięczności?

5

B

wiedza o ludziach zagrożonych
przez hitlerowców, informacje uzyskiwane znajrozmaitszych
źródeł o ukrywających się przed
gestapo
intelektualistach,
posłużyła Amerykaninowi do
stworzenia konspiracyjnej i zaszyfrowanej, niemożliwej do odczytania przez Niemców w przypadku wpadki, kartoteki potrzebujących pomocy.
On sam po spełnieniu swojej
ochotniczej misji powrócił po
wojnie do Ameryki, gdzie do
końca swoich dni, nie zaznawszy przysługujących mu zaszczytów i podzięki, egzystował
skromnie aż do śmierci jako nauczyciel łaciny.

Miało

to

być

stradycji kłopotliwego i kosztownego gościa, myśli o pozbyciu
się go, najchętniej na... Kubę.

Właścicielka

słono płacić

Kocia sprawa
Mieszkanka Montmorency
koło Paryża znalazła się u progu prawdziwego życiowego

bankructwa, którego przyczyną był syjamski kotek i Jej
własna
niefrasobliwość.
Zaczęło się od tego, że kotka,
własność Daisy Sabatto, urodziła dwa małe kociątka, z których jedno trafiło w ręce rodzi-

ny z pobliskiego Argenteuil.
Ale w kilka miesięcy później,
jak twierdzi D. Sabatto, właści
ciel kotka dał znać telefonicznie,
że chce się go pozbyć i rzeczywiście oddał go z całym koszyczkiem i świadectwami szczepień.
Jednak wersja ta została obalona przed sądem przez tymczasowych posiadaczy syjamczyka.
Oskarżyli oni D. Sabatto, że
wyłudziła zwierzaka pod pretekstem rzekomej transfuzji krwi,
niezbędnej dla ratowania drugiego kociaka. W istocie został
on oddany szwagierc:e Daisy i w
grywała w teatrze, a grała zwykniepoważną. seksowną podfruwajkę i kobietę szukającą
przygód z mężczyznami. Taka
intryga mogła zawiązać się tylko

le

w zniewolonej Warszawie.
Wyrok dla zabójcy - 8 lat
ciężkich robót w kopalniach Sy-

FLIRT ZE ŚMIERCIĄ
dzia. Niestety, jego ojciec nie
zgodził się na to małżeństwo.
Aktorka, nie mogąc znieść takiego życia, zaproponowała, aby
razem wybrać śmierć. Proces o
charakterze kryminalnym przerodził się w polityczny. W sądzie
usiłowano wybielić Rosjanina, a
pogrążyć rozwiązłą artystkę, kobietę lekkich obyczajów, o skłon
nościach narkomańskich, z której zrobiono seksualną awanturnicę . Stała się ofiarą ról, które

Fot. PAP/CAF-AP

musi

podwójne samobójstwo

soletkę i skórę białego niedźwie

Trzy lata trwała kąpiel w specjalnym chemicznym środku konserwującym łodzi rybackiej z czasów Jezusa Chrystusa. Licząca
ok. 2000 lat, zbudowana z 7 gatunków drewna łódź znaleziona
została w 1986 roku na brzegu Jeziora Galilejskiego. Konserwacja przeprowadzana była przez specjalistów z Glnosar.

biru i dożywotnie zesłanie wkrótce car unieważnił i Barteniew skierowany został do
służby wojskowej na Kaukaz.
Tragedia Marii Wisnowskiej
sprzed stu lat zyskuje aktualność, odkryto bowiem nowe
szczegóły z jej życia, skłaniające
do zrewidowania tamtych sądów
o miłosnej his!orii z rosyjskim kochankiem. Owcześni krytycy
zachwycali się, że historia ta oddaje nastroje epoki, tych tak
zmysłowych, pełnych tajemni-

http://sbc.wbp.kielce.pl

jakiś czas później rozstał się
życie.m.

z

Pozwaniu Daisy Sabatto
przed sąd towarzyszyło żądanie
finansowego zadośćuczynienia,
które zresztą sąd przyznał rodzinie z Argenteuil. Oskarżona,
pewna swych racji, broniła się
sama i to nieumiejętnie. Skutek
był taki, że w oparciu o zasadę

Policjant i

nieodwracalnośd
zasądzone zostało

darowizny
horrendalnie- wysokie odszkodowanie: 500 tr. za
każdy z 254 dni nieobecności kota,
co dało 127 tys. tr., a z kosztami
obrony - równowartość ok. 25 tys.
dolarów! Suma ta została ostatecznie zmniejszona do 60 tys. tr.
Dla Daisy Sabatto, której
wcześniej proponowano polubowne załatwienie spOru w zamian za 20 tys. fr., oznacza to
całkowitą życiową klęskę i rozpacz. Bilans 4 lat prawowania się
o kota to rozbite małżeństwo i perspektywa znalezienia się na bruku.

złoczyńca

po odsiadce

Pod wspólnym dachem
Przed dziewięcioma laty młody, 2D-letni wtedy policjant nowojorski Steven McDonald został ciężko raniony trzema strzałami
oddanymi przez 15-letniego Shavoda Jonesa.
Ztrudem uratowano mu życie,
ale został częściowo sparaliżo
wany. Młodociany złoczyńca poczego dekadentyzmu i wyrafinowanego smaku czasów. Jedni
pisali o niej - "pierwsza warszawska fin de sieclistka", inni, że jest
histeryczna i zbzikowana. Tymczasem teraz odkrywa się pewne uniwersalne prawdy o kobietach, które cierpią i męczą się,
przeżywają dramaty, każda na
swój rachunek w czasach, kiedy
przyszło im żyć. Otóż jak się 0kazuje, trzydziestoletnia Wisnowska była w 1890 roku poważnie chora na gardło, miała
zaawansowaną gruźlicę, stała
się też ofiarą nieudanego zabiegu spędzenia płodu, owocu swego związku z warszawskim śpie
wakiem Stanisławem Myszugą.
Była starą panną bez szans na
zamążpójście, a więc bez szans

zdobycia "stanowiska w świe
cie", była opanowana psychozą
sytuacyjną. "Piękny niby małpa"
Barteniew byl przez nią traktowany jak kochanek "na wszelki
wypadek". Czy można się dziwić,
że
pociągało
ją
samobójstwo?
HANNA MARKERT

szedł do więzienia, a policjant
odmówił przejścia na rentę i pozostał w czynnej służbie. Prowadzi wykłady dla zagrożonej wykolejeniem rnł9dzieży na temat
bezsensowności gwałtu.

McDonald nie tylko przebakrzywdzicielowi, ale
od lat stale z nim koresponduje.
Postanowił też przyjąć Jonesa
do swego domu, gdy ten opuści
więzienie Iw listopadzie br/.
czył swemu

Gangster

zwątpił

Głucha

kasa

Okazuje się, że dobrą metodą na bankowych rabusiów
może być ••. głuchota kasjera.
Pewien gangster w banku w
Tel Avivie w Izraelu powiedział
kasjerowi, że to napad i żeby dał
mu natychmiast pieniądze. Kasjer nie zrażony widokiem pistoletu oświadczył, że nie dosłyszał i
poprosił o głośniejsze powtórzenie. Nie pomogły i dwa kolejne
powtórzenia, kasjer nadal nie
wiedział, o co chodzi. Zirytowany
tym bandyta machnął ręką i 0puścił bank.
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Czwartoligowcy przed sezonem

wiński,

ZMIANY I WZMOCNIENIA
Do rozpoczęcia rozgrywek IV ligi pozostało
wprawdzie jeszcze dużo czasu /liga rusza 13
sierpnia/, ale w klubach już myślą o nowym
sezonie. Niektóre drużyny prowadzone będą
przez nowych trenerów, kilkunastu graczy
zmieni barwy klubowe.
Nowym trenerem Zdroju Busko jest od wczoraj Jerzy Marzec,
który w poprzednim sezonie trenował
Łysicę
Bodzentyn.
Z drużyny odszedł bramkarz Edward Biskup /Wrócił do Błękit
nych/. Zarząd planuje wzmocnienie zespołu. W ramach przygotowań do sezonu Zdrój już dziś gra
w Starachowicach z KSZO, a 15
lipca w Kielcach z Koroną.
W Bodzentynie jeszcze nie
wiadomo
kto
poprowadzi
zespół. W najbliższą niedzielę
odbędzie się walne zebranie,
które wybierze nowy zarząd
i prezesa. Potem zapadną decyzje dotyczące trenera. Bardzo
prawdopodobne, że będzie nim

Uwagal
Jutro podsumowanie
sezonu wIV lidze
piłkarskieJ.
To warto miećl

Dariusz Świetlik, który w poprzednim sezonie wprowadził Orlicza Suchedniów do IV ligi.
- Działacze Łysicy prowadzili
ze mną rozmowy wstępne i jeśli
otrzymam propozycję pracy w Ły
sicy, to ją przyjmę - powiedział .Echu' D. Swletllk. - Oczywiście
potrzebne są pewne zmiany
w zespole, ale myślę, że ta druży
na może spokojnie grać w IV lidze. O awansie do trzeciej nikt
w Bodzentynie na razie nie myśli.
Z walki o awans nie rezygnują
natomiast działacze Pogoni Miechów. W minionym sezonie Pogoń walczyła w czołówce tabeli,
ale ostatecznie dała się wyprzedzić trzem zespołom. Teraz planuje się wzmocnienie zespołu
i walkę o III ligę.
- W składzie nastąpią drobne
zmiany - powiedział wiceprezes
Pogoni Krzysztof Donabldowlcz. - Do Granatu wrócił Woj. clech Nobls i musimy znaleźć nowego bramkarza. Najprawdopodobniej odejdą: Paweł Nastarow-

ski i Dariusz Kozioł, którzy rozpoczęfi studia Wroo do nas KazJeczko z Granicy Chem i prawdopodobnie Byrskl z Blękitnych.
Chcemy także wypożyczyć dwóch
piłkarzy - napastnika i obrońcę z Wawelu Kraków. Sfinalizowaliśmy transfer Leśnlowolsklego,
który od nowego sezonu będzie już
naszym graczem. Przygotowania do sezonu rozpoczynamy 15
lipca na własnych obiektach. Rozegramy kilka sparingów, m.in. z
Cracovią, Wawelem i Clepardlą.
Problemy
finansowe
omówimy na walnym zebraniu
członków i sympatyków klubu
po 15 lipca. Trenerem będzie oczywiście nadal Leszek iToblk.
Większych zmian nie planuje
się w Nidzie Pińczów. Drużyna
grała w poprzednim sezonie zupełnie
dobrze, szczególnie
w Pucharze Polski i już 18 lipca
rozpoczyna przygotowania do
rozgrywek. Skład nie zmieni się,
dojdzie jedynie czterech juniorów. Zaplanowano sparingi:
22 lipca z Szydłowianką, 25 lipca z Bucovlą, 30 lipca z Pogonią Staszów i 8 sierpnia z
Orłem Wlerzblca.
Jutro, 12 lipca, odbędzie się
zebranie sprawozdawczo-wyborcze w jędrzejowskim Naprzodzie. Najprawdopodobniej
nie będzie kandydowal dotychczasowy prezes Bogdan Bol-

ręcznej I

- Od pewnego czasu spotykamy się na boisku Szkoły Podstawowej nr 5 w Skarżysku - mówi
Tadeusz Lutek. - O dziwo, naszymi spotkaniami interesuje się
coraz więcej ludzi i by zaspokoić
wszystkich chętnych trzeba
będzie zorganizować ligę amatorów.
/PISZ!

Kronika

na iubileusz
Kielecki

Klub Sportowy
Kielce obchodzi
w tym roku SO-Iecle. Miłą niesBłękitni

Podzi ankę sprawił działaczom

klubu pan Marian Łuszczak
z Kielc, który z tej okazji przekazał dyrektorowi Janowi
Busklemu prowadzoną przez
siebie
sportową
kronikę
Błękitnych, w której można
znaleźć wiele ciekawych informacji i wszystkie wyniki futbolowej drużyny. Dyrektor J. Buski
chciałby za ten miły gest serdecznie panu Marianowi Łusz
czakowi podziękować.
/STACH/

W dniach 8-9 lipca odw Poznaniu IV
eliminacja samochodowych Mistrzostw Polski.
W zawodach startowało
pięciu kierowców z Automobilklubu Kieleckiego,

W poprzednim sezonie awans do III ligi wywalczyli piłkarze
Hetmana. Na zdjęciu: Paweł Kościołek (nr 9) w walce z
obrońcami Stall" Stalowa Wola.
Fot. S. Stachura

Orzeł

i Naprzód

awansowały

W ligach juniorów
Zakończyły się rozgrywki w lidze międzyokręgowej kieleckotarnobrzeskiej junlorów. Tytuł mistrzowski zdobyła drużyna Orła
Rudnik I ona awanswoała do ligi makroregionalnej.

Z okręgu kieleckiego natomiast najwyżej w tabeli uplasował się Naprzód Jędrzejów , co
dawało mu awans do wyższej
klasy. Jednak z uwagi że chęć
gry w lidze makroregionalnej
zgłaszał Ruch Skarżysko , kielecki OZPN postanowił, że oba
zespoły zagrają spotkania barażowe . W pierwszym meczu
Naprzód pokonał Ruch 1:0,
a w rewanżu zwyciężył Ruch
3:2. Przy równej liczbie punktów dużych i małych , OZPN
zastosował
system
obowi ązujący w rozgrywkach europejskich pucharów, tzn. liczyły
s ię bramki na wyjeździe. Lepszy bilans miał Naprzód i on awansował do ligi makroregionalnej. Poniżej ostateczna tabela rozgrywek zweryfikowana
przez OZPN.
1.0rzeł
24 40 74-21
2.Stal/Tłokl
24 39 54-19

3.Wlsła

4.Janowianka
S.Naprzód
6.Hetman
7 Zdrój
8.Wlsan
9.0rllcz
10.Sokół
11.Pogoń
12.Łyslca

13.Sparta

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

Amatorzy

32
31
29
24
20
20
20
18
15
13
11

S3-3O
47-21
41-19
37-37
30-33
42-48
24-41
28-58
33-47
18-62
18-63
/J/

Najlepiej spisali się: Paweł
który w klasie .cinquecenton zajął drugie miejsce oraz
Robert Podlaski - drugi w klasie E-2. W klasie E-1 Michał Gil
był piąty, a Rafał Podlaski siódmy. W wyścigu w klasie 2000
startował Marcin BIernackI, ale
nie ukończył wyścigu .
W zawodach startowało 60
kierowców. W Poznaniu nie rozgrywano wyścigu o Puchar Cinquecento.
/MIR!
Kałuża,

lekkoatleci STS Skarżysko
na zakończenie obozu w Spale wystartowali w mityngu,
który rozegrano na miejscowym stadionie.
- Biegaliśmy wieczorem po
godzinie 20, kiedy było już chłod
no. To sprzyjało uzyskiwaniu
dobrych wyników, niemal wszyscy pobili rekrody życiowe - powiedział nam trener Krzysztof
Wollńskl.
Najwartościowszy wynik
siągnąl Grzegorz Rogala

0-

na
1500 m - 3.48,57. Zaledwie
trzech dziesiątych sekundy zabrakło mu do pobicia rekordu województwa juniorów.
Pozostałe rekordowe wyniki
uzyskali: młodziczki 600 m. Anna Nowicka 1.47,01; Katarzyna Stępień 1.48,02; Sylwia
Tarasek 1.50,01 . 1000 m Małgorzata
Rymarczyk
3.01 ,94. Juniorki - 1000 m - WIoletta Franklewlcz 2.56,67. Mło
dzicy - 1000 m - Robert Pawlak
2.42,22; Tomasz Świerczyński
2.53,95. 1000 m juniorów młod
szych - Łukasz Duda 2.42,22.
Wreszcie w biegu na 1500 m poza Rogalą swoje rekordy pobili
Rafał Wójcik /senior/ 3.49,39;
Jacek Woslek /młodzieżowiec!
3.56,72; Michał Koselnlk /junior/ 4.00,67; Mariusz Kroner
/SW/
/junior mł.! 4.04,79.

ścigali się

w Kozach

Banasiński W formie
W miejscowości Kozy odbył się Rajd Żywiecki, w którym startowali kolarze amatorzy. Bardzo dobrze spisał się w tej Imprezie
Waldemar Banaslńskl z Ambltu/Plowar Kielce, który zajął pierwsze miejsce w kategorII II.
Kolarze rywalizowali w Kozach przez dwa dni. Najpierw
odbył się wyścig indywidualny
na czas, na trasie 3 km 200 m,
dzień później natomiast peleton
miał do przejechania 1d 5 km
w określonych limitach czaso-

Zawodnicy z Ukrainy
za słabi dla Mitexu

Trenuje Pobocha
Wczoraj po południu trenerzy koszykarzy
kieleckiego Mitexu sprawdzali na treningu
dwóch zawodników z Ukrainy, Walentyna Budowskiego /214 cm wzrostu/ i Leonida
Jażyńsklego /195 cm/o Testy nie wypadły pomyślnie. Zawodnicy ci nie będą więc grać
w kieleckim zespole. Trening z Mitexem rozpoczął natomiast Wojciech PO,bocha, mieszkający i pracujący koło Kielc i mierzący aż
214 cm wzrostu!

bywała-się

Wieczorne
rekordy

DOwledzieliśmy się, że działa

W Skarżysku-Kamiennej
dzięki Inicjatywie entuzjasty
piłki ręcznej Tadeusza Lutka
powstać ma w najbliższym
czasie amatorska liga piłki

Kolejna
eliminacja

skarżyszczan

Wzmocnienie

Szczypiomiak
PO amatorsku

Na torze wPoznaniu

Szybkie biegi

Rubinkiewicz
w Granacie

cze Granatu Skarżysko chcą pozyskać byłego zawodnika Łysicy
Bodzentyn grającego ostatnio
w Stali Stalowa Wola, Mirosła
wa Rublnklewlcza.
Na liście życzeń skarżysz
czan jest jeszcze kilka innych
nazwisk zawodników z klubów
III i IV ligi.
/PISZ!

O ewentualnych zmianach zadecyduje nowy zarząd .
Beniaminek IV ligi - Orllcz Suchednlów bardzo sympatycznie
pożegnał trenera D. Swletllka,
dziękując mu za prawie dwuletnią pracę i grę. Nie wiadomo
Jeszcze kto będzie nowym trenerem drużyny z Suchedniowa.
M. ROLAK

wych. W zawodach tych op rocz
Banasińsklego
Waldemara
dobrze zaprezentował się 16letni Przemysław Grzegorczyk
/AmblVPiowar Kielce!, który był
drugi w kategorii I. W kategorii III
natomiast Henryk Januszek

http://sbc.wbp.kielce.pl

Wojciech Pobocha ma 25 lat.
Przed laty byl świetnie zapowiadającym się koszykarzem i jeszcze jako junior trafił do Górnika
Wałbrzych, a potem do Wisły
Kraków. Następnie z różnych
powodów przestał grać i wrócił
do rodzinnej Bilczy. Teraz chce
wrócić. Wczoraj po krótkim treningu powiedział nam: - Chcę
wrócić do sportu, choć zdaję
sobie sprawę, że będzie to
trudne. Ważę ponad 130 kilogramów I żeby grać w lidze,
muszę zrzucić 10 do 20. Poza
tym prowadzę restaurację

w Morawlcy I trochę brakuje
mi czasu na trening. Z drugiej
strony mam wielką ochotę na
sprawdzenie się na boisku.
Testy Ukraińców nie wypadły
pomyślnie . Lekkoatleci, Walentyn Budowskl, specjalizujący
się w skoku wzwyż i Leoold
Jażyńskl,
biegający sprinty,
znacznie odbiegają od poziomu,
jaki powinien reprezentować 11ligowy czy nawet III-ligowy koszykarz. Nie będą więc grali
w Mitexie w najbliższym sezonie.
/SW/

Krzysztof Kaniewski przegrał
po raz pierwszy od trzech lat

Worek dla mistrza
Na kortach TKKF "Bocianek" I PKS w Kielcach odbył się
czwarty turniej cyklu Grand Prix Kielce '95, organizowany przez
KCK "Zameczek", KOZT I "Echo Dnia", Tym razem doszło do
wielkiej sensacjI!
Nie pokonany od trzecn lat,
gracz Błękitnych, Krzysztof
Kaniewski
niespodziewanie
przegrał już w ćwierćfinale grupy
młodszej z Krzysztofem Gwoź
dziem 4-6, 6-3, 6-7. Gwóźdź
wygrał później kolejne dwa pojedynki i cały tumiej. W półfinale
pokonał Zbigniewa Prawdę 6-3,
1-0 /skrecz na skutek kontuzji
kręgosłupa!, a w finale - Romana
Surdeja 6-4, 7-5. Surdej w półfi
nale wyeliminował Krzysztofa
KIleklego 6-3, 4-6, 6-3.
W grupie starszej znów bez
problemu wygrał Andrzej Czepel ze Starachowic, pokonując
w finale Aleksa Kosmana z Ostrowca 6-2, 6-1 . W półfinałach
Czepel wygrał ze Zbigniewem
Mroczkiem 6-3, 6-4, a Kosman
z Józefem Szańpruchem 0-6,
6-4,6-3.
Najlepsi zawodnicy otrzymali
nagrody w postaci worków na
sprzęt sportowy firmy Head,
pokrowców na rakiety, czapek
itp., ufundowane przez firmę
ATH organizującą wczasy, kolonie, zajmującą się turystyką .
Oto klasyfikacja Grand Prix po
czterech tumiejach
Grupa młodsza: 1. Surdej
28,5; 2. Kaniewski 27; 3.
Gwóźdź 21 ; 4. Wiśniewski 19,5;
5. Prawda 18,5; 6. Hozer 12,5;
7. Klicki 10; 8. Adamus 10.
były

z Kieleckiego Towarzystwa Cyklistów zajął trzecią pozycję , Jerzy Kruk /KTC/ był trzeci w kategorii IV, w grupie V Eugeniusz
Turek zajął 6, a Stanisław Pierzyński - 7 pozycję /obaj KTC/.
- Teraz czekają nas mistrzostwa
Polski amatorów, które w najbliższą sobotę rozegrane zostaną
na 90-kilometrowej trasie wokolicach Bodzentyna - powiedział
nam Waldemar Banas/ński. Konkurencja będzie na pewno
bardzo silna, gdyż na Kielecczyznę zjedzie blisko 300 kolarzy. Mam nadzieję. że w swojej
kategorii uda mi się zająć miejsce w .czubie".
/STACH/

Grupa starsza: 1. Czep el 33;
2. Kosman 23; 3. Dziekan i Lesiak po 17,5; 5. Sierpień i Mroczek po 16; 7. Kopycki 15; 8. Buczyło 12,5.
/SW/

190 reprezentacji
Vł Goetenbergu
Piąte Mistrzostwa Świata
w lekkiej atletyce, które odbędą
się w Goeteborgu w dniach 413 sierpnia, przejdą do historii
jako rekordowe pod względem
frekwencji. Do Szwecji przyjadą sportQwcy aż ze 190 krajów - poinformowała Międzyna
rodowa Federacja Lekoatletyczna.

Zostań łuczniczką

Klub Sportowy Stella Kielce
prowadzi nabór do grupy szkoleniowej łuczniczek. Dziewczęta
urodzone w 1981 r. i młodsze,
które chciałyby uprawiać tę dyscyplinę winny się zgłaszać w poniedziałki, wtorki I środy od
godziny 14 w siedzibie klubu
przy ul. Krakowskiej 374.

"Wakacje z judo"
Na

obiektach

sportowych

Błękitnych odbywają się codziennie zajęcia pod hasłem

.. Wakacje z judo". Pod okiem
szkoleniowców w godzinaCh 1013 i 17-20 można uczestniczyć
w zabawach sportowo-rekreacyjnych, w których nie brakuje e·
lementów judo. Skorzystać moż
na także z atlasu i pingpongowych stołów. Tego typu zajęcIa
I}a obiektach Błękitnych przy ul
Sciegiennego 8 odbywać się
będą do 15 sierpnia. ISTACH!

I

\

PR.E ZES CZEKA
- żadnych pieniędzy nie zapłacę Polskiemu Związkowi Tenisa
Stołowego - powiedział "Echu Dnia" prezes I właśclci~ Euromlrexu Mirosław Kłys. - Z mojej strony wszystko zostało uregulowane, ponadto ostatnio wygrałem sprawę sądową z PZTS. I na-

leży mi się z tego związku blisko 70 milionów starych złotych.

Z nieoficjlanych źródeł, jakie
do mnie dotarły wykluczenie Euromirexu z rozgrywek ligowych,
spowoduje, że w tenisowym Pucharze Europy, zamiast naszej
drużyny zagra ... Baildon Katowice. To co nie udało się katowiczanom, przy pingpongowym
stole, mam tu na myśli ligę i puchar, chcą załatwić przy .zielonym stoliku·. W przypadku, gdyby taka sytuacja zaistniała, Baildon ma dużą szansę, ponieważ
byłby rozstawiony dość wysoko.
Spowodowane to jest wysoką
pozycją rankingową Lucjana
Błaszczyka. Pierwsze dwie rundy byłyby raczej spacerkiem,
w trzeciej . już płacą duże pie-
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ŁKS

do wielkiej

-

piłki

Prowadzę rozmowy z kilkoma
tenisistami na temat gry w Euromireksie, jednak zostały one

częściowo wyhamowane po decyzjach PZTS. Na pewno będę
się odwoływał do Urzędu Kultury
Fizycznej i Turystyki od decyzji
wykluczenia Euromirexu. Jednak jestem dobrej myśli, że
wszystkie strony podejmą decyzje korzystne dla Euromirexu.

/W.ŁJ

niądze.

Jak poinformowało wczoraj gliwickie Radio "Flash" - napastnikiem łódzkiego ~KS Tomaszem Wieszczyckim zainteresowany
jest jeden z klubów włoskiej Serie A.
Prezes ŁKS Antoni Ptak poinformował, że otrzymał informację na temat możliwości wy-

,,wieszcza" do Italii.
Szczegóły ewentualnego kontraktu mają być znane we wtorek.

jazdu

Piłkarz ŁKS podobno był również bacznie obserwowany pod-

czas ostatniego występu reprezentacji w Brazylii. Pojawiła się
szansa jego występów w Sao
Paulo. A. Ptak stwierdził, że rozmowy z Brazylijczykami będą
także prowadzone.
Ofert dla T. Wieszczyckiego
podobno jest wiele, pozostaje
kwestia wyboru. Władze klubu
chciałyby, aby występował on
we włoskiej ekstraklasie.
Ostatnio w prasie stołecznej
ukazały się wzmianki przesądzające już grę Tomasza
Wieszczyckiego w stołecznej
Legii. Prezes Janusz Romanowski - zapytany ... Czy to już pewne? zażartowal- .Pewne jest tylko to, że umrzemy.. ."
Decyzja
o
tym
dokąd
powędruje łodzianin musi zapaść lada dzień. Wtedy okaże
się, czy tego typu informacje były
rzetelne, czy tylko komuś za- leżało na podniesieniu ceny na
T. Wieszczyckiego.

Atrakcyjny
przeciwnik
Tomaszem WIeszczyekim Interesuje się wiele klubów.
Fot. G. Romański

Kolejne

zwycięstwo młodych

siatkarzy

Awansow,a l i dalej
W stolicy Malezji Kuala Lumpur trwają Mistrzostwa Świata juniorów w piłce siatkowej. Jak już Informowaliśmy pierwszy
mecz, który nasi siatkarze rozegrali ż drużyną Malezji, zakończył
się zwycięstwem Polaków. Drugiego dnia mistrzostw nasza reprezentacja odniosła kolejne zwycięstwo pokonując Chiny 3:0
115:10,15:4,15:7/.
Polska drużyna, w składzie
której występuje radomianin Robert Pryglel, stoczyła wczoraj
pojedynek z ostatnim już zespołem z grupy - Rnlandią. Mimo
że nie znamy jeszcze wyniku tego meczu wiadomo, że polscy
juniorzy awansowali do kolejnej
rundy rozgrywek. Na tym etapie
odpada bowiem tylko jedna
najsłabsza drużyna w grupie.
Z ostatniej chwili:
Wczoraj Polacy przegrali z
Finami 1 :3.
/STYU

Sport
także na
na stronie 15

W Rudniku zakończył Si, VII
Ogólnopolski Tumie) Szachowy, w którym startowało 500
zawodniczek i zawodników.
W gronie tym bardzo dobrze
spisała się Olimpia Bartoslk
z Agrosu Pińczów, która zajęła
tll:ecle miejsce. W czołówce
uplasował się również jej brat Piotrek.
Olimpia I Piotr Bartosikowie,
startowali w najsilniejszej grupie w tym tumie/u, która liczyła
73 zawodniczek I zawodników.
46 spośród nich znajduje się
w rankingu FIDE. Tym wartościowszy jest więc sukces Olimpii, która z 11 możliwych punktów
zdołała zgromadzić 8. Pińczo
wianka była w tym tumieju najlepsza z kobiet i wyprzedziło ją tylko

Nida kontra
Radomsko
' W Siedzibie PZPN w Warszawie odbyło się losowanie I rundy szczebla centralnego rozgrywek o pił
karski' Puchar Polski.
Zdobywca Pucharu Okręgu
Kieleckiego, Nida Pińczów spotka się z beniaminkiem /I ligi
piłkarzami RKS Radomsko,
a pojedynek rozegrany zostanie
2 sierpnia w Pińczowie. /pISZ!

500 szachistów

Dookoła

Etap
dla Litwina
Szósty

pkt.
Na 13 miejscu uplasował się
w tym turnieju Piotr Bartosik
16,5 pkt.l. Jego pozycja mogła
być wyższa, ale ze względu na
egzaminy na studia wyższe
spóźnił się na pierwsze partie
i olidał punkty walkowerem.
Warto dodać, że w zawodach

etap

kolarskiego

wyścigu Dookoła Nadrenii zakończył się zwycięstwem Sau-

lIusa Sarkauskasa z Utwy. Na
177-kilometrowej trasie z Wittllch do Bltburga wyprzedził
on Nlkl Aerbersolda ze Szwajcarii oraz Lutza Lehmanna
z Niemiec.
Na metę przyjechała 30-osobowa grupa zawodników, w której był także najwyżej sklasyfikowany do tej pory z Polaków - Radosław Romanik Mctoria Rybnik/o Przypomnijmy, że w wyści
gu tym startują równi.eż dwaj
kielczanie - Tomasz Brożyna
i Kazimierz Stafiej.
, W klasyfikacji generalnej prowadzi Joern Reuss z Niemiec.
Radosław Romanik ze stratą 5
min. 55 sek. do lidera znajduje
się na szóstej pozycji.
loprac. STACHI

Platt
wArsenalu
Pomocnik angielski grający
w serie nAn W Sampdorii Genua - David pratt będzie
występował w przyszłym sezonie w klubie pierwszej ligi
anglelsklej- Arsenalu.
Arsenal niedawno kupił D.
Bergkampa z Interu Mediolan.

startowało

dwóch zawodników - Piotr
Szczepanek IAZS UW Warszawa/ - 9,5 pkt. i Rafał 1'ymraklewicz IHKS Stal Zawadzkiel - 8,5

Nadrenii

w Rudniku

tych startowała m.in. finalistka
mistrzostw Polski seniorek Jolanta Krynicka z Suwałk, która
była dopiero 28, a inna czołowa
zawodniczka kraju - Katarzyna
Lewandowska z Katowic zajęła
68 miejsce.
Olimpia w tumieju tym wywalczyla aż 2368 pkt. w rankingu ELO. Widać więc, że nasza zawodniczka jest ostatnio w znakomitej formie. Szkoda, że
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Francuz Laurent Jalabert stracił żółtą koszulkę lidera Tour de
France, ale prowadzi w klasyfikacji punktowej. Wczoraj kolarze
uczestniczący w "Wielkiej Pętli" odpoczywali.
Fot. PAP/CAF:EPA

Dwa medale Kasi Klepacz

Duży sukces odniosła Katarzyna Klepacz na Międzynarodo
wym Turnieju Nadziei Olimpijskich jaki podczas ostatniego weekendu rozegrany został w Pilźnie.

Złoty medal strzelniczyni Świ
tu
Starachowice,
zdobyła
w konkurencji pistoletu sportowego uzyskując 673,7 pkt. Drugi
medal nasza utalentowana zawodniczka zdobyła w strzelaniu
z pistoletu pneumatycznego,
gdzie z wynikiem 467,2 pkt. wywalczyła trzecie miejsce zdobywając brązowy medal.
.
Za dwa tygodnie Kasia wystąpi na Mistrzostwach Polski juniorek, które rozegrane zostaną
przyszła

ona tak późno, gdyż na
pewno Olimpia w ważnych turniejach rozgrywanych na wiosnę
byłaby znacznie wyżej.
.JuŻ dziś Olimpia i Piotr Bartosikowie wyjeżdżają na kolejny
turniej, tym razem do czeskich
Pardubic. Impreza ta składać się
będzie z trzech części - szachy
aktywne, turniej mistrzowski
i turniej błyskawiczny. Po tych
zawodach pińczowianie wyjadą
do Niemiec na kolejną imprezę Berllner Sommer.
Warto dodać, że w Rudniku,
na 51 miejscu uplasował się zawodnik Kolejarza Kielce - Wojciech Urban, który zgormadził
5 pkt.
/STACHI

III

we Wrocławiu. Po zawodach,
w Pilźnie wyrasta na faworytkę
numer 1.
IPISZ!

* W kolejnych meczach turnieju piłkarskiego o Puchar Ameryki rozgrywanego w Urugwaju uzyskano następujące rezultaty: Meksyk - Wenezuela
3:1, Urugwaj-.Paragwaj1 :0. Awans do ćwierćfinałów zapewnili
już sobie Urugwajczycy.
* Rnalowy mecz światowej ligi
siatkarzy rozegrany w Rio de Janeiro pomiędzy Włochami I Brazylią zakończył się zwycięstwem
Włochów 3: 1. Spotkanie oglądało
20 tysięcy widzów. Trzecie miejsce w lidze zajęła Kuba, która pokonała Rosił 3:2.
* W Warsza~e rozpoczęły się

Mistrzostwa Swiata juniorów
w podnoszeniu ciężarów. W pierwszej kategorii wagowej 54 kg,
złoty medal zdobył Chińczyk Yang Bin, srebrny Kolumbijczyk
Juan Garzon, a brązowy Bułgar
Stefan Georgljew. Polacy nie
IJI
startowali w tej wadze.
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