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SKACZCIE
Z GŁOWĄ!
KIELECKIE. 15 młodych ludzi z urazami kręgosłupa leży na Oddziale Ortopedii
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego na Czarnowie. Większość z nich to ofiary
skoków "na główkę" do wody. Tak jest każdego lata w upalne dni.

siedzibę straży pożarnej
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Jędrzejowie

OCHO,.NICY
kont·r a
ZAWODOWCY

JĘDRZEJÓW. Komendant rejonowy Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie
chce przenieść siedzibę komendy do Włoszczowy. Powodem tej decyzji jest brak
odpowiedniej bazy dla jędrzejowskiej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej oraz trwają
cy od dwóch lat konflikt między sąsiadującymi z sobą Ochotniczą Strażą Pożarną
i strażakami zawodowymi.
Od polowy lat pięćdziesiątych
PSP i OSP użytkują kompleks
budynków przy ul. Strażackiej.
Część z nich należy od 1922 roku do strażaków ochotników,
którzy .dwa lata temu zwrócili się
na drodze sądowej o uregulowanie stanu prawnego pozostałej
części działki, na której znajdują
się siedziby Jednostki Ratowni-

czo-Gaśniczej

i Komendy Rejo-

nowej.
- W związku z tym zwolniliśmy
część pomieszczeń w budynku
OSP i tymczasowo komenda
użytkuje wspólny budynek z jednostką - mówi komendant rejonowy PSP w Jędrzejowie Jacenty Socha. - Teraz panuje tu
straszna ciasnota, wyjazd z bu-

Klej im nie zaszkodzi

onfesjo aty
•
remoncie
NOWA SŁUPIA. Księża oblaci ze Świętego Krzyża przekazali
do konserwacji dwa zabytkowe konf!sjonały. W uzgod,"!ieni~ !wojewódzkim konserwatorem zabytkow pracę tę wykonUje mieJscowy rzemieślnik.
Uczące ponad 300 lat konfesjonały wykonano z litego dębu,
bez użycia kleju. Zbite były

złodzieje

Pikantni

.

Hektar czosnku
KIELECKIE.

Rolniczka

z

miejscowości Brzezie powiadomiła komendanta miejscowego posterunku policji, że z
hektarowego pola zniknął jej ...

czosnek!

Pracujący

w
sąsiedztwie ludzie widzieli ponoć, jak w polu pani Z. pracowało dwóch mężczyzn - wykopywali dojrzałe plony I łado
wali na samochód. Ukradli w
sumie około 300 kg czosnku
wartoścI- 500 zł.
IAOI

,
NAJTANSZE
w regionie nowe samochody

POLONEZ, LUBLIN
ŻUK i PN TRUCK
PP Motozbyt
Kielce, ul. Karczówkowska 11a
l!I
tel. 04168 44 44
~ raty, IHsing, gotówka

gwoździami, które na zamówienie odkuł ówczesny kowal. Oz-

dobne elementy dekoracyjne
wykonano z lipy.
Konserwacji podjął się Jan Upiec z Nowej Słupi. Zapytany, czy
podola tak trudne~u prze?sięwzięciu zaznaczył, ze przez kilkanaście lat robil pudla do pianin i
fortepianów w Legnickiej Fabryce
Fortepianów, a dorywczo pracował
przy konserwacji mebli.
Całą pracę zobowiązał się
wykonać w ciągu 2,5 ~ie
siąca za 5 tys. zł..OP.rocz

wspomnianych gwozdzl dodatkowo użyje także kleju, co
nie zaszkodzi zabytkom sztuki sakralnej.

ICUKI

dynku jest utrudniony. Tymczasem OSP dzierżawi swoje pomieszczenia firmie kredytowej i
Sklepowi, którego właścicielem
jest prezes zarządu gminnegb
związku OSP. Dlatego zdecydowałem się na budowę nowej siedziby komendy we Włoszczo
wie, co spotkało się z przychylnością tamtejszych władz.
- Ten konflikt nie może być argumentem na rzecz wyprowadzenia jednoslki PSP z Jędrze
jowa - mówi burmistrz miasta
Marian Gajewski. - Zaproponowaliśmy strażakom zawodowym
inne nieruchomości na terenie
miasta, oczywiście na ustalonych zasadach.
- Faktem jest, że jednostka
jędrzejowska ma najgorsze warunki działania w całym województwie - mówi zastępca komendanta wojewódzkiego PSP
w Kielcach Stanisław Witoń. O ile istnieje możliwość przeniesienia samej komendy do
Włoszczowy, o tyle jednostka
musi pozostać w Jędrzejowie.
MAŁGORZATA PAWELEC

wano mu nogę, niedawno zmarł.
Lekarze i pielęgniarki, którzy się
nim zajmowali bardzo to przeży
li.
W Wojewódzkim Szpitalu
Dziecięcym przy ul. Langiewicza w Kielcach lekarz dyżu
rujący na Oddziale Chirurgii
"A" powiedział nam, że przyjął

KIELCE.

We wtorek

po

południu w autobusie linii nr
34, na wysokości ul. Manifestu Lipcowego, doszło do awantury między dwoma "gapowiczami" a kontrolerką

MZK.
22-letni Kamil S. i 20-letni Mariusz B. nie chcieli zapłacić mandatów za jazdę bez biletów, ani
okazać dowodów osobistych.

chłopca, który skoczył do woskończyło się urazem

dy, co

piątego kręgu piersiowego. W
wyniku takich obrażeń może
dojść do porażeń, a rehablilitacja jest zwykle długotrwała.
Były też ofiary skoków do wody na nogi.
Przecięcia
ścięgien i mięśni na szkłach
wymagają skomplikowanych,
często rozłożonych na etapy
operacji, poza tym takle skoki
także mogą skończyć się urazami kręgosłupa.
W Szpitalu Rejonowym w
Jędrzejowie odnotowano inną
historię - ch/opiec przebywający
na koloniach, skacząc do wody,
uderzył głową o kamień na dnie.
Na szczęście nie odniósł po-

ważniejszych obrażeń.

Lekarze, z którymi rozmaprzypominali, aby
przestrzec
chłopców
i
mężczyzn - bo to oni z reguły skaczą do wody - by
przed skokiem sprawdzili
jak ukształtowane jest dno
zbiornika.
wialiśmy,

Urazy kręgosłupa wymagają

żmudnego

leczenia.
Fot. A. Piekarski

Kto i za ile go wyciągnie?

"Tygrys" namierzony
MORAWICA. Podczas penetracji bagien koło wsi Usów, gdzie
zatonęło w styczniu 1945 roku kilka czołgów, odnaleziony został
poszukiwany przez wszystkie muzea wojskowe w Europie - "tygrys królewski".
Zatopiony "tygrys", według
wspomnień starszych mieszkańców, próbował przedrzeć się
w styczniu 1945 roku przez zamarznięte bagno na pozycje
wyjściowe przed nacierającymi
jednostkami radzieckimi. Niestety, jego ciężar załamał lód i
potężny czołg ugrzązł w bagnie.
Gdy przyszły roztopy, czołg
poszedł na dno bagna. Podczas
sondaży pod warstwą darni i tor,
fu natknięto się na części wymontowane z czołgu: igły
łączące gąsienice, obejmę od
88-milimetrowej lufy "tygrysa" 0-

Z nożem na kontrolera

Sąsiad uspokajał

GWAŁT

W Szpitalu Rejonowym w
Miechowie wspominają na chirurgii ubiegłoroczne zdarzenie,
gdy 15-letni chłopiec skoczył w
Wodzisławiu "na główkę" tak tragicznie, że został sparaliżowany,
mógł ruszać tylko głową. Przez
długie miesiące leżał, doszło do
zaniku mięśni, później amputo-

Kiedy kontrolerka zagroziła niesfornym pasażerom odtranspor- •
towaniem na komisariat policji,
jeden z mężczyzn wyciągnął nóż
i groził kobiecie pozbawieniem

ANNA KRAWIECKA

* Gabinet figur. Pochodząca
z Zagnańska rzeźbiarka gościła
w swojej pracowni Helmuta Kohla! Ponadto świetny tekst Tomasza Natkańca o kulisach wizyty

.Jutro "Relaks"
i kolorowy
"Super-Relaks"

raz śruby i części pancerza.
Według opinii kustosza Muzeum
Orła Białego, Andrzeja Lange,
który uczestniczył w badaniach,
są to poza wszelką wątpliwością
części

od "tygrysa królewskiego".
Pracownicy
muzeum
w
Skarżysku chcieliby mieć "tygrysa" w swojej kolekcji, tym bardziej że posiadają już kompletną
wieżyczkę od tego typu czołgu
wydobytą w Oblęgorku .
Jednak czołg zatopiony jest
na samym środku bagniska i
jego wydobycie pochłonie duże środki finansowe.
S. OLEJARCZVK

kanclerza Niemiec w Polsce i. ..
pobiciu go przez Polaków!
* Z kanarkiem przy fotelu.
Gościmy u naj starszego fryzjera
świata pracującego w Pińczowie.
* Trawka prosto z Czarnobyla. Nasz region należy do najważniejszych ośrodków handlu
narkotykami, pochodzącymi z
krajów byłego Związku Radzieckiego.
Tych I Innych świetnych tekstów nie można przegapić.

Kto zostanie "Policjantem Roku"?

życia.

Obu agresywnych mło
dzieńców zatrzymał patrol
Straży Miejskiej, wezwany
przez

KIELCE. Przeprowadzone wczoraj "
eliminacje
wojewódzkie na "Policjanta Roku" fotoreporter
"Echa"
oglądał z pozycji jurora. Dziesięciu najsprawniejszych funkcjonariuszy "drogówki",
wyłonio
nych spośród 190
przystępujących do
pierwszych eliminacji
zorganizowanych wcześniej, nie
tylko naszym zdaniem, zaprezento-

kierowcę.

IAOI

podczas burzy

CZY PRZYTULANIE?

KOŃSKIE. Matka 13-le!niej dziewczyn.y zgło
siła że sąsiad obu pan, 26-latek, probował
zgv.:ałciĆ córkę. Latorośl została sama w domu

kiedy zaczęła się b~rza: PrZYJ;>adkowo. do
'eszkania zawitał sąSiad I- zdaniem matki - w
~~yt natarczywy sposób chciał ~straszoną
błyskawicami dziewc~nę ~spokoIĆ. .
Nastolatka twierdzi, ze męzc~z~a tylko ~ą ~rzy
tulał i całował, ale nic więcej między nimi nie

zaszło. Matka Jest innego zdania, bo powiadomila
pOlicję o gwalcie. Sąsiad tak się wystraszył odpowiedzialności, że uqekł, dopiero następnego dnia
zdecydował się wrócić do domu. Zaprzecza podej-

rzeniom matki, choć uważa, że dla nastolatki kontakty z mężczyznami nie były niczym nowym.
Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy w prokuraturze w Końskich, nie przewiduje się raczej
IAOI
zatrzymania podejrzanego.

http://sbc.wbp.kielce.pl

wało wysoką klasę.

Fot. A. Piekarski

DOKOŃCZENIE
NA STR. 2 .

Wiadomości

strona 2
Sejmik

Samorządowy

posumował 'rok działalności

PREZENTOWALI
gR1inne interesy
KIELCE. - Nasza praca była mniej efektowna, a bardziej efektywna. Rozwiązywaliśmy może problemy mało spektakularne, ale za
to o dużym znaczeniu - stwierdził przewodniczący Sejmiku Samorządowego Województwa Kieleckiego, Józef Szczepańczyk, 0ceniając roczną działalność samorządowego gremium.
W ciągu roku delegaci odbyli
siedem posiedzeń plenarnych,
zaś prezydium spotkało się 13
razy. Według przewodniczące
go Szczepańczyka, najbardziej pracochłonne było reprezentowanie interesów gmin
w stosunkach z administracją
rządową. Oceniono funkcjonowanie opieki społecznej w województwie, uzgodniono harmonogram przejmowania szkół
podstawowych przez gminy.
- Jedno można stwierdzić z
całą pewnością: sejmik ma
zbyt małe uprawnienia. Jego
możliwości decyzyjne są na
dziś za skromne w stosunku
do oczekiwań - twierdzi Józef
Szczepańczyk.

Giełda

"Echa"

Oferty pracy
* Rrma zatrudni murarzy, tynkarzy, glazurkarzy. Możliwość
zatrudnienia na stale. Kielce, tel.
528-05 w godz. 8-15.
* Rrma poszukuje kierownika
Działu Promocji i Reklamy. Wymagana praktyka, doświadcze
nie w zakresie koordynacji i organizacji pracy. Kontakt osobisty
31 lipca w siedzibie firmy: Kielce,
ul. Warszawska 44, VI p. pok.
604, tel. 425-69, 68-12-09 w
godz. 8-15.
* Salon Fryzjerski ,,Anna',
Kielce, ul. Słoneczna 24 przyjmie uczennice na praktyczną
naukę zawodu.
* Rrma ,Hermes' zatrudni kierowców z kat. CE. Kielce, tel. 1616-93.
~
* Rrma zatrudni solidnych malarzy, tapeciarzy, tynkarzy z praktyką

na terenie Kielc i województwa.
Kiełce, teł. 542-11 do 16 wewn. 53,
31-53-70 po godz. 17.
* Osoby do obsługi klientów praca z komputerem zatrudni Agencja Sprzedaży Ratalnej
BEST. Zgłoszenia osobiste 25
lipca w godz. 14-17. Kielce, ul.
Staszica 12, pawilon 5.
* Autoryzowany serwis "Sanyon, ,Sony", "Philips", "Grundig'
mieszczący się w Kielcach przy
ul. Manifestu Upcowego 71, tel.
31-80-91, zatrudni elektroników
z dobrą znajomością sprzętu audio-wideo do naprawy wysokiej
klasy sprzętu rtv.
IKRI

Samorządowcy skierują po
wakacjach do Sejmu projekt,
który przewiduje rozszerzenie
kompetencji sejmiku. Delegaci
mogliby uchwalać budżet wojewody, udzielać mu bądź nie
absolutorium, realnie wpły
wać na obsadę tej funkcji. Sejmiki posiadałyby też Inicjatywę ustawodawczą·
Odnosząc się do . sytuacji
wewnątrz sejmiku, J. Szczepańczyk stwierdził, iż nie widzi w
nim żadnych podziałów politycznych, które wpływałyby negatywnie na pracę delegatów. Dominację PSL uznał za "wynik

demokratycznych wyborów
społeczeństwa" .
W przyszłym roku sejmik
chciałby stworzyć bazę informacyjną o przedsiębiorcach wykonujących usługi na rzecz samorządów oraz zorganizować
klub radców prawnych urzędów
miast i gmin.
T. NATKANlEC
KIELECKIE. Dodatkowe egzaminy wstępne do szkół
średnich odbyły się 11 lipca.
- W XI LO na osiedlu Swlętok
rzyskim w Kielcach, w Uceum Ogólnokształcącym w
Łopusznie I w Liceum Kolejowym w Skarżysku zdawało 111
osób - Informuje Jan Korczyński, wicekurator oświaty I
Wychowania w Kielcach.
- Wszyscy ci, którzy zdali,
mogą wziąć papiery i iść do

Przy pelnej
widowni
Równie interesująco zapowiadają się kolejne koncerty.
Dzisiaj w muszli koncertowej
zaprezentuje się Zespół Rosyjskich Instrumentów ludowych "Mozaika" z Odessy. Solistą będzie tenor Anatolij Duda. Natomiast w piątek, 21 lipca, wystąpią instrumentaliści:
Grzegorz Olkiewicz - flet i
Krzysztof Pełech - gitara. Sobotni koncert poprowadzi Marla
Fołtyn. Wezmą w nim udział:
Monika Chabros - sopran, Natalia Jutesz - sopran, Magdalena Idzlk - sopran. Przy fortepianie zasiądą Wiera Blełajewa oraz Artur Jaroń. Początek koncertów godz. 18.30.
IDMPI

BIAŁOGON. Wczoraj około godz. 13.30 w okolicy nowej stacji benzynowej w Białogonie
przewróciła się przyczepa, jadącego prawdopodobnie zbyt szybko "liaza", należącego do jednego z kieleckich przewoźników materiałów budowlanych. Przyczepa runęła w poprzek jednej z
jezdni trasy wylotowej, utrudniając ruch na ponad 2 godziny. Tym razem ludziom nic się nie stało.

IALPI
Fot. A. Piekarski

Tragiczny sezon og6rkovvy

szkoły

wedle własnego uznania
- mówi kurator. Jednak ci, którzy
z jakichś tam względów jeszcze
egzaminu nie zdali, mogą do
niego przystąpić w ostatnim tygodniu sierpnia. Egzamin organizujemy w Zespole Szkół Zawodowych w Chmielniku.
IDO KI

KIELECKIE. Już od kilku lat nie zebrano w lipcu tak dużo ogórków jak w tym roku. Pr%ed skupami, często w kilkusetmetrowych
kolejkach, stoją kawalkady pojazdów wypełnionych po brzegi
"zielonym towarem". Podaż jest tak duża, że nie wszystkie punkty oferują rolnikom cenę, która choć w części by Ifh zadowa-

raz jakość/, otrzymują 30 gr. W
tę cenę wliczony jest już zysk
pośrednika, a więc jest oczywiste, że rolnicy dostają za
ogórki mniej pieniędzy.

lała.

Niektórzy, najbardziej rozgoryczeni producenci, rezygnują z
dostaw do regionalnych skupów
i decydują się sprzedawać ogórki na giełdach rolnycl'l w Krakowie, Katowicach, Łodzi lub Warszawie. Część plantatorów trafia
także na kieleckie bazary. Tutaj
za kilogram ogórkow trzeba
zaplacić od 1O do 50 gr. Jeden z
rolników powiedział nam: - Wolę
stać tutaj przez cały tydzień i
sprzedać towar z małym zyskiem, niż jechać do punktu skupu i oddać za półdarmo . /WTOI

Najmniej placą w Koniecmostach - jedynie 5 gr za kg, dlatego
nie ma się co dziwić, że wielu
przyjeżdżających tam planta-

...

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

PEUGEOT

gospodarują
łowieckich.

w 156 obwodach
Każdego
roku
przynajmniej na połowie tego
obszaru odbywają się polowania dewizowe, z których w zasadzie utrzymuje się kiel~ckie
łowiectwo.
A. FUGINSKA

torów rezygnuje ze sprzedaży
towaru i rusza dalej w poszukiwaniu lepszego miejsca zbytu.
Punkty skupu należące do
Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczej w Busku, rozlokowane w rejonie Buska i Stopnicy, oferują
wyższe ceny - od 10 do 50 gr za
kg. Cena jest tym lepsza im
mniejsze i kształtniejsze są
ogórki. Jak nam powiedział jeden z pracowników spółdzielni,
punkty nie są w stanie skupować
całego oferowanego im przez
rolników towaru. Kupują tylko tyle, ile same będą mogły później
Ajenci skupujący ogórki dla
"Agrosu" w Pińczowie, za każ
dy dostarczony do zakładu kilogram wyselokcjonowanych
ogórków Idługość od 6 do 10
cm, odpowiednia grubość o-

Największym powodzeniem
wśród myśliwych, również z zagranicy, cieszą się kuropatwy. Na
ptactwo najczęściej polowali
Włosi i Francuzi. Niemcy i Hiszpanie zdecydowanie wolą jelenie

i rogacze, czyli samce saren.
- W minionym sezonie polowania dewizowe przyniosły nam 500
tys. zł - mówi Andrzej Praszyński, Instruktor Polskiego

Peugeot
Symbol jakości

M071'(Jtt"
Kielce. ul. Oomaszowska 52.
"., tel. (041) 430-10. 68-12-35. 36. fax 68-12-37

Wojewódzkiego w Kielcach. Organizujemy je więc tylko z konieczności, dzięki zagranicznym
myśliwym, którzy wydają u nas
grube miliony jesteśmy w stanie
zagospodarować łowiska. Z eksportu zajęcy również są jakieś
pieniądze, w ubiegłym sezonie
wpłynęło do kasy 133 tys. zł.
Na Kielecczyźnie działają 82
koła łowieckie, skupiające ponad 2,5 tys. myśliwych. Koła te

od 7.30 do 20,00 T

T

Policjanci "drogówki" z Kielecczyzny zaprezentowali

MINUT
SZANS

NA SKUTECZNE OGŁOSZENIE
ECHO
DNIA

BIURO
REKLAM
I
OGŁOSZEŃ
CZYNNE CODZIENNIE 7.30-20.00, W SOBOTY 8.00-14.00
KIELCE, UL. TARGOWA 18,
PARTER
liOI8O

http://sbc.wbp.kielce.pl

Pojedynek

sprzedać.

Związku Łowieckiego, Zarządu

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

ł

zielone

Gra
Druga szansa

KIELECKIE. Jednego łosia, jednego daniela, 137 jeleni, 294
dzlkl,621 saren, 412 lisów, ponad 4 tys. bażantów, 27 tys. kuropatw lok. 5 tys. dzikich kaczek, upolowali myśliwi w minionym
sezonie łowieckim na Kielecczyźnie. Ponad '11 tysięcy zajęcy
odstrzelono, a 1200 sztuk odłowiono I wyeksportowano za granicę, gdzie posłużyły do zasiedlenia tamtejszych łowisk.
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Festi""al
"" Busku

Bażanty do odstrzału,
zające na eksport
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BUSKO ZDRÓJ. Trwa Festiwal Muzyczny Im. Krystyny
Jamroz. W miniony wtorek
, koncertowała japońska pianistka Vuko Kawal oraz
wystąpił kwintet dęty filharmonii kieleckiej. Wczoraj w
sanatorium "Marconi" w duecie fortepianowym zagrali Stefan Kutrzeba i Artur Jaroń.

Kuropatwy hitem sezonu

W sumie, w ubiegłym sezonie koła łowieckie działające w
Kieleckiem odstawiły do punktów skupu dziczyznę o wartości 125 tys. zł. Na zagospodarowanie łowisk wydano około
300 tys., a odszkodowania ło
wieckie dla rolników pochłonęły
50 tys. zł.

lokalne

klasę.

TELEFONY
KOMÓRKOWE
W NIE OPROCENTOWANYCH
RATACH I LEASINGU

©

CENTERTEL

Cr"\J2.cz;..~s:
~ KIELCE, UL. DDMASZDWSKA 52

P

TEL. 430-10, 68-12-35, 36
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skrzyżowaniu

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Podczas kierowania ruchem
na skrzyżowaniu ulic Ogrodowej
i Jana Pawła II najbardziej podobały nam się wręcz baletowe popisy st. sierż. Pawła Indyki z KRP
w Skarżysku-Kamiennej lod lat
czołowe miejsca w konkursie
centralnymI, st. sierż. Dariusza
Michalskiego z Kor'rskich Irównież sukcesy centralnel, sierż.
Roberta Wiśniewskiego z Miechowa 14 miejsce w Polsce w
1992 r./ oraz reprezentującego
KRP w Kielcach sierż. Tomasza
Wiecha.
W Miedzianej Górze policjan·
ci rywalizowali na motocyklach i
w radiowozach, pokonując tory
przeszkód., Jak dowiedzieliśmy
się od J?fzewodniczącego jury,
asp. Mariana Moskala, nasze
obserwacje i ocena pokazu na
skrzyżowaniu pokryły się z ogólną

punktacją

uzyskaną

przez policjantów po podliczeniu rezultatów 7 konkurencji :
strzelania, udzielania pierwszej
pomocy, testów z prawa o ruchu drogowym i wykroczeniach
i wczorajszej rywalizacji. W
konkursie centralnym woj. kieleckie będą reprezentowali P.
Indyka i D. Michalski. Ich kolega z Miechowa R. Wiśniewski
zostanie wystawiony w rezerwie, a Tomasz Wiech z Kielc
zajął V miejsce.
.
Tekst I zdjęcie
A. PIEKARSKI

Kraj

'K olejny

strona 3
arsenał

Kolejny

arsenał został znaleziony przez policję w jednym z
mieszkań na warszawskiej Pradze. Prawdopodobnie broń miała
trafić
na
pobliski bazar.

CUP ostrzega

Niebezpieczeństwo

Kopczyński

Ranni z Bułgarii
powrócili do kraju
24 rannych pasażerów, w tym 9 osób w stanie ciężkim, którzy
ulegli 16 bm. katastrofie autobusowej w BułgarII, powróciło do kraju
wczoraj po południu specjalnym samolotem rządowym TU-154.

Trumny ze zwłokami 6 osób,
które poniosły śmierć, .są już w
drodze do Polski, dokąd dotrą
specjalnymi karawanami i należy
się spodziewać, że do końca tygodnia będą w kraju - poinformował Piotr Stachańczyk, dyrektor
departamentu konsularnego MSZ.
Na warszawskim lotnisku wojskowym Okęcie na rannych oczekiwało 11 karetek pogotowia, w tym
3 karetki reanimacyjne. Wszystkich witały oczywiście rodziny.
Ranni zostali przewiezieni do
warszawskich szpitali. Wśród naicięższych
obrażeń
są urazy

. Mniej

kręgosłupa, miednicy, klatki piersiowej - poinformował lekarz Wojciech Figiel, który towarzyszył
poszkodowanym pacjentom w
czasie transportu z Bułgarii do Polski. Zapytany o poziom opieki lekarskiej w Bułgarii, ' W. Figiel
stwierdził: - Mając pod opieką 9
osób nie nudziłem się.
Jeden z poszkodowanych, Feliks Jabłoński z Warszawy, powiedział dziennikarzom, że "gdyby
wcześniej była udzielona pomoc,
to dwie osoby - jak sądzi - można
by uratować; zmarły one na skutek
upływu krwi".

odsiadujących

Wzmocnione
Zmniejszenie liczby więźniów
z 67 do ok. 40 tys., a jednocześnie wzmocnienia kadrowe i
techniczne zakładów karnych i
aresztów śledczych zapowiedzieli 19 bm . podczas wspólnej
konferencji prasowej w Bydgoszczy minister sprawiedliwości Jerzy Jaskiernia i dyrektor
Centralnego Zarządu Zakładów
Karnych Lech Moderacki.
_

Pół

roku aresztu

Za przybicie ...
kota do ściany
Na 6 miesięcy pozbawienia wolI)ości Sąd Rejonowy dla KrakowaSr6dmieścia skazał 18-letniego
Piotra P., oskarżonego o to, że
będąc pod wpływem alkoholu i narkotyków przybił gwoździami do

więzienia

Jaskiernia poinformował, że
obecnie w różnych fazach prace legislacyjne nad nowym ustawodawstwem karnym
powinny
doprowadzić
do
zmniejszenia średniego czasu
trwania kary pozbawienia wolbędące

ności.

W związku z zaostrzeniem
represji prawnych wobec zorganizowanej przestępczości,
Moderacki zapowiedział kadrowe i techniczne wzmocnienia wszystkich 15 rejonowych
aresztów śledczych i 30
. zakładów karnych, w których
przebywać będą szczególnie
groźni przestępcy.

sferze działania rządu, jak I
poza nią. Aprecjacja złotówki,
obniżenie stawek celnych oraz podatku Importowego
spowoduje poprawę warunków dla działania importerów ~ powiedział M. PIetrewicz.
W sumie czynniki te mogą
niekorzystne konsekwencje dla producentów krajowych, co oznacza zmniejszenie
tempa wzrostu gospodarczego
kraju i zahamowanie wzrostu
bezrobocia - dodał.
oznaczać

CECHY

FAŁSZERSTWA?

Jan Olszewski, jeden z.kandydatów na urząd prezydenta z ramienia Konwentu Swiętej Katarzyny, oświadczył 19
bm. na konferencji prasowej, że wtorkowa publikacja w
"Rzeczpospolitej" o wynikach tajnego głosowania przedstawicieli konwentu w Sulejówku ma cechy fałszerstwa i
wymierzona jest w jego wiarygodność jako polityka, osoby publicznej i człowieka uczciwego.
J. Olszewski stwierdził, że arten nosi znamiona prowokacji politycznej. Domaga się
wyjaśnienia
sprawy i wyciągnięcia konsekwencji za tę
"prasową aferę". W jego przekonaniu, publikacja ta została zamieszczona z pełną premedytacją' i uruchomiła mechpnizm
zmierzający do zniszczenia go
jako kandydata.

. ,

kwestionował prawdomówności

J. Olszewskiego i nie udzielał
żadnego wywiadu ani wypowiedzi dziennikarzom tej gazety w
sprawie głosowania.
J. Olszewski stwierdził także,
że nie wyobraża sobie dalszego

kontynuowania prac w konwencie, bez wyjaśnienia różnic w
podanych przez ks. Maja i
rzecznika konwentu Teresę
Skupień wynikach tego głoso
wania. T. Skupień poinformowała oficjalnie , że zwyciężyła
Hanna Gronkiewicz-Waltz, a J.
Olszewski zajął drugie miejsce.
Według ks. Maja wygrał J. Olszewski uzyskując 6,5 ' głosu
poparcia, a H. GronkiewiczWaltz - 5,5 głosu. Komitet Wyborczy J. Olszewskiego twierdzi, że J. Olszewski otrzymał 8
giosów.

Wtych basenach się nie utopisz.

II

Według "Rzeczpospolitej" ks.
Józef Maj miał powiedzieć, że J.
Olszewski potwierdza wyniki
sondażowego głosowania niezgodnie z prawdą. We wtorek
wieczorem ks. Maj przekazał do
Komitetu Wyborczego J. Olszewskiego oświadczenie, w
którym wyjaśnił, że nigdy nie

Na Międzynarodówym Motorowym

Zlocie Policji

Stróż porządku

stracił

z Austrii
"mercedesa'"

W Toruniu, w którym odbywa się Międzynarodowy
Motorowy Zlot Policji, skradziono "mercedesa" ...
stróżowi porządku z Austrii - poinformował 19 bm .
dziennikarza PAP naczelnik Wydziału Prezydialnego toruńskiej KW Policji nadkom. Henryk Warasewicz.
Dwuletni biały "mercedes
250ED", wyposażony w radiostację i kamerę wideo, zabezpieczony tzw. laską na kierownicy,
zniknął
sprzed akademika,
służącego uczestnikom zlotu jako hotel w noc poprzedzającą oficjalne otwarcie imprezy. Przykro nam, oczywiście, że taka strata dotknęła naszego
gościa - powiedział nadkom.
Warasewicz - ale jest on "ofiarą
statystyki". Codziennie giną w
Toruniu samochody, zwłaszcza
należące do cudzoziemców. Ostatniej doby w całym województwie skradziono osiem
pojazdów.
policyjnego
Posz!Jkiwania
"mercedesa" są utrudnione, bo-

wiem właściciel dopiero późnym
rankiem zauważył i zgłosił stratę.
Słabym pocieszeniem dla policjantów toruńskich jest to, że fatalnej nocy policyjny patrol
dwukrotnie ostrzegał austriackiego kolegę, by nie zostawiał
samochodu po prostu na ulicy...
Obecnie wszystkie pojazdy uczestników zlotu stoją już na parkingach strzeżonych.

Pomimo upałów i sezonu wakacyjnego niektóre warszawskie
baseny wyglądają tak, jak pokazane na zdjęciu obiekty Zespołu
Basenów "Wisła". Podobno brak pieniędzy na remonty I
eksploatację.
PAP/CAF-A. Urbanek

Wszystkie mają ten sam numer

miliony

Fałszywe
W Trójmieście pojawiają
w obiegu fałszywe banknoty o nominale 1 mln starych zł. Wszystkie falsyfikaty mają ten sam numer identyfikacyjny S 6264750 i datę
emisji 16 listopada 1993 r. poinformowała
19
bm.
dziennikarza PAP podkom.
Gabriela Sikora z KW Policji
w Gdańsku.
się

Po raz pierwszy natrafiono w
na podrobiony banknot z tej partii 7 kwietnia br. Do
chwili obecnej ujawniono ich 14,
z tego 10 w czerwcu na terenie
Gdyni. Badania wykonane na
zlecenie gdańskiej policji przez
ekspertów z Departamentu Emisyjno-Skarbcowego Narodowego Banku Polskiego wykazały,
że banknoty podrobiono techniką poligraficzną wysokiej jakości i są trudne do odróżnienia
od prawdziwych. Różni je jedynie przesunięty nieco ku górze
znak wodny i gorsze odwzorowanie znajdującego się wokół
niego mikrodruku. W ultrafiolecie świecą natomiast tak samo,
jak prawdziwe.
Gdańskiem

Treningowe skoki
Dziś w nocy miejscami w
województwach północnych
niewielkie opady deszczu. W
dzień pogodnie. Temperatura
minimalna od 10 do 14 st. C,
temp. maks. od 25 do 30 sl C.

ściany własnego kota, a następnie
nożem rozpruł mu brzuch.
W Uzasadnieniu wyroku sąd napisał, że wina nie budzi wątpliwości.
Na niekorzyść oskarżonego przemawia szczególna brutalność, brak

Aresztowano 4 oszustów

hamulców moralnych, wysoki stopień demoralizacji oraz przynależność do sekty satanistycznej.
Sąd zwr6cił uwagę na cyniczne zachowanie 18-latka, który podczas
rozprawy głośno komentował
wystąpienia świadków i prokuratora.
Prokurator domagał się 10 mie-

"WYPRALI"

sięcy
więzienia,
podkreślając
wyjątkowe okrucieństwo oskarżo

nego oraz fakt że od 1993 r. trzykrotnie przebywał on w ośrodkach
wychowawczych.
Sąd skazał Piotra P. na podstawie art. 5 rozporządzenia prezydenta RP z 1928 r. o ochronie
zwierząt. Wyrok nie jest prawomocny.

Po głosowaniu w Konwencie Św. Katarzyny

tykuł

wbudżecie

PAP/CAFP.

Minister, kierownik CUP,
Mirosław Pletrewlcz na konferencji prasowej 19 bm. w
Warszawie ostrzegł przed
niebezpieczeństwami wynikającymi
z
konstrukcji
przyszłorocznego budżetu. W 1996 r. możemy oczekiwać
zbiegu czynników niekorzystnych dla wzrostu gospodarczego. Leżą one zarówno w

Ratownicy skakali do wody, rzucali koła ratunkowe,
wyławiali topielców. Ich sobotnie akcje w Sopocie
były na szczęście tylko pokazem ratowniczych umieję
tności.
PAP/CAF-S. Kraszewski

- Śledztwo w sprawie .prania brudnych pieniędzy· prowadzi krakowska policja.
Tymczasowo aresztowano 4
osoby podejrzane o wyłudze
nie od skarbu państwa ok . 4
mln zł /40 mld/- poinformował
19 bm . nadinspektor Bogusław Strzelecki, komendant wojewódzki policji w Krakowie .

http://sbc.wbp.kielce.pl

4 MLN

Strzelecki stwierdził, iż osoby te, zajmujące się eksportem mikroprocesorów wraz z
oprogramowaniem i dyskietek
po wielokrotnie zawyżonych
cenach,
posługiwały
się
fałszywymi
fakturami VAT,
wyłudzając znaczne kwoty z
tytułu zwolnień z tego podatku.
Grupa działała na terenie województw: krakowskiego, kato-

ZŁ

wickiego, opolskiego i wałbrzys
kiego.
- Ustalono, że rozpracowywana grupa przestępcza od kwietnia br. wyłudziła z urzędów skarbowych 2 mln 20 tys. zł, ponadto
udaremniono wyłudzenie 1 mln
800 tys. zł - powiedział Strzelecki odmawiając podania szerszych inform:icji ze względu na
dobro toczącego się śledztwa.

/
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Kraj
Polskie trawlery w rosyjskiej strefie Morza Ochockiego

•

ROG
SIECI
•
OBFlTOSCI
Nagrody dostarcza Spedycja Polska
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Kielce, tel. 539-82; Radom, tel. /048/ 526-15;
Tarnobrzeg, tel. /015/23-31-32

NA MINTAJA

W nocy z 18 na 19 bm. czasu polskiego pierwsze trawlery polskich przedsiębiorstw rybołówstwa dalekomorskiego, m.in.
"Tunek" I "Tazar" ze świnoujskiej "Odry" oraz "Sagran" ze
szczecińskiego "Gryfa" wpłynęły, po opuszczeniu otwartych
wód Morza Ochockiego, w rosyjską strefę ekonomiczną tego
akwenu, podejmując połowy mintaja.

Na wszystkich polskich jednostkach rosyjscy obserwatorzy-inspektorzy po przeprowadzeniu
kontroli ilości złowionych ryb przekazywali informacje dotyczące limitów połowowych , możliwości
tzw. przyłowu określonych ilości,
m.in. śledzi , flądry - poinformowano dziennikarza PAP w działach _

połowów świnoujskiej "Odry' i
szczecińskiego "Gryfa'.
Polskie trawlery poławiały min-

taja na owartych wodach Morza Ochockiego od kilku lat. W ostatnim
okresie rosyjskie władze rybackie
kilkakrotnie zgłaszały zastrzeże
nia, że m.in. polskie trawlery ło
wiąc mintaja "przeławiają" stado

zwycięzcy:

Kolejni

Halina Bartnlak wygrala wycieczkę zagraniczną ufundowaną
przez OST "Gromada" w Kielcach, Bronisława Adamczyk wygrala książki ufundowane przez Państwowe Wydawnictwo Naukowe w Łodzi, Stefania Rybus, Anna Opala i Natalia Grad wygraly serwisy do kawy.

ł
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Dajcie się

290

Jak grać
Codziennie "Echo Dnia" będzie publikować różne zestawy
liczb. Uczby te należy zakreślać na bezpłatnej karcie akcji promocyjnej.

* Jeżeli Czytelnik zakreślił caly rząd liczb, wygrywa nagrodę ,
która znajduje się obok tego rzędu .
.
* O wygranej należy powiadomić nasze BIURO, Kielce, ul.
Targowa 1B, 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
do godziny 16.

poniedziałek

.

Biuro czynne jest w godzinach od 8 do 16, adres:
Kielce, ul. Targowa 18.
Szczegółowy regulamin

Wołowina

114

KUPON NR41

akcji promocyjnej znajduje się w biu-

rze.

tych ryb na Morzu Ochockim. Polskie przedsiębiorstwa rybackie nie
zgadzając się z tym, twierdziły, że
nie jest dokładnie znany stan zasobów rybnych Morza Ochockiego - w związku z tym nie można
mówić o jego naruszeniu.
Spory rozwiązała polsko-rosyjska umowa dotycząca problemów
rybołówstwa, obecności polskiej
floty na Morzu Ochockim. Ustalono
wówczas, że polskie trawlery poła
wiające na tym akwenie /ostatnio
28 jednostek! przepłyną w strefę rosyjską , gdzie otrzymają odpowiednie limity połowowe. Rekompensowane to będzie udziałem Polski we
wspólnych przedsięwzięciach gospodarczych.
Rosyjskie władze zgodziły się
na otwarcie dla samolotowej wymiany polskich załóg lotnisk i portów w Pietropawłowsku nad Morzem Beringa i Magadanie nad
Morzem Ochockim.

napić!

Fot. PAP/CAF- P.

Kopczyński

- Ceny skupu trzody chlewnej
trzeci miesiąc utrzymują się
na zbliżonym poziomie. W środę
na warszawskiej giełdzie żywca
i mięsa PEKPOL-u za wieprzowinę placono po 2.5-2,6 zl za kilogram, a więc tyle samo co w
maju - poinformował Włodzi
mierz Gadomski, szef giełdy.

już

Napady na drodze Świecko • Poznań

Rosyjskojęzy~zni

bandyci

- Dwóch napadów dokonali w nocy z 18 na 19 bm. rosyjskojęzyczni, przestępcy na gorzowskim odcinku międzynarodo
wej drogi Swlecko - Poznań. Poprzedniej nocy podobny napad
miał miejsce na drodze nr 22 w rejonie Dobiegniewa. Napadniętym ukradziono samochody - poinformował w środę oficer
dyżurny KWP w Gorzowie Wlkp.

W środę około godz. 1 trzech
mówiących
po
rosyjsku
mężczyzn podjechało ,mercedesem" do "łady samary", stoją
cej na poboczu, 13 km przed
grzejściem
granicznym
w
Swiecku. Podróżującemu .ladą"
Rosjanowi zabrakło paliwa
Bandyci zażądali od niego 150
marek niemieckich okupu .za
przejazd przez Polskę". Ponieważ nie miał pieniędzy, -zabrali
mu samochód wart 9,4 tys. zło
tych.
Półtorej godziny później, 90
kilometrów dalej, na przedmieściach Trzciela, trzech ro-

dwóch Białorusinów /ojca i syna/, którzy zatrzymali samochód, by się przespać . Ponieważ napastnicy nie otrzymali
pieniędzy, zabrali jeden z samochodów - "ladę samarę" wartości
8 tys. złotych.

Jeszcze mniej za trzodę
chlewną płacą niektóre przedsiębiorstwa przemysiu mięsne
go. Według informacji uzyskanych w spółce PEKPOL; najniższe ceny - 2,3 zł za żywiec
wieprzowy oferują hodowcom
zakłady mięsne w Gorzowie
Wielkopolskim, Kole, Koszalinie
i Wrocławiu. Najlepiej - bo po
2,5-2,6 zł za kg płacą przedsiębiorstwa w Jarosławiu, Krakowie, Kielcach, Lublinie i Rzeszowie.

syjskojęzycznych przestępców

podróżujących "oplem" zażą
dalo okupu 500 dolarów od

Oskarżony

o kazirodztwo
i gwałty
"Leksykon
krzyżówkowy"

-Adam
Ozierżanowski

"Leksykon krzyżówko
wy" PWN to największy w
Polsce zbiór haseł, które
mogą wystąpić w krzyżów
kach i innych rozrywkach umysIowych. Hasla te są uporządkowane ze względu
na liczbę liter, a w dalszej
kołejności alfabetycznie /od
pierwszej litery do ostatniej
i od ostatniej litery do pierwszej/. Dzięki temu "leksykon krzyżówkowy" pomaga
znaleźć słowo o ustalonej
długości nie tylko wtedy,
gdy znany jest jego początek, lecz i wtedy, gdy
znany jest koniec.
Leksykon zawiera 70
tys i ęcy haseł wybranych z trzech innych publikacji PWN: "Encyklopedii popularnef, trzytomowego "Słown i ka języka polskiego" i "Słow
nika wyrazów obcych". Mimo to ma poręczny format i może być zabrany w pod róż i na wakacje. Dzięk i "Leksykonowi krzyżówkowem u"
PWN Twój zasób słów, u m iej ętność kojarzenia zyskaly nowego sojusznika. Już jest wersja komputerowa "Leksykonu" przeznaczona
dla użytkowni ków-kompute rów osobistych.
Opr. /BEN/

Co trzeci Polak

Wierzy wzwycięstwo
Kwaśniewskiego
cięstwo lidera SLD zmiejszy/a się
w ciągu miesiąca o 5 proc.
Badanie wykonano w dniach
23-27 czerwca br. na reprezentatywnej, 1173-osobowej próbie dorosłych mieszkańców Polski.
O zwycięstwie Lecha Wałęsy
przekonanych było 14 proc. badanych. Jeszcze niżej ocenione zostały
szanse Jacka Kuronia {7 procJ. MaJo
prawdopodobne wydawaJo się respondentom CBOS zwycięstwo Hanny Gronkiewicz-Waltz i TadeuszaZielińskiego /po 3 proc.!.

Stagnacja cen skupu trzody

425

.~

Co trzeci Polak /34 proc.! upod koniec czerwca, że wybory prezydenckie wygra Aleksander Kwaśniewsk i - twierdzi Centrum Badania Opinii Społecznej.
Autorzy sondażu podkreślają jednak, że liczba wierzących w zwy-

ważał

Wyrodny
ojciec
Dą Sądu Rejonowego w Lubinie w woj. legnickim, 19 bm.
wpłynął akt oskarżenia przeciw
mieszkańcowi Polkowic 31-letniemu Markowi D., ślusarzowi z
zawodu, w którym prokurator zarzucił mu popełnienie gwałtów i
kazirodztwa na 12-letnim synu
Marku i zgwalcenie 20-letniej
pasierbicy - poinformował rzecznik prasowy Sądu Wojewódzkiego w Legnicy, sędzia Lech Muzyło.

Tymczasowo aresztowany
Marek D. w śledztwie przyznał
się do zarzucanych mu czynów.
Grozi mu kara od 1 do 10 lat pozbawienia wolności.
- Należy oczekiwać , że ze
względu na drastyczność obyczajową sprawy Sąd Rejonowy
w Lubinie może wyłączyć jawn oś ć jej rozpatrywania - powiedzi ał sędzi a L Muzylo.

Jak co roku, do
zjechało z całej Europy kilkuset miłośników I posiadaczy prawdziwych motocykli. "Harley-davldson" to
niekwestionowany król jednośladów. Zlot od trzech lat jest Imprezą zamkniętą I tylko przez krótki czas można popatrzeć na te
wspaniałe maszyny I jeszcze wspanialszych jeźdźców.
Fot. PAP/CAF - W. Szabelski

w

górę!

Zdaniem Gadomskiego, w najbliższych tygodniach należy się
spodziewać wzrostu cen skupu
trzody chlewnej. - Przed nami żni

wa, a tym okresie w poprzednich
latach następował sezon·awy spadek podaży zwierząt rzeźnych, a w
konsekwencji wzrost cen żywca.
W tym roku może być podobnie stwierdził szef giełdy.
Systematycznie
natomiast
wzrastają ceny skupu wołowi
ny. W środę na sesji warszawskiej giełdy sprzedawano młode
bydło po 2,4-2,5 zl za.kg żywca;
Od początku br. ceny skupu
wołowiny wzrosły o 20 proc., natomiast wieprzowiny - obniżyły
się o ok. 10 proc.

Tragedia pod Koszalinem
Zginęla

rodzina
z Kanady

4 osoby zginęły w wypadku
drogowym pod Koszalinem, póź
nym wieczorem 18 bm. - poinformowal PAP 19 bm. rzecznik prasowy KWP w Koszalinie, nadkomisarz Ryszard Urbański.
Do wypadku doszło na drodze
nr 11 Koszalin - Poznań. Prowadzący "opla", mieszkaniec
Koszalina, Witold K., zjechał na
łuku jezdni na lewą stronę i spowodował czołowe zderzenie z
"fiatem 126p', którym podróżo
wała czteroosobowa rodzina z
Kanady.
.
Zginęło małżeństwo Mirosła

wa i Jarosław Z. oraz ich córka
Sonia. Ocalało drugie dziecko Igor. Zginął również pasażer
"opla", Andrzej S. z Koszalina.

20 ton marihuany ze statku "Kraków II"

ODBIORCA • FIRMA W POLSCE
- 20 ton marihuany znalezionej w ubiegły piątek przez norna statku " Kraków II" miało trafić do kraju, do
jednej z firm w centralnej Polsce - poinformowała 19 bm. dziennikarza PAP Marla Kamlrska-Jeżowska, rzecznik prasowy Prokuratury Wojewódzkiej w Gdańsku. Prokuratura ta prowadzi
postępowanie w sprawie największej próby przemytu narkotyków, jaką ujawniono dotąd na polskim statku.
weską policję

Ponieważ odbiorcą narkotyku
m iała być firma w kraju, gdańska

prokuratura traktuje zdarzenie
jako próbę przemytu znacznej ilości środków narkotycznych do
Polski. Zdaniem Jacka Spyta,
szefa Wydz i ału do Walki z
Przestępczośc i ą
Zorganizo-

http://sbc.wbp.kielce.pl

waną Prokuratury Wojewódzkiej
w Gdańsku , zabezpieczenie
marihuany w Norwegii nie ułat
wia postępowani a w tej sprawie,
gdyż zerwane zostało połącze
nie z odbiorcą narkotyku.
Prowadzenie czynności śledczych
prokuratura
zl ec iła

gdańskiej

Delegaturze Urzędu
Ochrony Państwa. Prowadzone są przesluchania zalog i
znajdującego się w Gdyni
, Krakowa II". Wspólpracująca
z policją norwesKą i służbami
innych krajów zachodnich
Prokuratura Wojewódzka w
Gdańsku stara s i ę m. in. ustalić miejsce zaladunku marihuany i jej faktycznego nadawcę . Czarnorynkową wartość wyładowanego w norweskim porcie Stavanger narkotyku szacuje się wstępn i e
na 1,5 bln starych zł.

Ś~at

strona S

Szef delegacji rosyjskiej na
rozmowy w Groznym, Wiaczesław Michajłow, oświadczył w
środę na konferencji prasowej w
Moskwie, że Rosja chce zaproponować stronie czeczeńskiej
"szeroką autonomię Czeczenii·,
która jednak gwarantowałaby

Rosja

wyraża zgodę

Szeroka autonomia
dla Czeczenii
także przestrzeganie postanowień rosyjskiej konstytucji i integralnoŚĆ terytorialną Rosji.
Michajłow uczestniczył we

wtorek w ·spotkaniu premiera
Wiktora Czernomyrdina z prezydentem Borysem Jelc)tnem.
Wygląda na to, że właśnie Jelcyn wyraził ostateczną zgodę na
przedstawienie
Czeczenom
tych nowych propozycji.
Według Michajłowa, status
Czeczenii zostałby zatwierdzony w drodze referendum, a także przez lokalny parlament. Ustalono już, że demokratyczne
wybory do nowych władz Czeczenii odbędą się po powrocie
na ojczystą ziemię 400 tys. Czeczenów i Rosjan, którzy mieszkali w tej republice, a opuścili ją
w wyniku ostatnich działań wojennych.

Na

szczęście

Pogróżki

Karadzicia pod adresem Zachodu

MISJA

Kurs:
19VII

Akcje

Zmiana
kursu
(proc.)

(zł)

spełnionych

nadziei

Przywódca bośniackich Serbów Radovan Karadzić ostrzegł w
jego siły zaatakują zachodnie oddziały wojskowe lub
samoloty wysłane dla zapewnienia ochrony enklawy Gorażde,
zajmowanej przez oddziały muzułmańskie.

i może to spowodować "poważną konfrontację ze wspólnotą międzynarodową". - Ten

nie
środę, że

- Ktokolwiek współdziała militarnie z Muzułmanami , musi
zdawać sobie sprawę , że wywola wojnę z Serbami. W imię
wlasnej obrony będziemy musieli zestrzeliwać helikoptery i
samoloty
chroniące
muzułmańską armię rządową stwierdził Karadzić w oświad
czeniu ogłoszonym w Pale, siedzibie władz bośniackich Serbów koło Sarajewa.
. Karadzlć wystąpił z tymi
pogróżkami w czasie, gdy
rządy krajów zachodnich rozważają francuską propozycję
wzmocnienia sił ONZ we
wschodniobośniackiej enkla-

nic

się

nie

stało

Mikrometeor~ uderzył w"Discovery"
W szóstym dniu wyprawy wokółziemskiej amery"Discovery", w boczny iluminator kabiny pilota uderzył we wtorek mikrometeoryt
wielkości ziarenka piasku.
kańskiego wahadłowca

- Obiekt był bardzo maleńki poinformowali astronauci. Jednakże przy szybkości ok. 28 tys.
kilometrów na godzinę nawet takie ziarenko może wyrządzić poważne szkody.
Na szczęście, tym razem
wszystko zakończyło się po-

Mikrometeoryt pozostawił niewielki ślad wielkości 1 ,6 milimetra na trzywarstwowym szkle iluminatora.

myślnie.

m i enić.

W najbliższy piątek, po
powrocie wahadłowca na Ziemię , szkło trzeba będzie wy-

Zjazd Gwiazdorów

wie Gorążde przy użyciu am~
rykańsklch helikopterów I sa·
molotów bojowych NATO.

***

Peszić ,
przewodopozycyjnego ugrupowania parlamentarnego Obywatelski Związek Serbii IGSS/, które sprzeciwia się polityce Serbów bośniackich, oceniła w
środę na konferencji prasowej w
Belgradzie, że misja ONZ w
Bośni przepadła i że wspólnota
międzynarodowa jest "współ
winna popełnianych w Bośni
zbrodni".
Zdaniem Peszić, świata , który
uważa , iż jest cywilizowany, nie
interesuje już znalezienie rozwiązania kryzysu bośniackiego ;
wszyscy jakby starali się zająć
najlepsze pozycje, a wiele wskazuje na to , że dzielone są tu strefy interesów.
Przewodnicząca GSS powiedziała , że atak na Srebrenicę i jej
zdobycie są jednymi z najbruta1niejszych działań ofensywnych sił
serbskich w Bośni, które - opite
krwią nie potrafią się zatrzymać. Brzydzę się koncepcją tworzenia
państwa kosztem ogromnych cierpień ludzkich - stwierdziła Peszić.
Według niej, istnieją dwa warianty rozwoju wydarzeń w
Bośni. W pierwszym wariancie
"nieodpowiedzialna"
polityka
Serbów bośniackich doprowadzi
do "dalszego zaostrzenia sytuacji", zwłaszcza w następstwie ataków na strefy bezpieczeństwa

Vesna

nicząca

wariant nie jest zl:)yt prawdopodobny, ale mimo wszystko nie
należy wykluczać możliwości
międzynarodowej interwencji dodała przewodnicząca GSS.

W wariancie drugim w ramach
polityki faktów dokonanych "jedna strona - muzułmańska , zostanie odstawiona na bok, a druga,
silniejsza - czyli serbska, zostanie ogłoszona zwycięzcą". - Oba
warianty są katastrofalne i niesprawiedliwe - powiedziała Peszić - ale tli się nadzieja, iż dojdzie do przerwania ognia i do
niespodziewanych rokowań .

Wysoki komisarz ds. uchodźców, Sadako Ogata,
przypatruje się przebywającej
w obozie w TuzJi 4-miesięcznej
dziewczynce, której rodzice
zginęli podczas ostatniej ofensywy serbskiej na Srebrenicę.
Fot. PAP/CAF-EPA

Kaci w Stanach Zjednoczonych mają pełne ręce roboty,
a egzekucje nabrałY już charakteru rutynowego - stwierdza dziennik "Le Figaro" w reportażu z zakładu karnego
w Huntsville w Teksasie, nazwanego" rzeźnią" z uwagi na
bardzo częste wykonywanie tam najwyższego wymiaru
kary. 95 proc. wszystkich egzekucji, przeprowadzonych
w USA od momentu przywrócenia kary śmierci w 1976
roku przez Sąd Najwyższy, odbyło się właśnie w Teksasie.

Na kata czeka 3000

"Rzeźnia"
Prawie 150 świętych Mikołajów z całego świata zjechało 17
bm. do wesołego miasteczka Bakken koło Kopenhagi na doroczny Zjazd Gwiazdorów, by omówić kwestie związane z tegoroczną gwiazdką.

Na zdjęciu: trzech Mikołajów ze Szwecji, DanII I Niemiec w
przerwie obrad korzysta z dobrodziejstw pobliskiego bufetu.
Fot. PAP/CAF-EPA

W .celach śmierci" na kata
3000
czeka
prawie
przestępców, a 75 proc. Amerykanów przychylnych jest utrzy·
maniu najwyższego wymiaru ka·
ry. Kara śmierci stosowana jest
już w 38 stanach USA. W 30 sta·
nach skazańcom aplikuje się
zastrzyki z trucizny, w 12 - sadza
na krześle elektrycznym, w 7 -

Setki turystów obrabowanych w Bari

Polacy
Przedstawiciele 27 placówek
dyplomatycznych i konsularnych
. z Bari, stolicy Apulii na połudn iu
Włoch , zwrócili się z apelem do
władz włoskich o podjęc ie nadzwyczajnych środków w. celu
powstrzymania fali przestęp
czości,
skierowanej główn i e
przeciwko turystom zagranicznym. Wśród sygnatariuszy apelu jest również konsul honorowy
RP w Bari, Domenico Centrone,
który poinformował w środę ko-

Sesja 19 lipca (środa)

wśród
respondenta PAP, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy ofiarą
młodocianych złodziei w Bari
padło 8 turystów polskich.
Od początku br. historyczne
centrum Bari jest miejscem
wzmożonej działałności młodo
cianych przestępców, którzy napadają na turystów zagranicz-

nych, wydzierając im torby, torebki, portfele lub okradając w
kilka sekund, na oczach wszyst-

ofiar
kich, samochody i przyczepy turystyczne. W apelu do władz
dyplomaci z Bari podkreślili, że
dalsze utrzymywanie się obecnej sytuacji doprowadzi do .wykreślenia Bari z listy turystycznych miast Włoch". Wśród poszkodowanych są przede wszystkim setki turystów z Grecji i Turcji, dla których Bari jest portem
przesiadkowym w ich podróży
do Włoch lub innych państw Europy.

przestępców

wTeksasie
zamyka w komorze gazowej, w
4 - prowadzi na szubienicę, a w
2 - stawia przed plutonem egzekucyjnym.
W niektórych ze stanów skazańcy mają wątpliwy luksus wyboru rodzaju egzekucji.
W HuntsviRe, mieścinie położo
nej 100 km na północ od Houston,
.katownia" funkcjonuje bez zarzutu, jak idealny mechanizm . Egzekucje są tak częste, że opadło już
zainteresowanie nimi i trudno nawet przychodzi znalezienie pięciu
obowiązkowych świadków, przy
których zgodnie z prawem kat
przystępuje do dzieła. Jesienią
wchodzą w życie nowe przepisy,
pozwalające przeprowadzać egzekucje około godziny 18, a więc
w porze dzienników telewizyjnych.
Szef stacji prasowej stanowego wymiaru sprawiedliwości liczy, że wtedy wzrośnie zainteresowanie opinii publicznej egzekucjami tym bardziej, że zbliża
się pora stracenia pierwszej z
sześciu kobiet skazanych na
śmierć w Teksasie.

http://sbc.wbp.kielce.pl
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BAWKI BAWID'

iI"orazfundamentowych,
kompleksowe wykonawitwo
strop6w

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANżoWE

betonowe (bloczki, płytki, kraw,iniki)

t ław

i ZAPRASZAMY

I

ilościach

,
I

.

Największy

przy wlflkszych
stosujemu upusty
Na życzenl& klienta wydajemy atesty

tel. 66·02-38,530-51

Kielce. ul. Kolberge 8
(na wprost Rejonowego Biura Pracy)
dojazd autobu .. ml MPK nr 2, 21,38· końcowe przystanki

~
~

FIRMA HANDLOWA

wybór zabawek
krajowych i zagranicznycIJ
w woj. kieleckim
dla różne o rodza handlu

FREGAsc

Asortyment wokoło 250 pozycjach

POLECA WATRAKCYJNYCH CENACH

"PANASONIC"

-

* WORKI NA ŚMIECI, KASElY AUDIO, VIDEO
* ZABAWKI, KOPER1Y, KARTY DO GRY
* PREZERWATYWY, RAJSfOpy, SKARPETY

ZAMÓWIENIA TELEFONICZNE TEL. 467-86
DOWÓZ GRATIS
CZYNNE 7-16, SOBOTY 7-14

S.C.

* ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
* NAPOJE

* OPAKOWANIA JEDNORAZOWE

~~:4

Paderewskiego

Kielce, ul. 1 Maja 62,
tel.lfax 66-12-40
codz. 8-17, sob. 8-13

O/
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~
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"""'-

1M~~
JOLANTA

r

WLOSKA

GLAZU

Zagnańska

Okrzei

Polecamy usługi elektroinstalacyjne oraz usługi koparką "Białoruś'
KIELCE, ul. Zagnańska 40, teL/fax 66-12.Q8
211/_...

ADA"

KIELCE, UL. SIENKIEWICZA 70
POLECA
SZEROKI WYBÓR
MEBLI POKOJOWYCH
DOGODNE WARUNKI RATALNE
~
BEZ ŻYRANTÓW
~
~
TEL. 66·19·50

SPOZ\'WCZA

L-

w pełnym zakresie

,,~

•

~

E legancka i sprawna obsługa

P.W. Ceglarek

SALON MEBLOWY

HURTOWNIA

~~~

Wyroby wysokiej" jakości

HURTOWNIA
ART. ELEKTROTECHNICZNYCH

* ŻARÓWKI, ŻARÓWKI ENERGOOSZC~DNE

,,JOlANTA"

tel. 68-42-20
Czynne 8.00-20.00, sobota 8.00-16.00
Kiel.re, uJ. 1 Maja 136 (między mostami)

M/W

* MENfOSY, GUMY DO ŻUCIA, BATERIE "VIl\TNIC" ,

,,~

wędlin
Handlujemy z ponad 30 dostawcami

KIELCE, ul. Warszawska 44, tel. 467-86
ul. Zbożowa (obok Giełdy), tel. 68-21-16
* PAPffiROSY KRAJOWE I ZAGRANICZNE
* 1YfONIE FAJKOWE· FAJKI
* ZAPAŁKI I ZAPALNICZKI· BILElY MZK
* TABLETKI OD BÓLU GWWY
* ART. SZKOLNE· ART. HIGIENICZNE

ZAPRASZA DO HURTOWNI

Długoletnie doświadczenie
BIURO HANDLOWE KIELCE, UL. GÓRNA 25, tel./lax 68·21·21
LJ HURTOWNIA NR 1, KIELCE. UL. GÓRNA 25,
tel. 450-82
LJ HURTOWNIA NR 2, KIELCE, UL. KARCZÓWKOWSKA 44,
tel. 505·06
-LI HURTOWNIA NR 3, KIELCE. UL. CHAWBIŃSKIEGO 13, tel. 68-32·32
LJ HURTOWNIA NR 4, PIŃCZÓW, UL. 3 MAJA 3D,
tel. 751·30

KOMPLETNE

BASENY'

SI{łAI)NI(~lł
lłl{'r
PBHU .JOLANTA· s.C.
PRZECHOWYWANIE AKT
LIKWIDOWANYCH FIRM
USŁUGI ARCHIWISTYCZNE
I KIELCE, ul. 1 Maja 62
tel.lfax 66-12-40
codziennie 8-16, soboty 8·13

płytki

i elementy klinkierowe
do domu i ogrodu
poleca PBHU "JOLANTA"
Kielce, ul. 1 Maja 62, tel./fax 66-12-40

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

KĄPIELOWE

HURTOWNIA
HYDRAULICZNA

~®

GROssl
~-

Kielce, ul. Zagnańska 145
teL/fax 31-94-55
8-16, sob. 8-14

Lato z "Echem"
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Disco polo to nie tylko lekka,
rytmiczna, łatwo wpadająca w ucho muzyka. To także zjawisko
społeczne - specyficzny styl bycia, moda, system wartości.
- Disco polo jest muzyką serca, a nie mózgu - twierdzi Robert
Leszczyński, student socjologii,
badający społeczne aspekty tej
formy kultury.

Lekkie,

łatwe,

W Bolminie

Czysta woda,
kaczki I• ••• auta

masowe

Disco polo
Kasety z tym rodzajem muzysą sprzedawane w dużych
nakładach, mimo iż rzadko gości
ona w radiu i telewizji. Niektórzy
postrzegają ją jako przejaw złe
go gustu. Utwory nie wymagają
od słuchacza intelektualnego
wysiłku, mają odsunąć go od
trosk codziennego życia - twierdzi R. Leszczyński. Z tekstów
piosenek dowiadujemy się, że
najlepszym antidotum na zmartwienia są pieniądze i kobiety, a
świat jest oazą szczęścia .
- Disco polo można odbierać jako swoistą subkulturę pojawiającą
się na obrzeżach kultury lansowanej przez mass media - zauważa
Mirosław Pęczak, socjolog kultury
- a mimo to notuje się wielki sukces
komercyjny takich zespołów, jak
Bayer Fuli, Toy Boys, Milano. Dla
porównania: w 1994 r. znana i popularyzowana przez media grupa
rockowa Hey sprzedała 330 tys.
swoich płyt, podczas gdy jeden tytu/ kasety zespołu disco polo 0siągnął 500 tys.
EWA HAWRYLlK
PAP
ki

Wakacje

mogą być

niebezpieczne

LETNIE ZAGROŻENIA
Lato nie zawsze bywa bezpieczne. O tej porze roku
wiele podróżujemy, wiele czasu spędzamy na świe
żym powietrzu - kąpiemy się, wylegujemy na słońcu,
uprawiamy sport. Wtedy łatwiej o nieszczęśliwe wypadki.

Wypadek
drogowy
Jeżeli Jesteś kierowcą lub
świadkiem wypadku, czy Jego

uczestnikiem,

masz

obo-

wiązek udzielić rannym pomocy. Należy spróbować wyjąć
poszkodowanego z wnętrza samochodu. Podchodzimy od tyłu
i wsuwamy ręce pod pachy ofiary i cofając się ostrożnie wysuwamy ją z uszkodzonego wozu.
Bardzo ważne, aby poszkodowany nie poruszał w tym czasie
głową. Kładziemy go na twardym podłożu i czekamy na przy-

bycie lekarza.
Jeżeli ranny nie uskarża się
na ból w okolicy kręgosłupa,
układamy go w pozycji bocznej, która ułatwia krążenie krwi
I oddychanie. Poszkodowany
leży na boku, ma jedną nogę
zgiętą w kolanie, rękę po tej samej stronie ciała. Zycie rannego
jest poważnie zagrożone, jeżeli
utraci więcej niż litr krwi - więc należy czym prędzej tamować krwotok. Krwawienie można zmniejszyć podnosząc zranioną rękę
lub nogę do góry. Podczas opat-

rywania ran wskazane jest uży
wanie gumowych rękawiczek,
które wzorowy kierowca ma zawsze w swojej apteczce.

Udar słoneczny
Prażymy się na piaszczystej
plaży, w oddali cicho szemrze
morze - oj, chciałoby się pospać!
Ale, uwaga, słońce jest zdradli-

we.

Jeżeli

wbrew zdrowemu
prześpisz klika
godzin na mocnym słońcu,
możesz obudzić się z wysoką
gorączką, dreszczami, zaczerwienieniem twarzy, bólem głowy. W cięższych przypadkach
mogą wystąpić nawet wymioty
i utrata przytomności. Poszkorozsądkowi

-

dowanego należy umlesclc
w przewiewnym, zacienionym
miejscu. Na twarz i głowę oraz
klatkę piersiową trzeba p%żyć
zimne kompresy. Jeżeli jest
przytomny, należy podawać dużo płynów - zimne napoje, soki.
Można też choremu podać kropIe nasercowe.

Zawał

Porażenie

piorunem
w

czasie letniej burzy nie
należy chodzić po odsło
niętych przestrzeniach. Nie
chowajmy się też pod drzewami. Bardzo groźnym skutkiem
porażenia piorunem jest zatrzymanie akcji serca i oddychania
oraz wstrząs pourazowy. Trzeba
natychmiast zastosować sztuczne oddychanie i masaż serca.
Owijamy też poszkodowanego
ciepłym kocem.

Kolejną kartę otrzymaliśmy

/

Dwukrotne kontrole czystości wody w Bolminie
/przy trasie Chęciny - Małogoszcz/ wykazały, że na razie jest bardzo dobrze, bo mieści się ona w I klasie.
W niedzielę nad akwen zjechały tysiące ludzi. Nad samym brzegiem, po obu stronach biegnącej tam drogi
publicznej, ustawiono setki samochodów.
Jak twierdzą obecni dzierżaw
cy terenu, zdarzają się nawet
próby mycia samochodów nad
samą wodą. Gospodarze obawiają się , że jeżeli gmina Chęci
ny nie podejmie odpowiednich
działań, wkrótce nastąpi degradacja kąpieliska. Trudno podej-

Ratowanie

serca

tonącego
Wynikiem długich słonecznych
Kąpiemy się w niedozwolokąpieli może też być zawał. Istotnych miejscach, zupełnie beznym sygnałem jest silny i nagły
trosko pluskamy się w nie
ból umiejscowiony za mostkiem
znanych nam wodach. A naw okolicy serca albo w nadbrzusza nierozwaga może zaszu. Chory jest blady lub siny,
kończyć się tragicznie. Topią
mocno osłabiony, skóra pokryta
się ci, którzy zachłysną się
potem, pojawia się uczucie duszwodą, złapał Ich skurcz, ulegli
ności. Nasza pomoc powinna
w wodzie panice.
polegać prz,de wszystkim na
szybkim wezwaniu pogotowia,
Jeżeli ratowany nie utracił
bo tylko lekarz może ocenić
przytomności, po wyciągnięciu
stopień
zagrożenia.
Sami
go z wody należy okryć kocem,
możemy jedynie ułożyć chorezdjąć mokre rzeczy, podać
go na twardym podłożu,
ciepły płyn . Jeżeli ofiara kilka miz połową ciała lekko uniesioną.
nut przebywała pod wodą należy
Pod język podajemy mu tabletkę
niezwłocznie podjąć akcję ranitrogliceryny - jeżeli chory ma ją ... towniczą· Kładziemy ją na twarprzy sobie /uwaga: duża dawka
dym podłożu z rękami wzdłuż
obniża ciśnienie/o Jeżeli pacjent
ud. Po usunięciu zanieczyszjest nieprzytomny, konieczne jest
czeń z jamy ustnej robimy
wykonanie masażu serca.
sztuczne oddychanie metodą
usta-usta, a w przypadku dzieci
- usta-nos. Jeżeli zatrzymane
Omdlenia
zostało krążenie i nie wyczuwa
się tętna, to równocześnie ze
Omdlenia też mogą być
sztucznym oddychaniem wykoskutkiem długiego przebywanujemy masaż serca.
/KAK/
nia na słońcu. Nasz organizm
jest wtedy osłabiony. Omdlenie jest sygnalizowane zblednięciem skóry twarzy, płytkim, urywanym oddechem, słabo wyczuwalnym tętnem. Potem
następuje utrata świadomości.

rzewać ich o próbę sprowadzenia samochodów na dzierżawio
ny teren, na którym pobierają 2
zł opiaty za wjazd, bo jest już tam
tak ciasno, że w upalne dni
więcej aut się nie pomieści.
Tymczasem ten zbiornik wodny upatrzyły sobie kaczki, perkozy i łabędzie, z których obecności bardzo zadowolona jest
Małgorzata Piekaj, posiadająca
wraz z mężem umowę dzierżawną na 10 lat. W tym sezonie
zatrudniają dwóch ratowników,
utworzyli dwa punkty gastronomiczne, w których oferują napoje oraz np. odgrzewane
gołąbki, klopsiki, fasolkę po
bretońsku .
kiełbaski i

W cieniu sosen o wolne miejsce wcale nie łatwiej niż na samym brzegu.

Ryby

lubią czystą wodę

Kąpiel

w Mostkach

MOSTKI, gm. SUCHEDNIÓW. Ku uciesze mieszkańców
Skarżyska-Kamiennej I Starachowic w pobliskich Mostkach znów
przywrócono do życia mieszczący się w kilkuhektarowej niecce
akwen wodny, który przez kilka ostatnich lat był nieczynny.

Osobę poszkodowaną należy
ułożyć tak, by nogi znalazły się
wyżej niż głowa. Rozluźniamy
garderobę - krawaty, kołnierzyki,
apaszki. Układamy zemdlonego

w przewiewnym miejscu.

- Wiemy o sporym zainteresowniu mieszkańców okolicznych miast zalewem w Mostkach - powiedziała "Echu· burmistrz Suchedniowa Marla
Zuba. - Będziemy w tamten
teren inwestować, tym bardziej że Mostki leżą z dala od
spalin samochodów i wielkich
fabryk. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że kierownictwo kilku
~akładów z terenu Dolnego
Sląska
zainteresowało
się
możliwością wykupienia bądź
wydzierżawienia
terenu od
strony lasu, chcąc wybudować
tam dwa wielkie ośrodki wypoo-

Kartka z wakacji
od dzieci I kierownictwa kolonII Iskra Kielce w Slanożętach. Tym razem są to
poz.drowlenla pożegnalne.
.zegnamy urocze Sianożęty,
bo nadeszła pora rozstać się
z gorącą plażą Bałtyku. Jesteśmy zadowoleni, opaleni i z
żalem żegnamy kolonijne wycieczki,
dyskoteki, ogniska
i wędrówki w nieznane. Wesoło
bawiliśmy się na wyborach kolonijnej Miss i Mistera. Zorganizowaliśmy sobie "Randkę w ciem-

Nad brzegiem bolmińskiego zalewu.

no·, konkurs . Jeden z dzie-

czynkowe. Na razie w weekendy brzegi zalewu w Mostkach

sięciu " i wiele ciekawych turniejów sportowych. Zaprzyjaźni
liśmy się także z sąsiadującą

zapełniają się wypoczywający

mi. Niezwykle kolorowo jest tu
przez cały dzień - to zasługa coraz większej liczby amatorów
żeglowania. Nocą brzegi akwenu nie pustoszeją, opalających

z nami kolonią z Niemiec.
Pragniemy
podziękować
wszystkim
wychowawcom,
a w szczególności pani kierowniczce. Do zobaczenia za rok!·
To miejsce jest także dla
Ciebie. Jeżeli chcesz pochwalić się swoimi fantastycznymi
wakacJami, pozdrowić kogoś
napisz do "Echa".

zastępują wędkarze . Twierdzą

oni, że połów zawsze się opła
ca, ryby lubią bowiem pływać
w czystej wodzie, a taka jest
w Mostkach - co potwierdzają
badania przeprowadzone przez
/PIS"Z/
. Sanepid".

/KAK/

http://sbc.wbp.kielce.pl

Bywają szaszłyki ,

kurczaki. Obecnie
doprowadzana jest energia elektryczna,
która
pozwoli
oświetlić pole biwakowe. Brakuje natomiast koszy na śmieci.
Gospodarze twierdzą, że przed
sezonem ustawili ich 50. Część
została ukradziona. Uczą w tym
względzie na pomoc gminy, ale
na razie są to pobożne życzenia.
Pobyt na bolmińskim polu namiotowym kosztuje dorosłego 2
zł za noc, za dziecko płaci się
p%wę tej sumy. Przy dłuższych
pobytach warunki można negocjować. Codziennie dowożona
jest woda pitna, a teren jest pod
okiem policjantów, którzy przyjeżdżają też spędzać tu wolne
chwile - zapewniają gospodarze.
Tekst I zdjęcia
A. PIEKARSKI

Wakacyjna
przedsiębiorczość

Wypije to piwko
SKARŻYSKO-KAMIENNA.
Na niezły pomysł wpadł Jeden
z mieszkańc6w Skarżyska,
kt6ry przyszedł z pomocą
spragnionym wczasowiczom
I usadowiwszy słę obok... WC
na terenie ośrodka wypoczynkowego w skarżyskim Rejowie
oferował beczkowe piwo.
Plastikowy kubek tego złocis
tego napoju nie kosztował zbyt
dużo , więc amatorów nie brakowało. Złoty interes przerwał patrol Straży Miejskiej. Okazało się,
że sprzedawcy piwa - ct"loć posiadał koncesję - brakowało zezwolenia na sprzedaż we wspomnianym miejscu. Teraz część
zysku trzeba będzie przeznaczyć na werdykt kolegium.
/PIS"Z/
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Echo kieleckie
Remonty

szkół

i przedszkoli

Rada Miastana ostatniej przed wakacjami sesji podjęła decyzję o
przekazaniu dodatkowych 20 mld złotych z przeznaczeniem na remonty szkół podstawowych I przedszkoli samorządowych. Łącznie
ze środkami otrzymanymi na początku tego roku daje to kwotę 25,S
mld starych złotych, jaką dysponuje Zespół Obsługi Oświaty. Zostanie ona wykorzystana na sto zadań Inwestycyjnych.
Na podstawie tegorocznych
stanu technicznego
placówek oświatowych sporządzono
plany remontów,
uwzględniając zalecenia "Sanepidu", inspekcji pracy oraz straży
pożarnej. Otrzymane środki pieniężne rozdysponowano pomiędzy kieleckie przedszkola i
szkoły, w których remont jest
przeglądów

niezbędny.

W wykazie prac znajdują się
remonty I konserwacje dachów, docleplanle ścian, remonty tynków zewnętrznych I
malowanie wewnątrz budynków, renowacja podłóg i
posadzek z PCV, sanitariatów
I stolarki okiennej. W szkołach
podstawowych nr nr 24, 31 133
zostaną zainstalowane liczniki energii cieplnej. Prace

Konferencja praso""a w

ratuszu

Handel sklepowy
czy uliczny?
W Urzędzie Miasta najwyraźniej sezon ogórkowy. Zarząd co
prawda nie zaniechał swych cotygodniowych obrad, ale nie
podjęto zbyt wielu decyzji. Dominowały drobne sprawy.
Wiceprezydent

Tadeusz
o
zezwolenia na
handel detaliczny alkoholem w
OH "Puchatek· . Padły także
dwie propozycje przedłużenia
podobnych umów ze sklepami
przy ul. ul. Szwedzkiej i Zagórskiej oraz wyrażono zgodę na
sprzedaż trunków w gastronomii
przy ul. Bodzentyńskiej.
Rozpatrywano
również
wnioski o prowadzenie ulicznej
sprzedaży prasy. - Sprzeciwiliśmy się handlowaniu prasą ze
stolików czy łóżek polowych powiedział wiceprezydent Zenon Rodak. Natomiast zgodnie
z prawem firma "Kolporter" może sprzedawać gazety ze swoich
przenośnych wózków, przystosowanych specjalnie do tego celu.
Wspomniano też o możli
wości wyjścia z towarem przed
PoddębnIak
przedłużeniu

poinformował

taką
w
Wydziale Gospodarki Komunalnej UM i wnieść stosowną
opłatę. Obecnie wiele sklepów
prowadzi taką sprzedaż nielegalnie. Handel ten nie może utrudniać ruchu pieszego i zajmować zbyt wiele miejsca w pasie
chodnikowym.
Prezydent Jerzy Suchańskl
poinformował
o możliwości
przeniesienia niektórych wydziałów np. Lokalowego, Komunikacji poza Urząd Miejski. Najprawdopodobniej do październi
ka przeciągnie się także remont
sali konferencyjnej. Zatem powakacyjne sesje miejskich rajców odbywać się będą także poza murami UM.
Trwają
przymiarki
do
podjęcia remontu ul. Sienkiewicza. Planuje-się rozpocząć
od Infrastruktury podziemniej
sklep.

ZeZwolenie

na

działalność należy uzyskać

tej ulicy. Jeśli okaże się, że Jest
ona mocno nadwerężona, a
mieszkańcy budynków będą
zainteresowani Jej remontem,
wtedy sporządzona zostanie
dokumentacja I prace rozpoczną się w pierwszej poło
wie 1996 roku.-Natomlast, Jeśli
Instalacja jest w porządku to
roboty ograniczą się do remontu nawierzchni I elewacji
budynków. Decyzja ma zapaść do końca sierpnia.
W połowie przyszłego miesiąca do Kielc przybędzie misja
handlowa z Danii. Będzie to wynik niedawnej wizyty prezydenta
Jerzego Suchańskiego w Herning.
MAGDALENA FU DALA

TELEFON
inteVYin

y

KIELCE 68-:Z:Z-19

To nie obelga

Zamknięte przejście

Zadzwonił' do nas Czytelnik,
który przyjechał po długim pobycie w Belgii i powiedział, że razi
go określenie .blok wojskowy",
używane w potocznym języku, a
i w naszej gazecie też. Wytłuma
czyliśmy, że z reguły budynki

zajmowane przez rodziny wojskowych odznaczają się dużo
większą schludnością niż inne i
na pewno takie nazywanie ich
nie wiąże się z niczym negatywnym. Rozstaliśmy się w pełnej
zgodzie.

*
*

trwają Już w Przedszkolu Samorządowym nr 27 Imalowanie/, SP nr 32
kotłow

Iremont

nU, SP nr 1 I SP nr 8.

Największe nakłady zostaną

poczynione w SP nr 5, gdzie konieczna Jest wymiana wewnętrzneJ Instalacji elektrycznej,
w SP nr 6 - gdzie wymieniona
będzie stolarka okienna I SP nr
1, w której zostanie położony
nowy parkiet. W każdej placówce oświatowej jest wiele do zrobienia. Należy sprawdzić szczelność instalacji gazowych i centralnego ogrzewania przed sezonem grzewczym.
Jak powiedział ~am Mirosław
Sęk, dyrektor Zespołu Obsługi
Oświaty, prace remontowe przebiegają terminowo. Największe
ich natężenie przypada na okres
do 15 sierpnia. Prace, które uniemożliwiałyby
normalną
działalność placówek, z całą
pewnością zostaną zakończone
przed 1 września. Inne, np. remonty kotłowni, potrwają dłużej.
W tym roku budżet miasta
oraz kurator oświaty przekazali 12 mld złotych na InwestycJe w oŚwlej:le. Z pieniędzy pochodzących z kuratorium finansowane będą prace w SP nr 34
/blok żywienia/o Szkoły 25 i 27
finansowane będą przez gminę·
Pływalnia przy SP nr 27 zostanie
pokryta dachem, a SP 25 będzie
wyposażona w blok żywienia.
AGNIESZKA ~ODOWSKA

nr

PROPONU,",EMY
Ośrodek Młodzieżowy

Kryta pływalnia przy Szkole ' Podstawowej nr 27, która
35 tys. mieszkańców dzielnicy Północ nadal w powiJakach.
Fot. A. Piekarski
służyłaby

Dla kogo oferta pracy?

Wiele zależy
od bezrobotnego
"Od dłuższego czasu jestem osobą bezrobotną, poszukującą pracy. Gdy chcę znaleźć jakiekolwiek zajęcie, stale słyszę »nie ma« lub
»tylko dla absolwentów«. Tak jest od roku" - to fragment listu naszej
Czytelniczki Agaty T.
Zapytaliśmy o przyczyny tej sytuacji zastępcę kierownika Rejonowego Urzędu Pracy w Kielcach pana Bujałę. - Na 35 tys. bezrobotnych dysponujemy 500-600 ofertami- pracy miesięcznie - powiedział. - Rzeczywiście łatwiej jest znaleźć pracę mężczyznom.
Wszystko zależy jednak od tego, jakie wykształcenie posiada ta
pani, gdzie wcześniej pracowała, jaki zawód może wykonywać.
Wszystkim nie możemy pomóc. Ważne jest również, czy bezrobotny sam szuka aktywnie zatrudnienia. Staramy się pomóc w miarę
naszych możliwości np. poprzez prace interwencyjne czy aktywność w Klubie Pracy. Posiadane środki pozwalają pomóc 15 proc.
bezrobotnym w ciągu roku.
/MAFI

Ranny

Gdzie reklamówka?
Nie po raz pierwszy klientka
kupująca bułki w kiosku z pieczywem przy dworcu PKS zwróciła
uwagę, że podawane są one "tymi samymi rękamr, którymi liczy
się pieniądze, a więc bez przestrzegania podstawowych zasad higieny. Poza tym, na
prośbę o reklamówkę, sprzedawczyni odpowiada, że to ... "arystokratyczne wymogr.
Niszczę

owoce
Ledwo pojawiły się zielone
jeszcze jabłka, gruszki, śliwki, a
dzieci zrywają je dla zabawy, obrzucając się nimi: m.in. przy ul.
Toporowskiego. Zal patrzeć na
takie niszczenie.

/KRA!

brak Im fantazjI.

- W niedzielę o godz. 20 syn,
który jest inwalidą I grupy z prawostronnym
niedowładem
kończyn, wracał z kolegami znad
zalewu w Borkowie do Sukowa.
Na trasie przydarzył się im wypadek, 3 osoby zostały ranne. Przybyły dwie karetki pogotowia, zabrały najcięzej poszkodowanych,
a zakrwawionego syna zapytano
tylko, czy dobrze się czuje. Odparł, że dobrze, bo on nie bardzo
zdawał sobie sprawę z odniesionych obrażeń, był w szoku. Karetki odjechały, mojemu synowi nie
udzielono pomocy. Policja, nie
wiedząc o jego stanie, zabrała go
na przesłuchanie . Trzymano go
tam ponau godzinę. Gdy zawiozłam go do polikliniki w Kielcach okazało się, że ma oskalpowany tył głowy, silnie stłuczone
całe plecy. Założono mu gips na
lewą nogę i teraz może posługi
wać się tylko tą chromą. Kiedy
poszłam z interwencją do pogotowia okazało się , że danych syna

nie ma na kieleckich ulicach od
co najmniej kilkunastu lat oraz
ulicę Sienkiewicza z epoki Gierka.

- Samowolnie zamknął przejście, które uwzględniane jest w pianach miasta - zadzwonił do nas jeden z pracowników Dyrekcji
Okręgowej Dróg Publicznych. - W ubiegły czwartek informowałem
Urząd Miasta i prosiłem o wstrzymanie prac przy ogrodzeniu.
Przejście jednak zostało zagrodzone. Stwarza to pieszym niewygodę, chodnik położony przez miasto został zrujnowany.

IMAK-XI

Pocztówki dostępne w sprzenie są specjalnie atrakcyjne, ich kolory dawno wyblakły,
a zdjęcia pochodzą z kilku lub
kilkunastu lat wstecz. W osiedlowych kioskach z prasą zza
"Harlequinów", kuchcików i lakierów do włosów nie sposób
doj rzeć
stojaczków z widokówkami.
Najczęściej

daży

II

nie umieszczono nawet w rejestrze wypadków.
Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
obiecał, że dzisiaj wyjaśni tę
sprawę, więc jeszcze do niej
wrócimy. ANNA KRAWIECKA

Komunikat
policji
•
Osoby, które widziały wypa·
dek drogowy 25 maja 1995 r. około godz. 17 w miejscowości
Chełmce, gm. Strawczyn, w którym czteroletnia dziewczynka, w
wyniku potrącenia przez samochód ciężarowy "star" poniosła śmierć, proszone są o
kontakt z Wydziałem Ruchu
Qrogowego Komendy Rejonowej Policji w Kielcach, ul. Wesoła
35, pok. 5, tel. 292-55 lub 298-03
w godz. 8-15.
dzajów i są dość ciekawe. W
większości to składanki fotografii
przedstawiających najatrakcyjniejsze obiekty regionu śytiętok
rzyskiego: Nową Słupię, Swiętą
Katarzynę, Oblęgorek, Bodzentyn, Swięty Krzyż itp.
W Kielcach najczęściej fotografowanymi obiektami są: dworzec PKS, pałac biskupi, bazylika katedralna. Ciekawie wygląda panorama miasta z lotu
ptaka. Udało nam się znaleźćwi
dokówkę przedstawiającą budynek nowego teatru /KCK/ i restaurację "Burger King". Wypat-

Fot. A. Piekarski
W pobliżu WDK znajduje się, a raczej znajdowało, przejście
- wiodące bramą I schodkami - które łączy ul. Jana Pawła II z
ulicami Zgody I Wojska Polskiego. W ostatnich dniach zostało
zagrodzone przez właściciela terenu.

•

Przyszła do nas wczoraj matka 18-letnlego chłopca z poraże
niem mózgowym, który został ranny w wypadku samochodowym pod Borkowem I któremu nie udzielono pomocy.

Pocztówki z epoki 'Gierka
Najciekawsze z babą-jagą

Kielce nie są wdzięcznym tematem dla fotografów? To pytanie
można sobie zadać oglądając kartki pocztowe na pocztach, w
kioskach z prasą, w sklepach. W większości są przestarzałe I

na drodze

zą' I

si

,,za-

meczek", ul. Słowackiego 23,
tel. (;1-39-31 w godz. 10-15 zaprasza wszystkich chętnych
do swojej siedziby na zajęcia
taneczne - disco, rap oraz na
gimnastykę dla pań. Początek
1 sierpnia br.
/KR!

został

zresztą są one puste, pocztówki

leżą ułożone w stosik. Nic dziwnego, gdyż na pewno nie nadają
się

do wysłania.

Uwieczniono na nich budynek
Urzędu Wojewódzkiego w sinej
tonacji kolorystycznej, rondo
przy dawnej ul. Buczka z autobusami i samochodami, jakich

http://sbc.wbp.kielce.pl

Trzy lub cztery rodzaje widokówek można zakupić na
pocztach.
Pewnym zaskoczeniem wydaje się na tym tle oferta kiosków
na dworcach PKS i PKP. Najemcy z własnej inicjatywy sprowadzili do swych sklepików nowe,
kolorowe pocztówki, wydawnictwa ELIPSA. Jest ich kilka ro-

rzyliśmy także letnią fantazyjną
~artkę : małe zdjęcia klasztoru na
Swiętym Krzyżu i gołoborza z
dużym, bajeczr)ie koloro~m

napisem "Góry Swiętokrzyskle"
z babą-jagą na miotle, ze
strzałką i napisem .Tu byliśmy".
Okazuje się jednak, że można.
Prosimy o w ięcej!
AGNIESZKA GODOWSKA
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Firmy turystyczne
ubezpieczają, choć ...

arto
S

ra

dżi"

KIELCE. Po ponIedziałko
wym wypadku polskiego autokaru w Bułgarii, zapytaliśmy
w agencjach turystycznych,
czy ubezpieczają swoich
klientów.
Większość firm robi to, choć
są i takie, które liczą na to, że w
trakcie podróży lub wypoczynku
nie zdarzy się żaden przykry incydent i zapominają o dopełnie
niu tej ważnej formalności.
Agencje zawierają z towarzystwami ubezpieczeniowymi
umowy
od
następstw
nieszczęśliwych wypadków są
wówczas
ubezpieczeni
wszyscy wpi~ni do rejestru pasażerowie. Swiadczenie zależy
od sumy ubezpieczenia. Dla
przykładu w PZU, jeśli wynosi ona 30 mln starych zł, to każdy z
pasażerów w razie wypadku może uzyskać odszkodowanie do
tej właśnie kwoty.
Agencje turystyczne zawierają także z towarzystwami ubezpieczeniowymi osobne umowy, dotyczące zwrotu kosztów
leczenia osób wypoczywających
poza granicami kraju.
Warto więc przy wykupywaniu
wczasów czy kolonii zorientować się, czy firma turystyczna
należycie zadbała o bezpieczeństwo swoich klientów.
/NIEBJ

PRZYJDŹ I KUP po zwariowanie niskich cenach

CODZIENNIE W KOMM und KAUF
OCZEKUJE NA PAŃSTWA WIELE NIESPODZIANEK CENOWYCH!

Godziny otwarcia hal:
od poniedziałku do piątku 8

00

jest prowadzenie kabli telefonicznych po słupach energetycznych - tanio i estetycznie.
Dyrektor Rejonu Telekomunikacji Polskiej SA Andrzej Czapka
podkreśla bardzo duże dochody
z jednego aparatu wrzutowego
zainstalowanego na budynku
policji /poważnie!/. Lokalizacja
jest trafiona, nie ma dewastacji,
nie ma kombinacji z żetonami.
MIRZEC. - Telefonizacja zakończona, w trakcie rozliczania
Pojawiły się

dokuczliwe kradzieże

kabli telefonicznych. Pewne perturbacje wynikają z taktu, że teraz
sieciami zarządzają dwa rejony: w
Starachowicach i w Skarżysku
Kam. W Mircu i w Ma/yszynie
staną dwie budki telefoniczne.
~eśli automaty utrzymają się tak
Jak w Wąchocku to już TP SA pomyśfi o n~tępnych.
PAWŁOW. - Dwie centrale w
Pawłowie i Brzeziu zapełnione do
końca Numery otrzymują tylko
~kowie SKT, potrzebujących
Jest więcej. Kończy się budowę
sieci i instalowanie aparatów w
ostatnich dwóch wsiach: Radkowicach i Bronkowicach. Dyrektor
podkreśla wręcz wzorcowe wykonanie sieci. Zrobił to .Elektromontaż" Kielce, który wcześniej zajmował się wyższymi napięciami i
dużymi prądami. Skutecznie zdobywa nową specjaJizację!
Ogólny wniosek jaki wynika z tego rankingu, to gwałtowny wzrost
zapotrzebowania na telefony zarÓWno w mi eście jak i na wsi.
KAZIMIERZ CUCH

JESTEŚAdY

20

~VVSZE
NAJTAN5L~~

Hale sprzedaży okazyjnej
KOMM und KAUF w Polsce:
RADOM, ul. Klejowa 24
GDAŃSK, ul. J. Hallera 13l
teren Polmozbytu
GDAŃSK, al. Jana Pawła II
na Zaspie
GDAŃSK, ul.Grunwaldzka 615
Żabianka
GDYNIA, ul. Hutnicza 4
teren P-BUCH
ELBLĄG, al. Odrodzenia 10
osiedfe Zawada
TCZEW, ul. Gdańska 33
KNURÓW, woj. katowickie
ul. Witosa 4
SIEMIANOWICE, woj. katowickie
ul. Wróblewskiego 37
ZABRZE, woj. katowickie
ul. Szczęść Boże 6
WARSZAWA, ul. Czumy 3

kończona,

ważną odmiennością Wąchocka

-

sobota

Telefony
w gminach
BRODY. - Telefonizacja zarozliczona, TP SA już
realizuje bonifikaty ustalone ze
Społecznym Komitetem Telefonizacji. Telefony otrzymało ponad 800 abonentów, członków
SKT.
WĄCHOCK. - Na pewnym etapie Wąchock był spóźniony w
stosunku do innych gmin /kradzieże kabli/, ale finisz miał lepszy od nich. Tutaj telefonizacja
też jest zakończona , rozliczona
pomiędzy SKT a TP SA. Odmiennie niż w inych gminach
kredyty brai SKT i musi działać
aż do ich spłacenia. Drugą

Ad~

00

~
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500

nas

artykulóllV

po

zalMSZ'e niskich cenach

Centrala KOMM und KAUF
ELkU Centrala Handlowa Sp. z 0.0.
Gdańsk ul. Schuberta 104,
tel./fax 32-49-37

~-

(24.900)

- - - - - - - - - - --

: BON ZAKUPOWY Nr. 890 877
I
WSZVSTKIE HALE KOMM und KAUF
TYLKO W PIĄTEK 21.07.95

I

I
I

: -.- 0.88 (8.800)

I
I

-::. -::. -::. -::. -::. -::. -::. -::. -::. -::. -::. -::.

: BON ZAKUPOWY Nr. 890 098
I
WSZYSTKIE HALE KOMM und KAUF

Zapas 20.000 Szt.

:

I
złIsztuk.a z VAT I
I
Groszek
I
I
KONSERWOWY 400 g
I
Kaida osoba może zrealizować tylko jeden bon, ai do wyczerpania I
Isię posiadanych zapasów w wysokości
15.000 szt.
J

~

'OłAA;l(RON
H'Y

~-

I ~.2J!/JI52'E
./ T,/I1 iIV
/

,JlV 7"1

- - - - -

-

SPRWt

";!'d::i:, -

: BON ZAKUPOWY Nr. 890 805
I
WSZYSTKIE HALE KOMM und KAUF

I

TYLKO W SOBOT~ 22.07.95

I

TYLKO W PONIEDZIAŁEK 24.07.95

po przedłożeniu tego bonu otrzymacie 4 sztuki

I

po przedłożeniu tego bonu otrzymacie 2 sztuki

0.69 (6.900) i

I

I

1.

Mąka

złIsztuka z VAT

I

I

1I!r.~.z."';t, 9'" ~lE'KlIC~
.1/ . / T

- - - - - -

I

i

z VAT

Kawa
EXCLUSIVE 100 g TCHIBO

I

po przedłożeniu tego bonu otrzymacie 4 sztuki

I
I

zł/sztuka

1.89 (18.900)
złIsztuka z VAT

WSZYSTKIE HALE KOMM und KAUF

TYLKO W

PIĄTEK

21.07.95

po przedłożeniu tego bonu otrzymacie 2 sztuki

2.59 (25.900)
złIsztuka z VAT

Ketchup
UNCLE BEN'S 415 g

I
"lłIIOWO
LUKSUSOWA 1 kg
I
CLOROX PLUS 11
Kaida osoba może zrealizować tylko jeden bon. aż do wyczerpania I Każda osoba może zrealizować tylko jeden bon, ai do wyczerpania I Kaida osoba może zrealizować tylko jeden bon, aż do wyczerpania
I~ę ~Si~anych ~a~w ~wysok~ _ ....:o.~ szt. _ _ t ~ę posi~anych ~a~w!...wysoko~ _ ...!~ ~ __ J ~ę ~si~nych ~asów!...wysokości _ ~~ ~ _ _ J
Powielanie tych bonów jest dozwolone. Jeżeli nie macie Państwo dostępu do kopiarki narysujcie właSnY bon. Macie całkowicie .wolną rękę' w wyglądzie Waszego bonu .
Jedynie dane dotyczące : artykułu , ceny i daty ważności bonu nie mogą zostać zmienione. Najlepsze narysowane bony wezmą udział w losowaniu nagród.

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Informator kielecki

I

Czwartek, 20 lipca
Imieninyobchodzą: Czesław
Telefon :

i Hieronim

RADIOTAXJ ,EUROPA'
dojazd gl'llłls, karta stałego klen1a
tel. 611-611

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

Tele Taxi "waligóry" teL 687400, dojazd

KIELCE

KOMUNIKACJA

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

MIĘDZVNARODOWA

bezpłalny

tel./fax 32-45-40,

czynne w godz. 7.30-20.00
TEATRY
• im. S. Żeromskiego . przerwa
waI<acyjm:
• PniA "Kubuś" • przerwa waka·
cyjna;

KINA

"OMN~: Klełce,
tel. ST7-u ST7-46

• "ORBIS". Kielce. teJ.. 68-05-62,
68-05-63
• Rezel'WliCja I spnedaż błletów:
• lotniczych wszystkich przewoźników
• autokarowych m~h

• promowych

• zagranicznych i krajOWYCh PKP
• rezerwacja hoteli na całym Świ~':1WZ

annir

• "Romandca" - . lrteigent w
USA l12 g. 16 i ro.l5, "WesEi! w MtreI"
am.l 12g. 14il8.15;
• .,Moekwa" - ,Prowokator" pol. I.
15g. 13.15.•W poIrzasku' USA I. 15g.
20.00, ,Córka d' Artagnana'fr.l. 12g. 15,
17.30;
• "Studyjne" • ,W potrzasku'
USA I. 15g. 17"Prowokator"pol.g. 19;
• MEcho" - Lato z filmem 'parkJuraj·
ski" g. 13, ,.KróIl..ew" g. 11;
WYSTAWY
Galeria BWA· Ogólnopolska wystawa
pasteli. Galeria czynna pono - pl . 11·17,
w riedzieIę 11·15
MUZEA
• Muzeum Narodowe .
dawny
PaIac Biskupi, pl. Zamkowy 1 - ekspozycje:
Wnętrza zabytI«:Me z XVII i XVIII w., Ga1E!ria MaIa'stwa Połskiego,.Dawne uzbrojerie
europejskie i wschodnie·, .Sanktuarium
Marszalka J. PiIs!.dskiego". Czyme codzienrie oprócz pon. w godz. 9-16, niedziela v.s1ęp w;kroj.
• Muzeum przy Rynku 3/5 • Wysta·
wy stałe: ,Przyroda Kielecczyzny",
wspók:zesna sztuka UOOwa Kiełecczyz·
ny, wystawy czasowe:.Jan Matejko. War·
sztat artysty", .Kielecczyzna średnio·
wieczna· (wystawa archeologiczna),
czynne
codziennie z wyjątkiem pono i
śród w godz. 9-16, niedziela wstęp wolny;
• OddzIał· Muzeum Lat Szkolnych
S. Żeranskie!P /octlziaI Muzeum NarodoWf:1JJ/, li. Jana PawIa 115 - Wystawa materialów biograficznych i literackich z mbdzieńczych lat pisarza. Czynne we 'Morki,
czwartki i piątki, niedziela (wstęp woIrry) • g.
9-15, śrOOy - g.12·18, sOOoty - rieczyrre
• Oddział· Muzeum H. Sienkiewi·
cza w Ob/ęgorl<u /cxldzial Muzeum Naro·
oowego/- odtworzony wystrój mieszkania
pisarza oraz wystawa biografK:zno . Itte·
racka - czynne 1O·16, poniedzialek . nie·
czynne;
• Zabawkantwa w Kielcach· wys.
tawy: ,Transport i komunikacja w zabaw·
kach', "labawkowy zwierzyniec', ,Eks·
pozycja modełarska' , ,W świecie baśni
i legend' . czynne 10 -17, pono• nieczyn·
ne;
• Muzeum Wał Kieleckiej - Dwo·
rek Laszczyków, ul. J?"a Pav.ia II 6 - nieczynne.
• PARK E1NOGRAf1CZNY W T0KARNI • wnętrza XIX· W. chalup,
XIX - w. apteka, a.vÓl' z Suchedniowa,
wystawa rzeźb J. Bemasiewicza. Czynne wt . . piąl w godz 10-17, pono• nie·
czynne.
• Muzeum Zbiorów Geologlcznych
KieIre, li Zgoda 21 • wystawa stała: zbiory
geologiczne skał, mineraUN i skamieniałości, 600 milionów lat historii Gór
ŚWięt>krzyskich, SLl'CM'CEl mineralne KEU;.
czyzrtf. ~ pa iOOzaJ< .~g. 8-15;

OSTRE DYŻURY
SZPITAU:
wew. - Czamów, chir.-i.ll. Kościu
szki
• Apteki: stały dyżur dzienny, nocny
i świąteczny pen apteka prywatna uJ. Za·
górska 62, .Cefarmu": u. Paderewskiego
37/39;
• Telefony: SIraż Miejska- 67-6J.40,
PanocctogoNa·~,PogcnYieEner·

getyczne KilIce - Miasto - 991, Ptg:lt1Me
GaroNe • 31·2Q.ro i 992, ~ Wod.·
Kal.-994,co., ~ RPGM, tel. 61·1833, ~w godz. 15· 23wcn poti'ISZEDie
w godz. 7 - 23, w d"i v.dne od pracy tel. 311647 i 430-94
Radio Taxi "NON STOP"
tel. 31-11-11

KomunIkacia

• busy, artokary,
transportowe.
C ne

I POŁOŻNIClWO

lek. med. Piotr Sondej - Szpital
MSW, wt 17.15-18.1 5; śr. 14.40-15.40;
pl. 14.40·16;
• USG. EKG Kielce. ul. We""a
50
codziennie 12·16 tel. 442·01
97/wz/RUP
NAGŁA POMOC LEKARSKA
LEKARZY SPECJALISTÓW WiZVTY DOMOWE . PEń<ir'ów, ctinngów
dziecięcych, irlerristóN, aI!JpeOON, ayrw.

ic:J!P.v, oktjstó,y, nellObgjw, badaria ekg.
19oszeria codziennie l1·ro, tel. 31·56óO.
Wrroftf domowe 14.30-22 /d1i ~ednieI,
11·21 /dri wdreJ.
• "Omega" PRYWĄTNA PRZY·
CHODNIA ORDYNATOROW I SPEC·
JALlSTÓW ul. Jagiełlońska 70. ,CE·
FARM" czynna 8-181sobota do 14/, tel.
547-44, 574-11 wew. 321
• SPECJALIS1YCZNA POMOC
DLA DZIECI"VlTAMED" . wizy.
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. 66-33-66, Wrz.yrf pediatry
codziennie 15-24, niedziele i święta 7-24.
• SPECJALIS1YCZNE POGOTOWIE DLA DZIECI· zgłoszenia
codziennie w godz. 7-24, tel. 68-46-36
lub 61-38-20.
• POGOTOWIE PEDIATRYCZNE
..POD DALm.,." - li ~ 4,

Eltl84Ml ,arrtU3rń.m, ~d::m7Ne.
• TEL. 485-15 - ..zDROWIE" •
WIZVTY DOMOWE - CODZIB'ł'JIE 00 7
DOro-katttgzag.~~cU·

~1Bba.i'BrG3.ctiug.lBirtI~
m;te.~AiTeLB.gpew asJ<itjwcbrni.SzIdafb:taril,u:g,Uau OJcIa'~
~ ciąża. pW,tWojf!M:JNe. ~kJn.
p..Boo\e. lXm R2BrtBa. li WaszaN;jta 34,
axlzirriea:l7 ctl2l, s:tx:i,',1"iDzB3 sal.
• "UL'I'RM(W' llSQ dzi9cj i dJr~1Ht

•

Radio Taxi .,AlFA" Zrzeszenie
Transportu Prywatnego, teł.
44444, 96-22, nie pobiera opłat
za azd

TAXlr:~TKA"
doJazxlI?ezpla!ny

J
_

RADIO TAXI "DOR lON"
tel. ~3lub 555-44

z nami najtanIel, dojazd bezpłatny
8617/bo
RADIO TAXI "ORIENT"
61-11-11
Karta stałrgo klienta - dqjud bezplalny

1888/bo

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

teŁ 68-48-44

Turystyka, wypoczynek, komunika·
cja międzynaraoowa Oo-Centa, Kiełce·uI .
Piotrkowska 12, tel. 464-69
Tania I atrakcyjna oterta wypoczynku letniego dla Qzieci, mlodzieży
i OOroslych. Kielce, ul. Zytnia 1, tel. 486·
66105/JW/WAT
• Telefon zauf'aDła dla młodzieży •
czynny w kaźdy czwartek w godz. 18·20,
tel. 456-70
• TeleCon zaufaDła dla dzłecl, młodzłeży. rodziców - czynny w śro·
dy i czwartki w godz. 18-20. Pod nume·
rem 463·56 dyźurują psycholog, peda.
gog, lekarz.
• Psycholog, pedagog pomogą Ci .
zadzwoń teł. zaufania 66-17-41 poniedz.
i czwartki w godz. 15-17;
• TeleCon zaufania (dla
l!.dzi
z problemem aJkohobwym) . od ponie·
działku 00 piątku w godz. 18·20, tel. 57346 (piątek równieź • narkomania) .
• Postoje taksówek: osobowe
plac f>Norcowy tel. ~99. ul. Piekoszewska teł. 515-11; ul. Toporowskiego
teł. 31-O!Hi7, ul. Jesionowa teł. 31·79-19,
ul. Mielczarskiegoteł. 6640-40, ut.Szyma·
nowskiego teł. 488-45. Bagaźowe . ul. Ar·
mii Czerwonej tel. 466-68
• SZPITALE· Czamów . 662·481,
ul. Kościuszki· 467-43, ul. Prosta· 618525, MSW - 420-21, Czerwona Góra508-41 .
• BIM· infama::ja o ~ usfu.
ga:;h ~. tel 68-61-67, 27~7.
• Usa·GlNEKOLOGIA

mn Iatąjwpm~1J2'Jt

POGOI'OWlE STOMATOLOGICZ-

NE .1eczri:a,Medst1r", li WcrszaNs-

ka 34. JOOM RZEMIOStA', czyme N:)N
STCP· El 43945.
• SPÓł.DZlELNlA LEKARSKA -

gaJ:retyczymewgx1z.8-20:li~
go/d. ~ 42, \el 6&3).19 • sb.1aliJ!ja.

li~5,El31-ó().16·sb.~

~qfreI,

• POMOCDROGOWA - teł . 31-6920.
l050lbo
POMOC DROGOWA • tel. 113·

•
509.
• KOMIS FOTO-WIDEO K i e I c e,
Rynek 17, teł. 474-45
__
• PRALNIA CHEMICZNA Kielce,
ul.Wspólna 3 (naprzeciwko Banku Za·
chodniego), tel. 528-49, czynna pn.·pl 918, sob. 9·14;

--

• LOMBARD ID.H. VERSALI

• STASZICA 1, I piętro
•

~UP

PlywatDe U8Iugl !M*d_yczoe~'" SzpI.
taIa DziecIęcego Ambulatorium

Peciatryczne teł. 61·53-07, CaIodobowa
opieka pieIęgIiarska tal 61·53-07, Wykonywanie badań EKG tal 61·55-25, W. 225,
WykorTojWaI'iJe badań RTG teł. 61·55-25, W.
250, Wykonywatie badań USG serca teł.

Telewizja
PROGRAM l
6.00 Kawa czy herbata?
7.45 V.I.P. - rozmowa Jedynki
8.00 Dzieci świata: "Antolne" film kanad.
8.15 Małe bajeczki: Elżbieta Ost·
rowska "Pajacyk zaglnąf'
8.25 Gimnastyka: Kung - Fu /4/
8.30 Lato z czarodziejem
9.00 Wiadomości
9.10 "Morskie urwisy II" /4-0st./serial nowozel.
9.35 Bractwo przygody I zabawy •
pr. dla dzieci
10.00 "Reporter na tropie" /1 0/- serial kanad.
10.50 Muzyczna Jedynka
11.00 Taki jest świat
11.30 Lato z Magazynem Notowań:
Jezioro nad łąkami, Nie tylko
Kazimierz
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes - roln. pr. Intorm.
12.20 Opowieści bałtyckie: Rybacy
12.45 Ptakolub
13.00 W rajskim ogrodzie: Grzybieniowate
13.20 "Zwierzęta świata": " Wyspy
legwanów" 12/ • nowozel. tllm
dok.
_
14.00 Kino letnie: "Swlęta wojna" pol. film tab. /1963 r •• 91 mln./.
reż. Julian Dziedzina, wyk.
Elżbieta Czyżewska, Mleczyslaw Czechowicz, Roman
Kłosowskl

15.30 Rusz się, Kazlul - mag.
sport.-rekreac.
15.45 Przez Wielkopolskę: Zanle-

KONSKIE

BIURO REKIAM I OGŁOSZEŃ
"ECHO DNIA"
uLI Maja teL 36-26
czynne 11.()0-16.00
OSTROWIEC

BIURO REKIAM I OGWSZEŃ
"ECHO DNIA"

Klub "Pńmo"
ul. Kochanowskiego 2/1,tel.62-1(H5,
czynne 12.00 - 16.00
• Apteka dyżurąjęca: ul. Sienieńska

14
• Muzeum Historyczno·Archeologiczne - czynne wtorek·piątek
w g. 9-16.30, sobota od 8-15, niedziela
od 13-16.30 Wystawy stałe: Fajans i por·
celana ćmielowska, rzemioslo artystycz,
ne XIX i XX w, poczet książąt i królów polskich.
• Rezerwat I Muzeum .Archeologiczne w KrzemIonkach •
czynne wtorek· piątek 9·19, sobota 9·17,
niedziela 11-17 • Pradzieje czlowieka.
Gómictwo krzemienia w neolicie, dwie
podziemne galerie twystyczne;
• TeleCony: Informacja i rezerwacja
biletów PKS tel .. 65-38-64, przejazdy r0dzinne ·65-23-40; Autoholowanie • sarn.
cięźarowe i autobusy, czyMe całą dobę·
tel. 65-38-28;
SKARZVSKO-KAM.

BIURO REKIAM I OGŁOSZEŃ
"ECHO DNIA"
ul. Sokola 2 "ORBIS",
tel./fax/ 512.554,
czynne 9.00 - 17.00
• Apteka· uJ. 1 Maja 65
KINA
• "WoIDołoć" . •Odlotowcy" g. 17,
,QLiz shovl' g. 18.30;
• .,Metalowiec" - nieczynne;
POSTOJ TAXI "PRZY DWORCU·
nie pobiera opłaty za dojazd
tel. 513-705
DAREX - Radio Taxi
tel. 537-378, ~
STARACHOWICE

BIURO REKlAM IOGWSZEŃ
•
"ECHO DNIA"
OST Gromada, uL Pilsudskiego 60,
teL 74-72-51,
czynne 9.00 - 17.00,
soboty 10.00 -13.00
• Apteka: li. MaszakoNska 17;
SUCHEDNIOW

• KINO"KuDdca"· niec:zyrre
SEDZlSZOW
KN)"Baladil" ..L_le" ~ 18
JEDRZEJOW

BUSKO

• KINO ~ - rieczyrre;
PNCZOW

• KINO .,IIdwaIa" - nIr.cz}mle:
KAZIMIERZA WIELKA

mm. li ~3,

El48644·stanaI:tJ(ja,~cytą;a.
~ li Ka1ciBZki 11, El4&).96·SIr:Jna..
~gUety~.

•

-

USŁUGI POGRZEBOWE CAŁODOBOWE - PRZEDSIĘBIORST·
WO USŁUG KOMUNALNYCH· teł. 31·
70-47,66-31-77,467-88.
• POGOTOWIE POGRZEBOWE
"USTRONIE"· USŁUGI CAŁO·
DOBONE - teł. 61·29-18, 61·39-12.

•

międzynarodowa

rnjlw ctmJ Jl$'Biwg;tiB:BwpairlzB<i
iC2!ło!ll<iwgxiz. 12.1!>14.45, v.e~ ŚltÓfiriIQ
133:).14.45, ws:ial89. R:'łyz3Qes1B:b\

pomoc drogowa. Inne usługi

• CENI'RIJMBEZOPERACYJNEGO
LECZENIA PROSTA1Y ul. Sarni·
naryjska 276, tel. 61-30-60 . specjaliści
urolodzy

"PanaceLm", I<lelce, Paderewskiego
14,

61-OO3)·1'K

• taksówka osobowa,

61·55-25, W. 225, Wykonywanie badań
EEO tel. 61·54-60, Calodobowe analizy
laboratoryjne tel. 61·55·25, W. 213, Am·
bulatoryjne Ubezpieczenie Szpitala tel.
61·53·07, Wykonywanie zabiegów chi·
rurgicznyc:h - informacja w poczekalni
Izby Przyjęć Chirurgicznej.
• Prywatna Poradnia Paychologtczno - Pedagogiczna • KilIce,
411-41 W. 225 til443-63

WWSZCZOWA

STOPNICA

J<N).PoNetI' - rieczyme
Redakcja nie odpowiada
za zmiany w terminarzach

16.00
16.25
17.00
17.20
17.40
18.05
18.30
19.00

myśl
"Szaleństwa

Alvlna Wiewiórki" - ang. serial anlm.
Party-Tura - teleturn. dla młodych widzów
Teleexpress
Automania
Magazyn katolicki
Fllmldło - mag. filmowy
"Tata Major" /4/ - serial kom.
USA
Wieczorynka • "Wszystko
gra": "Organy"; "Porwanie
Baltazara Gąbki" • pol. serial
anlm.

19.30 Wiadomości
20.10 "Żar tropików" /9/- serial kanad.-Izrael.
21.05 Tylko w Jedynce
21.45 Diariusz - mag. rządowy
21.55 "Dreszcze" - mag. wyczynu I
ryzyka
22.25 Leksykon polskiej muzykIrozrywkowej: "W" - "Wilki"
22.40 Gliny - mag. policyjny
23.00 W:ladomoścl gospodarcze
23.10 .. Zyć z wirusem HN" szwajc. film dok.
0.05 "Zaklad" - niem. tllm tab.
1.25 Program rozrywkowy
2.00 Zakończenie programu

PROGRAM 2
7.00 Panorama .
7.10 Sport telegram
7.20 Poranny.magazyn Dwójki, w
tym: Dziennik krajowy oraz
Gość poranny
7.50 Apetyt na zdrowie - mInImagazyn rekreacyjny
8.00 Program lokalny
8.30 .Dzleclakl, kłopoty I my"
[l/52)-serlal kom. USA/1988
r.I, wyk.Alan Thlcke, Joanna
Kerns, Kirk Cameron
9.00 Tęsknoty I marzenia /12/
9.20 "Najpiękniejsze zakątki za·
ch~nlej Ameryki" /2/ "Dolina Smlercl" - serial dok. USA
10.00 Klub pana Rysia
10.25 "Opowieści mądrego króla
Salomona I diabla" /11 "Salomon I diabeł" • serial anlm.
10.30 Przeżyjmy to jeszcze raz: Woodstock '94 - .Rolllns Band"
11.00 .Sdlełano w SSSR" /Made In
.
USSR/-ros. fllmtab./l990 r.,
78 mln.I, reż. Swlatosław Ta·
rachowskl, wyk. Armen Dżl
garchanlan, Oksana Arbuzowa, Kurył Bllewlcz
12.20 Muzyczne lato Dwójki: ClIpoi
- salon odrzuconych
12.50 Krakowskie legendy: Grota
Łokietka /powtJ
13.00 Panorama
13.20 Halo: Dziś Gdańsk
15.00 Powitanie
15.05 Studio Sport: Koszykówka
zawodowa NBA
15.30 Anlmals
16.00 .Hlstorla w miasteczku· -Im·
presja film. A. Kościołka
16.30 5 x 5 - Wygrajmy razem - tele·
turniej
17.00 .Zatoka Marlinów· 119/ - serial nowozel.
17.45 Miss .Lata z Radiem" w
Dwójce
18.00 Panorama
18.10 Program lokalny
19.00 Jeden z dziesięciu • teletur·
niej
19.35 Klub pana Rysia
20.00 Studio Sport: Za metą
20.50 Sport telegram
21.00 Panorama
21.35 Kocham kino
21.40 Sto na sto, czyli sto filmów na
stulecie kina: "Konformista"
/II conformlstat - wł.·fr. film
tab. /1970 r., 112 mln./, reż.
Bernardo Bertoluccl, wyk.
Jean-Louis Trlntlgnant, Do-

http://sbc.wbp.kielce.pl

23.30
23.50
24.00
0.05

1.40

mlnlgue Sanda, Stefania
SandrellI
Kocham kino
Studio Sport: Tour de France
Panorama
Kocham kino: "Upadek zachodniej cywilizacji" /2/ "lata metalu" - film dok. USA
Zakończenie programu

POLSAT
8.00
8.15
8.30
9.30
10.00
10.50
12.10
• 12.30
13.00
13.30
14.00
15.00
15.10
16.00
16.30
16.40
16.55
17.55
18.25
18.30
18.55
19.55
20.00
20.55
21.00
22.00
22.15
22.45
23.15
23.45

0.55

Film animowany
Klub Lady Fltness Tv Polsat
Disco Polo Lato - pr. rozr.
Sekrety - serial USA
Dallas - serial
Nikt nie jest winien - pol.
dram. obycz.
Reportaż

W drodze - pr. katol.
Twój lekarz - mag. med.
Sztuka sprawiedliwości mag. prawno
Panny polskie - pr. A. Hanuszklewlcza
Kostka szczęścia
Więźnlarkl- serial austral.
Tylko dla dam
Informacje
Film animowany
Halo Gra!my
Sekrety - serial USA
Kostka szczęścia
Informacje
As wywiadu - serial USA
Informacje
Ostry dyżur - serial USA
Kostka szczęścia
Statek mlłoścl- serial USA
Informacje I biznes Informacje
Sztuka Informacji
4 x 4 - mag. motoryz.
LlnkJournal· mag. mody
Filmoteka narodowa: Dwanaście krzeseł - pol.-czechosłow. film obycz.
Pożegnanie

POLONIA
6.55 Program dnia
7.00 Panorama
7.10 Lato z Chopinem: Etiudy F.
Chopina gra Piotr Paleczny
/powt./
7.40 Zycie moje - pr. M. Snakows·
klej /powt.1
8.30 Jest taki dom ... - rl!p.
9.00 Wiadomości
9.10 Program dnia
9.15 Pokochać drzewa· film dok.
S. Wdowlaka /powt.1
9.45 Rycerze I rabusie 111 W walce
z Infamisem - serial pol.

Ipowt./
10.30 Miejsce urodzenia· film dok.
P. Łozińskiego /powt./
11.15 Fllmanlm.dladzlecl
11.30 Słoneczne studio - pr. dla
dzlecl/powt./
12.00 Wiadomości
12.10 Program dnia
12.15 Adaptacje literatury: Przepły
niesz rzekę - pol. film fab.,
reż. Tadeusz Kljańskl/powt.1
13.35 Sportowe hobby Ipowt.1
14.10 Piosenki z ...
14.25 Rozmowa dnia
14.55 Powitanie, program dnia
15.00 Wielka podróż - film dok. M.
Bekajły /powt./
16.00 Magazyn katolicki
16.30 Gra - teleturniej
17.00 Teleexpress
17.15 Zegnaj Rockefeler /13-ost./ serial dla młodych widzów
17.45 Rycerze I rabusie /2/ Z
diabłem sprawa - serial pol.
18.30 Komuno wróć: Kino z drugiej
ręki - pr. publlcyst.
19.00 Auto-Moto-Klub - mag. sportówmotor.
19.15 Dobranocka:
Wesoła
siódemka - film anlm. dla
dzieci
19.30 Wiadomości
20.00 Studio Kontakt
20.30 MuzycznaJedynka
21.00 Panorama
21.30 Pogranicze w ogniu 115/- serial pol.
22.30 Program na piątek
22.35 Bez prądu: IRA - koncert
23.35 Męski striptiz - pr. M. Doma·
gallk
23.55 Dystans - pr. sportowy
0.30 Dajcie znak życia
1.00 Zakończenie programu

TV KRAKÓW
14.55 Pr. dnia 15.10Szmacianki/151
• ang. seńal dla najml. 15.20Astrofarma
/2/ - serial USA 15.30 W Bucikowie /2/
. seńal 15.35 Roger Odrzutowiec /14/ .
seńaI15.40 Przygody Kota Feliksa /3/
16.00 Tenisowy Puchar Lata '95 16.30
The carsat crisis - kurs j. ang. 16.45 W
harmonii ze światem 17.15 Crystal
/229/17.55 Poza kadrem 18.10 Kronika
18.40 U siebie· mag. mniejszości na·
rod. 19.00 Wspólne sprawy 19.15 Jazz
w czwartek 19.30 Peter Gabriel· Ta·
jemniczy świat /1/· koncert 20.00 Szare
wilki /2/ . fabularyzowanym dok. ros. o·
party na aktach KGB 21.00 Tony Ben·
net - Unplugged· koncert 21.45 Kronika
21.55 Sport 22.00 Pro moto . mag. mo·
toryz. 22.30 Nasza antena 22.35 Prom
do Szwecji· pol. film sens. 0.15 Hejnał

17.15 Kielecki kwadrans - mag. inform. 17.40 Życzenia na dziś 17.45
Potyczki z językiem - pr. M. Ruszkowskiego 18.05 O nas i dla nas· pr. dla
mi. 18.30 Teka rozmaitości TKK 18.55
Saper - teleturniej na telefon 19.15 Oni
zmienili świat: Kafka • fr. film dok.
20.10 Międzynarodowe nagrody w
dziedzinie magii 12/ . pr. rozr. 21.10
Kielecki kwadrans - mag. inform.
/poW1./21.35 Dom i ogród /7/. fr. film
poradniczy 22.35 Potyczki z językiem
• pr. M. Ruszkowskiego /powt./ 22.50
Bitwa o gwiazdy - film przygod. USA
0.10 Przekaz tekstowy

Radio
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
Impulsy· Radio Bis 8.40 Dziś w pr. 8.50
Radiowa giełda pracy 9.00 Wakacje z
duchami 9.00, 11.00, -13.00, 15.00,
16.00,17.00,19.00 Wiad. 12.00 Plus w
poludnie 12.10 Kurier O9losz. 12.20
Prosto z gminy 12.30 V krajowy
przegląd kól gos~yń wiejskich 13.10
Rozmail. i muzyka 14.00 Mag. inform.
14.15 Przebój za przebojem 15.10 Auto
radio· moto radio 18.QO Plus 18.30 W
świecie literatury i slluki 19.10 Muzyka
progresywnych.scen 19.55 Baśni~ do
~duszki 20.00 Mag. inform. 20.10 Ra·
dio po kolacji 22.00 BBC 23.00 Muzyka
operowa 0.00 Nocne Kielce

RADIO JEDNOŚĆ
6.10,15.10 Kalendarium 6.30, 7.00,
8.00,9.00,10.00,11.00,13.00,14.00,
15.00, 16.00, 17.00,20.00,23.00 Ser·
wis inform. 6.40 Slowo na dziś 8.10 No·
wości z Księgami Jedność 9.10 Serwis
sport. 9.20, 16.30 Rynek pracy 9.35
Gość w studio 10.15, 14.15 Komunikaty
i ogłosz. 11.10 On i ja 11.30 Aniol
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 Stare, ale ... 16.40 Temat tygod·
nia 17.10 Mieszanka film . 18.00
Transm . mszy św. z kościoła Św. Trójcy
19.00 Piosenki dla beztelefonowców
20.10 Mix· mag. 2O.50Wieczorna modo
Ittwa Kościola + Apel Jasnogórski 21.30
Leksykon polskiej poezji śpiewanej
22.00 Powieść na dobranoc 22.15 Dyskoteka u Daniela 24.00 Noc na Wzgó·
rzu

Telewizja
satelitarna
POLONIA l
6.00 Jolanda • serial 6.45 Posteru·
nek przy Hill Street· serial USA 7.45
Teleshop 8.10 Filmy anim. dla dzieci
9.50 Drużyna A . serial 10.40 Mańa .
serial argent. 11.30 Posterunek przy
Hill Street - serial USA 12.20 Filmy a·
nim. dla dzieci 14.00 Drużyna A· se·
rial 14.40 Maria - serial 15.35 Teles·
hop 16.00 Filmy anim. dla dzieci 17.30
Drużyna A· serial USA 18.20 Maria·
serial 19.1 O Posterunek przy Hill Street • serial 20.00 Otwarte drzwi· wł. film
obycz. 21.45 T&T - serial USA 22.15
Jeden + dziesięć - serial USA 22.45
Drużyna A . seńal 23.35 Maria - seńal
0.20 Posterunek przy Hill Street - seńall.10 Otwarte drzwi - wl. film obycz.
3.00 T&T • serial 3.30 Jeden + dzie·
sięć . serial 3.50 Drużyna A - serial
4.40 Posterunek przy Hill Street· se·
rial 5.10 Maria· serial

EUROSPORT
'8.30 Aerobik 9.30 Kolarstwo 10.30
Mag. lekkoatletyczny 11.30 Tenis
12.00 Wyścigi motocyklowe 12:30
Formuła 1 13.00 Eurofun 13.30 Trla!hlon 14.30 Kolarstwo górskie l~.OO
Kolarstwo 17.30 Tenis 19.30 Wiad.
sport. 20.00 Mag. sportów walki 21.00
Wrestling. Wojownicy ringu 22.00 K~
larstwo 23.00 Boks 0.00 Bilard 1.0
1.30 Wiad. sport.

6.00 Futbol Mundial 6.30 Lekkoatle ·
tyka 7.30 Hokej na trawie 8.30 po~er
play 9.00 Sporty motorowe l~.OO ~~
niec 12.00 Action 513.OOMaglC S~
15.00 Offensiv 16.00 Sporty moto rts
17.00 Action 5 18.00 Magic
19.55 Wiad. sport. 20.00 G.mna rt.
22.00 Mag. żeglarski 22.55 WiadG~IFetle
23.00 Futbol Mundial 23.30. 'Iars'
World Sport Spacial 0.00 Mag. zeg 35
ki 0.55 Reklama 1.10 Boks 2.05-2·
Futbol Mundial

S:klI

I
~2

Echo Reklama
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AUTO KONSORCJUM

PeZetMot

Już 403 osoby
z województw kieleckiego, radomskiego i tamobneskiego podpisało umowy z

Autokonsorcium PeZetMot O zakup w systemie
argentyńskim za nieoprocentowane raty

Przedsiębiorstwo "Inwest" sp. z 0.0.

~G:3CS~~~@G:JD~

55_::-=: 25-026 Kielce, ul. Spacerowa 16
IIMEST tel./fax 61-15-17

WYKONUJE ELEWACJE WINYLOWE lWU "SIDING"
USWGI BUDOWlANE, INWES1YCYJNO·REMONTOWE
KROTKIE TERMINY WYKONANIA
PRZYSTĘPNE CENY

KS "ISKRA-CERESIT" Kielce,
ul. Krakowska 72 ogłasza ofertę na
wydzierżawienie lub oddanie w ajencję
kawiarni klubowej i części hotelowej
/40 miejsc!

I

VAT,..S

Oferty pisemne składać należy w sekretariacie klubu, w
terminie 14 dni od daty ukazania się pierwszego ogłoszenia.
.....vK

samochodów osobowych

Już 212

z nich

jeździ

nowymi

aułami

CZEKAMY NA CIEBIE!
Informacje uzyskasz i umowę podpiszesz w naszych jednostkach:

KIELCE
* PZM, ul. Słowackiego 16,
tel. 61-36-72
* PZM, ul. Wojska Polskiego 15
tel. 61-59-82

MIECHÓW
* PZM, ul. 106 Dywizji Piechoty AK 2,
tel. 310-91
OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
* PZM, ul. Targowa 9, tel. 62-65-27
PRZYSUCHA
* PZM, ul. Krakowska 17, tel. 24-64

WŁoszeZOWA

• PZM, ul. Świeża 10, tel. 429-72
STASZÓW
*PZM, ul. Opatowska 63,
tel. 64-24-32
SANDOMIERZ
* PZM, ul. Grodzisko 37
tel. -32-28-61
BUSKO-ZDRÓJ
* PZM, ul. -Świerczewskiego 19,
tel. 23-06

r=~~ -'_~
SORBIAN]

I

W cenie glazury krajowej!
Bezpośredni importer· Ceramikal

HURTOWNIA - CERAMIKAL

e zy

L:(r,{V~-~Q)~]~~ ~

SPRZEDAŻ:

(015) 22-85-70

•

1 [\5'](l uG)
u

Miasta

czamy Jachty morskie
owe ,
tocIłtM,

Ullówldt motorOwld4 k • Id.
I I la.ł ,
pcMItINfJ i f'OWery
wodM takie w łZ,ułe In
ł'łu .rał

l{iclc
ogłasza

tel. (015) 23-28-79,23-35-69,23-35-75
"mWa'

e

z PCV

Zarz~~
.

Hurtownia AUTOMETAL
ul. Szpitalna 8, Tarnobrzeg,

Kielce, ul. Chęciriska 14a
tel.lfax 68-74-83

,

* ul. Kościelna 31, tel. 25-23
SZYDlOWIEC
* ul. Jastrzębia 2, tel. 17-03-83

- szkło budowlane, lustra
.
- tarcica
USŁUGI SZKLARSKIE
ADRES: 39-400 Tarnobrzeg, ul. Warszawska 57
teł.

moc 170 W 1 żeberko, przystosowane do pracy
z instalacjami miedzianymi w cenach producenta

BIAŁOBRZEGI

Okna i Drz\Ni

PRODUKCJA:
- okna i drzwi z PCV
- szkło termoizolacyjne
- szkło klejone

HIIZP4ŃIK4

ALUMINIOWE GRZEJNIKI WŁOSKIE
FONDITAL, CALIDOR, BIG SEVEN

ORAZ NASI AJENCI W:
RADOM
* ul. 25 Czerwca 68, tel. 63-21-21
PIONKI
* pl. PKWN 9, tel. 12-58-59

SystalTl dla ""szystklch 7
którzy lTlarzą
o ",,"asnYITl salTlochodzla .
+-- ... -

l4ZUR4

"jery.

wtrakcJ. "lat u
w

docbtkowł opłatą.

przetarg nieograniczony na

wykonanie dokumentacii technicznej
prac remontowo-budowlanvch
wbudynku Hali Widowiskowo-Sportowej
przy ul. Żytniej 1 wKielcach.
Z zakresem robót oraz warunkami na ww. zadania można zaw Urzędzie Miasta w Kielcach, w Wydziale Zdrowia i
Kultury Fizycznej, pok. 245, w godz. 8-14.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem nazwy i siedziby oferenta, w terminie do 31 lipca 1995 L, do godz. 12,
w Wydziale Zdrowia i Kultury Fizycznej Urzędu Miasta, pok. 245.
poznać się

Do oferty

należy dołączyć:

- zaświadc,zenie ZUS i urzędu skarbowego o wiarygodności finansowejJirmy,
.
- całkowity koszt wynagrodzenia z uwzględnieniem materiałów i podatku VAT,
- termin realizacji robót,
- projekt umowy,
- zobowiązania do zawarcia umowy (w przypadku wygrania przetargu) w ciągu 7 dni,
- informacje, jakie prace inwestycyjno-remontowe prowadziła firma w roku 1994/95,
- oświadczenie, że oferent przyjmuje warunki przetargu
bez zastrzeżeń.
Przetarg odbędzie się 3 sierpnia 1995 r., o godz. 11, w sali
112 Urzędu Miasta.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie i okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości 200 zł, które należy wpła
cić w kasie Wydziału Finansowego Urzędu Miasta pok. 207, II p.,
najpóźniej do godz. 9, 3 sierpnia 1995 r.

wr

ch -ednej umowy ubezpieczeni m obejmuJemy!
• ca5CO

"..

• odpo
zl Ino " cywil
nn or
• ruast,pstwa ni~częśliwych wypa ków
• ko ty czenia załogi i repatriac:ji (dot. jachtów morskk )
• rzeczy sobiste załogi

Zarząd Miasta zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu

bez pOdania przyczyny.
671"

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Echo Reklama

1%

TYLK<lJYA "ECHU
O
ZAOOWOLENlA
KLlENIA

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

O

DROBNE

AAA Superokazja! 5% zniżki
w lipcu na .okna drewniane, klejone, trzyszybowe Stolimpex
Wołomin . Raty. Okpol, Kielce,
Batalionów Chłopskich 77, tel.
571-91.

____.___ •_ _._ _._ _ _ ~~1~

Artykuły

ra', Kielce,

Wod.-Kan . .Armatu18.

Zagnańska

WZVClOO249

BUDUJESZ?
REMONTUJESZ? DACHY, RYNNY, MATERIAŁY IZOLACYJNE, OGSPRZEDAż:
RODZENIA.
WODROL, KIELCE , PIWOWARSKA 28, TEL. 31-38-17
LUB 31-71-47; ZAGNAŃSKA
153; GÓRNIKÓW STASZICOWSKICH 33. PIEKOSZÓW,
CZĘSTOCHOWSKA . ZAPRASZAMY!
.NoNAIOO107

Betoniarki najtańsze ,Defro'.
Ruda Strawczyńska (Śliwiny),
tel. 85 Strawczyn.

80/06760

Centrum Materiałów Elewacyjnych iDociepleniowych
zaprasza i poleca swoje usługi
w zakresie dociepleń domków
metodą lekką. Kielce, ul. Zagnańska 6, tel. 68-13-29.
VAT/OOB92

Drzwi szwedzkie classic ,
country, różne kolory, drzwi
wejściowe . Okpol , Kielce , Batalionów Chłopskich 77, tel.
571-91; Końskie, Kielecka 1,
tel. 24-74.
JAVAIOO128

Glazura - terakota : krajowa,
włoska, hiszpańska - hurt - detal.
Transport gratis. Kielce, Sandomierska 222, tel. 283-68.
VATIOO817

Glazura, terakota : krajowa,
zagraniczna. Kielce, Szydłówek
Górny 4 a (róg Warszawskiej,
przedłużenie Turystycznej), 6860-86.
MKVAIOO218

Glazura, terakota, kleje, listwy
Kielce, 1905
Roku 10, 59-774.

wykończeniowe .

MKVAIOO226

"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.
MKVA/OO204

Kocioł gazowy - żeliwny 37
KW. Atrakcyjna cena. Kielce,
Zagnańska 18.

WZVBIOO249

"Krydom" s.c. - wtryskowe ocieplanie domów pianką. Kielce,
tel. 31-34-41 . 31-85-54.

VATIOO873

Marley - rynny na całe życie .
Tynki szlachetne firmy Bayosan.
Kielce, Okrzei 59, 429-12, w. 34.
.NoNAIOOl lO

Najtańsze

okna z PCV Poltrocal, Panorama. Na raty. Okpol,
Kielce, Batalionów Chłopskich
77, tel. 571-91. Końskie, Kielecka 1, tel. 24-74.

JAVA/OO127

Największa kielecka hurtownia
płytek

ceramicznych, elewacyjnych. Cedro - Mazur 7 (Cedzyna
obok cmentarza). 68-01-65.
MKVA/00219

Okna, drzwi, PCV - system
Panorama, Poltrocal. "Drokplast", Kielce, Ściegiennego 256,
61-49-78.

MKVAIOO126

Płytki ceramiczne ,Opoczno',
Sklep dealerski. Duży wybór.
Sandomierz, Przemysłowa 5,
32-23-55 w. 233.

MKVAIOO220

Zamienię dwupokojowe mieszkanie spółdzielcze (45 m kw.)
w Łodzi na podobne w Końskich .
Łódż, ul. Harcerzy Zatorowców
3/42, Barbara Gomulczyk.

JAVAIOOlll

STOLARKA PCV, PANELE,
VERTICALE. KIELCE, ŚCIE
GIENNEGO 131, 68-87-82,
61-33-59.
VAT/OO806

Kupno
Kupię

samochód osobowy
rozbity lub wyeksploatowany.
Kielce, 11-72-69.
B0/06694

Kupię wagę
lektroniczną

lub
ce,61-51-95.

sklepową
zwykłą.

eKiel-

80106776

Volvo 340 rozbite, sam silnik
lub nadwozie do remontu. Kielce,271-30.
80106684

126p (88, 89). Kielce , 3199-62 .

Zdecydowanie kupię M-2,_M3. Kielce, 66-38-93.
VATIOO869

Mabud
- Okna: drewniane dwui trzyszybowe; jednoramowe
dwu- i trzyszybowe ; dachowe
,Velux·; plastikowe dwu- i trzyszybowe.
- Drzwi: różne typy i rodzaje.
- Bramy garażowe .
- Ościeżnice .
- Papy: zgrzewalne, asfaltowe.
- 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.
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.
WZVKIOOO12

80/06754

Motoryzacja

Lokale
Agencja ,Medium-Serwis· mieszkania, działki, lokale; kupno, sprzedaż, zamiana (NOT parter). Kielce 68-07-74.
MKVAIOO181
._.... ._._-_._........ ......--_._._---_
..
..__..
Atrakcyjne pomieszczenie biurowe-parter:60, 100, 185mkw.
- niska cena . wynajmie .Interlocum', Kielce, ul. Głowackiego 2,
453-62.

_

__

_-_

WZVC/OO248

lokal na działal 
ność gospodarczą, I piętro, 130
m kw., " piętro 130 m kw. Kielce,
Zagnańska 40, 66-12-08.
Do

AAA MA MA 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. Akć'eso
ria, akumulatory, łożyska, lakiery, ogumienie, chłodnice ,
grzejniki gazowe.
P1221OOO94

wynajęcia

MKVAIOO227

Do wynajęcia mieszkanie trzypokojowe z telefonem . Kielce,
61-70-42.
BOI06767

Dwupokojowe, komfortowe,
centrum - do wynajęcia. Kielce,
66-39-72,509-45.

B0/06695

Firma poszukuje lokalu 100 500 m kw. na cele handlowe.
Kielce, 544-84.

AKMVIOO120

Firma poszukuje lokalu do
(50 - 100 m kw.)
w centrum Radomia. Telefon, (0-81) 73-91-22 (9.0016.00).
wynajęcia

RVATIOOO31

Małżeństwo poszukuje mieszkania jedno- lub 2-pokojowego z telefonem do wynajęcia
(najchętniej nie umeblowane).
Kielce, 526-53.
BOI06741

Pomieszczenia nadające się
na wszelką działalność . Kielce,
tel. 566-06.
_ _ _ _ oo_oo _ _ oo _ _ • _ _ _ _ ~~

Poszukuję
najęcia.

mieszkania do wyKielce, 236-22.
_ _ _ _ _----=80
:::::/06671

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/OO162

AAA Akumulatory - tanio,
563-59.
Akumulatory .Akuma' - tanie,
niezawodne, 2 lata gwarancji.
Części do Skody i motocykli
(wszystkie typy). Motorowery.
.Moto- Zbyt", Kielce, Żytnia 3/5,
tel./fax 61-67-78.
MKVA/0021S
_._ .. _----_._. ._.__.
._---_._Alufelgi, spojlery, autoczęści.
Kielce, 424-67.
WZVAlOO241
.. _._--_.._---_._..
..Autoalarmy - silicon - immobilisery,
radiomontaż. Kielce, 434-79.

_._--_._._

Nłru/00062

Autoalarmy, blokady, radiomontaż , inż. Aleksander
Jaszczak, Kielce, 61-71-81 ,
11-21-03.
WZruIOO125

Autoczęści

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

Stancja. Kielce, 31-28-98.
60/06761

Stancja dla studentek. Kielce,
226-71.
80/06749

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

Blokady Mul-T-Lock. Kielce,
61-01-44, 68-43-7K

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

Dobór kolorów. Najniższe ceny. Lakiery samochodowe.
Komplet akrylu 790.000, metaliku - 1.240.000. Blachy - zderzaki
krajowych, zagranicznych. Meble kuchenne. Kielce, Sobieskiego 87,61-52-74.

Automatycznych pralek - inż.
Rybak. Kielce, 441-41 .

MKruIOOO51

B0/06225

VATI00886

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

MKVAIOO209

Końcówki, sworznie, wahacze. Kielce, ul. Stokowa 5, tel.
(041) 68-37-74.
PNAIOOO13

Kupię

silnik lub głowicę Forda
1.8 D. Kielce, 61-67-28.

B0/06770
..............................._......................-...........................
.

Naprawa silników, montaż tłu
mików ,Walker". Kielce, Krakowska 62, 516-41 .
MKVAIOO21 o
Ogumienie, oleje, filtry, części
126p/125p. Tanio. 563-59.
MKruIOOO46

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

.NoNA/00097

- Sklep Motoryzacyjny, Kielce,
Pocieszka 17, prowadzi sprzedaż części Fiata 126 oraz motocyklowych. Regeneracja wałów
korbowych
motocyklowych.
Kielce, 275-64.
JAVOIOOO95

Sprzedaż

opon, tarczy, kół
do samochodów ciężarowych,
dostawczych, naczep. Nowe
firmy Michelin, Dunlop. Regenerowane Boss. Przyjmujemy
do regeneracji. Ceny fabryczne . Kielce, Morcinka 18, tel.
435-55.
______________~NN~~

Szyby samochodowe - sprzedaż, montaż - szyberdachy . .Au-

tofenix', Szewce 39, k. os. Nowiny. Tel./fax 592-05 oraz Kielce,
al. Tarnowska 26.

_

JAVAIOOO59
_ __._._...._..............__............
_.......

......... .._..__."... ...

Tablice rejestracyjne, aluminiowe, wykonanie natychmiastowe . Kielce, św. Leonarda 18 (dawna Moniuszki),
414-61, w. 262.
MKVAlOO208

Zawory silnikowe. Kielce,
ul. Stokowa 5, tel. (041) 6837-72.
PNBIOOO13
,

Nauka
Niemiecki - kurs przygotodo egzaminów wstęp
nych w Kolegium Języków
Obcych. Prowadzą wykładow
cy z Kolegium . "Euroling',
Kielce, Warszawska 44 , tel.
410-41 w. 149.
wujący

WZruIOO132

Studio Lingua - kursy, konwersacje, językowe wyjazdy do
Anglii, 68-14-20, w. 130.
Nłru/00066

Autoczęści

zachodnie, elementy nadwozia. Kielce,
61-88-56 .

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

Naprawy
BO/05970

80106769

BO/06628

Pralek, lodówek. Kielce, Szajnowicza, tel. 31-22-32.
80106662

Nieruchomości
Sprzedam dom w trakcie budowy z działką (900 m kw.) przy
ul. Południowej 120 w Końskich .
Końskie , tel. 48-54.

_______________-'Wl
c:..:KrlOOll0

Sprzedam działkę budowlaną
565 m kw., fll. Kwarcytowa (Pakosz). Oferty w Biurze Ogło
szeń, nr oferty 6659.

Wakacyjne kursykomputerowe ,Computex·. Kielce, 432-02.

http://sbc.wbp.kielce.pl

WZVA/OO230

,Hossa' - Kielce, ul. Żelazna
22 (obok dworca PKP), tel. 6634-21, fax 66-09-01; cement,
parapety pod numerem telelonu
66-09-07.
,Hossa' - Radom, ul. Obrońców 30 (dojazd od ul. 1905
Roku), tel. 60-20-88.

umboIOOOOO

Okna 3-szybowe
"Hossa" s.c.
Punkt sprzedaży - Kielce, ul. 1
Maja 136 (między mostami), tel.
68-30-06 poleca najtańsze
w Polsce okna drewniane, klejone z trzech warstw, z potrójnymi
szybami termoizolacyjnymi oraz
okuciami obwiedniowymi firmy
,Siegenia'. POfladto oferujemy
standardowe okna SSB ,StoIbud' Włoszczowa w cenach
konkurencyjnych.
umbcV00002

80/06659

Sprzedam duży dom nana kawiarnię, sklepy,
blisko Gór Świętokrzyskich. Durnoga, Dąbrowa, 26-010 Bodzentyn, woj, kieleckie.
dający się

B0/06746

Sprzedam działkę rolną 5000
m kw. przy E-7, Kajetanów 31a.

B0/06646.
_.-•..............._._ ......__ ._....._.._.......... _...... _-_......................

Sprzedam dom i letni domek
na działce 0.40 ha z laskiem koło
Kielc. Dojazd MPK. tel. 31-48-31
(po 17.00).

~

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _=
B0/06779

JWVAlOOO89

__ __

-_

Kielce, ul. Targowa 18
tel. 321-621, fax 32-45-40

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

MAKrlOOlll

Płytkł

ceramiczne krajowe oficjalny dealer firm: ,Jopex',
,Nordbud", ,Ceramika Paradyż"; import bezpośredni Hiszpania, Włochy. Jacek
Surma, Kielce - Słowik, Chorzowska 22, tel. 593-44.

RZEC ZPO SPOI11EJ

szczegółowe

N4 OGłfJSZENIA

Budownictwo

DNIN'

Biuro Reklam i Ogłoszeń
"Echo Dnia"
przyjmuje ogłoszenia do

Okna i Drzwi
"HOSSA" s.c.
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 .Pollrocal' wszystkie typy.
4. Okna z PCV ,Panorama·
(zbrojony profil, okucia Roto)
Największy

białe, biało-brązowe, brązo

we; typowe i na zamówienie.
5. Okna z PCV - KBE białe,
biało-brązowe, brązowe w dowolnym kształcie i rozmiarze.
6. Okna z PCV - konstrukcja amerykańska . Przesuwne góra-dół, lewo-prawo, z siatką
ochronną przeciw owadom;
na zamówienie.
7. Okna i drzwi z aluminium
w wielu wzorach wewnętrzne
i zewnętrzne z przekładką termiczoą; typowe i na zamówienie.
8. Drzwi wewnętrzne - kilkanaście wzorów.
kilka9. Drzwi zewnętrzne
naście wzorów.
10. Ościeżnice .
11. Bramy garażowe.
12. Okna dachowe - przedstawiciel handlowy firm: ,Velux',
,Fakro', .Ortis'.
13. Styropian.
14. Cement z Małogoszcza
i wapno.
15. Piana montażowa.
ZAPRASZAMY!
Każdy wybierze coś dla siebie!

Praca
Atrakcyjna praca na stałe i na
sezon. Wysokie zarobki. Kielce,
61-86-50,68-33-98.

VAT/00848

Chcesz prowadzić filię niemieckiego biura matrymonialnego. Ofertę prześlij pod adres: 40-750 Katowice, ul. Kści
uczyka 9/4.
KIOO672

Ekskluzywna warszawska agencja zatrudni miłe panie. Atrakcyjne warunki finansowe. Komfortowe mieszkanie. Warszawa,
(0-2) 663-61-42.

80106516

Firma Dystrybucyjna ,Pack
Piast International· zatrudni
przedstawicieli
handlowych.
Warunki: zamieszkanie w Kielcach , Starachowicach lub
Skarżysku, telefon, samochód.
Oferujemy: stałą pracę, wysokie wynagrodzenie w systemie
prowizyjnym, możliwość podnoszenia kwalifikacji. Oferty:
Kraków, tel. (0-12) 48-27-43,
43-61-75.
VATIOO893

Firma poszukuje w Kielcech
umeblowanego mieszkania dla
pracownika . Kielce, 66-69-60,
(godz. 9.00-17.00).
VATIOO861

Firma zatrudni kierownika
sklepu
i 'sprzedawców
w Radomiu . Telefon, (0-81)
73-91-22.
RVATIOOO32

Potrzebna pomoc do dziecka.
Kielce, 61-65-55 (18.00-20.00\.
B0I06103

Praca od zaraz (1.000.0002.000.000 tygodniowo). Zgło
szenia: Kielce, 32-24-84.
VAT/00871

Przyjmę

do opieki nad dzieckiem osobę z os. Uroczysko.
Kielce, ul. Klonowa 50/18.
80/06781

Przyjmę uczennicę fryzjerkę
damską. Kielce, Targowa 16a.

BOI06~

USA -loteria wizowa; (042) 5247-76, 57-56-31.
p/Q0060

___
..

._"

Różne
BBB. Wózki dziecięce. Kielce ,
Rynek
17
(obok
. Sołtyków").

Echo Reklama
BLUE STAR: HURTOWNIA OFERUJE: ZESZYTY,
ART. SZKOLNE. TEL. 6~
49-20, KIELCE, CHROBREGO 17.
VAT/00880

Lombard 68-22-42 - natychmiastowe pożyczki. Kantor w hotelu .Bristol", także
w niedziele. 68-22-24, nocny
66-30-65.
JAVNfXX)64
Lombard - DH .Versa!", ul.
Staszica 1, I p. Natychmiastowe
pożyczki pod zastaw. Czynne
poniedziałki - piątki (9.00-18.00),
soboty (9.00-14.00).
WZIII<JOCIJ 13

Pożyczki
natychmiastowe
pod zastaw - udziela kantor
"Manhattan", Sienkiewicza 15,
tel. 443-93. Zapraszamy.
WZWVOO273

Restauracja "Karczówka" organizuje przyjęcia weselne, bankiety, imprezy zlecone. Kielce,
566-06.
KONKIOOOO1

Tarot najlepsza wróżba dla
Ciebie.
Kielce, tel.
kom.
090335465.
PAWlOOOO3

Sprzedaż
Aktualna oferta: tapety, kasetony sufitowe, kleje do tąpet, kasetonów. Akcesoria łazienkowe.
Lodówki turystyczne. Hurtownia
"Lemar", Kielce, Ściegiennego
201,61-45-18.
MKVAIOO198
Atrakcyjną

suknię

Kielce, 68-73-51.
. ...._.__._. ._.__...

__._

__

ślubną.

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

60/06445

Atrakcyjne meble stylowe,
wypoczynki swarzędzkie. Kielce, 1 Maja 171a.
-----. .._----~~~~
BMW 316 (1981) po wypadku
na części lub w całości, zarejestrowany, cena 2500 zł. Piotrowiec 16, gm. Łopuszno lub tel.
Kielce, 590-22 (po 19.00).

__

Glazura - przedstawiciel producenta. TerakQta trudnoście
raina. PUPH "STIWEX", Kostomłoty 11140.

BO/06756

,

Komputer 486 z drukarką
i osprzętem. Osadzak kołków
"HiiIi" DX 450. Kielce, 61-03-49
(po 18.00).
80106536

Lancię "Dedra" (1989/90),
ABS, klimatyzacja, komputer, centralny zamek. Kielce,
68-05-36.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _80/06747

Nagrobek. Kielce, 31-17-89.
80106745
....... _.... _... _....... _---........_-_. .... _._._............._.............
Opla Vectra 1,6 "i" + gaz
(1990) lub zamienię . Kielce,
220-63.

_-

,

80/06529

Oriona 1.8D (1992). Kielce,
61-94-97.
80/06780

Pawilony Handlowe Kieleckiej Centrali Materiałów Budowlanych, Kielce, ul. Wspólna, Że
lazna 53, Turystyczna, Piekoszowska 66, Kościuszki 14, Sandomierska 89, Barwinek 28
czynne do 19.00, soboty do
14.00.
WSVMXXYIlA

Pilnie Peugeota J9 - Bus
(1984). Kielce, 269-57.

80106778

Poloneza Caro (1992). Kielce,
68-54-12.

VATIOO889

Poloneza (1994). Kielce, 3231-16.
BO/06771

Renault 19, 1,4i (1991), Francja. Kielce, 31-86-75.

80106469

Renault 5 w całości lub na
części. Kielce, 68-87-87.

._--_._....._. __..._--_._..._.__._.. _-_BO/06775
..._.... _._.
SAAB 9000

CSE (1993),
pełne wyposażenie automatyczne, klimatyzacja, przebieg 16
tys. mil, stan idealny. ' Kielce,
66-12-79.
Siatki ogrodzeniowe. Kielce,
229-24.

__

.~~~

MKVAIOOO53

Części

zamienne, pralki,
lodówki, piece gazowe, kuchnie gazowe, zamrażarki. Hurt
- Detal - Naprawa. Kielce, Pakosz 1, 61-41-42.
JWVAIOO104
Deski podłogowe Bliżyn . (047) 54-10-20.
60/06515

Dobermany szczenięta . Tarnobrzeg, tel. 23-44-49.

--------_._-_.._ ..._._~~~~
Fiata X1/9 (1979) 1500
ccm, cabrio, 4900 zł. Kielce,
31-34-41.

80106696

Fiata 126p (czerwiec 1992).
Kielce, 68-34-98 (po 15.00\.

BOI06766

Fiata 126 bis (87/88). Kielce,
61-73-12.
60/06773
~------_.----

Fiata 132 (1977), cena 1800.
Kielce, 31-14-22.
BO/06751

Forda Transita (1992). Odbiór w Niemczech. Kielce, 1615-30.
80106668

Garnitury - marynarki, duży
wybór, atrakcyjne ceny. Kielce,
pl. Wolności 8, 61-80-60M.<VAIOO206

BO/06736

126p (1989), FL. Kielce, 1172-08 (po 15.00).
BO/06762

80/06752

BMW 323i (1983), wersja
sportowa, stan idealny na
białych numerach, cena 2700
DM. Piotrowiec 16, gm. Łopusz
no lub tel. Kielce 590-22 (po
19.00).

_.

VATIOO894

126p (1984). Kielce, 61-25-33.

Kompresor. Kielce, 31-14-22.

BO/06730

Bermudy, rajstopy, skarpety,
podkolanówki, dresy, bokserki,
kolarki, podkoszulki T-shirt, figi,
bluzki damskie, garsonki, tuniki.
Hurt. Kielce, Chrobrego 48, 6613-04.

Zakład Produkcji Damskiej
"Genewa" poleca towar po atrakcyjnie .niskich cenach.
Kuźniaki 21 A, gm. Strawczyn.

SSVAIOOOO6

Kamaza wywrotkę kiper 3
strony sprzedam . Kielce, 6113-64.

60/06517

----_._-_.

strona 13

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.
I
Kielce, ul. Batalionów Chłops
kich 77, Niewachlów 1, tel. 571, 91, 526-01, w. 34.
Końskie, ul. Kielecka 1, tel.
24-74.
JAVAIOO118

AAA ..~.valon" - seksterapeutki
zapraszają panów całodobowo.
Zatrudnimy Panie. Kielce, tel.
61-13-13.

BO/06373

Agencja Lais - masaże, towarzystwo pań. Kielce, 61-56-31.
80106656
....__ .__...
__.._.... _..__._._._--_.._--_
.. .Agencja Odnowy Sił Erotycznych - Thais. Kielce, 61-49-15.
Zatrudnimy Panie.

_-_.

__

80106655

Agencja Towarzyska .Elita".
Kielce, 500-64.

BO/06719

Amazonka - masaże, towarzystwo. Kielce, ul. Machocka
30, tel. 224-08.
B0J06023

Queen óf the Night - masaże,
towarzystwo, pokoje zwykłe, apartament i łóżko wodne. Kielce,
61-65-55.
BO/06702

80/06625

Sprzedam Fiata 125p (1987).
Daleszyce, ul. Głowackieao 32.

__._-----

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

'110/06692

Sprzedam Ładę 2107 "1500·
(1989/90). Kielce, 68-31-94.
80106726

Sprzedam Poloneza Caro
(1991). Kielce, 11-00-77.

80/06710

Sprzedam Tipo 1.4, 220 mil.
kupione w .Polmozbycie·
lub zamienję na tańszy. Kielce,
31-63-36.
-.._............
....- .._.._--- . 80/06619
Sprzedam
snopowiązałkę ·
Kielce, 11-87-35.
białe,

_--_

BOI06450

Sprzedam 126p (1988). Kielce, 15-44-08. _ _ _ _....;..80/06740

"Kielczanin" - przejazdy do
Hiszpanii. Wynajem mikrobusów.
Kielce, 31-40-34. VAT!00815
_ _ _ _ _ _ _ _...:.
Posiadam wolne miejsca do
Frankfurtu. Kielce, 68-43-81 .

BO/06539

Zapraszamy na jazdę konną
do Ośrodka Jazdy Konnej
w Borkowie.

Usługi
AAA Alarmy, tel. 461-38.

WZVDlOO233

Autoalarmy stacjoname, kraty rolowane, szlabany, bramy,
zapory parkingowe. "Cebox",
Kielce, ul. Polna 7, tel. 461-38.
-------~
"Best" - dodatkowe drzwi.
Kielce, 61-17-86.
Cyklinowa.nle. Kielce, 6675-29.

Sprzedam "Maza". Kielce, 6152-63.
BO/06743

Koszenie trav.y. Kielce, 3235-10.

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

Mikrobus - wynajem. Tarnobrzeg, tel. 23-09-05.

ł<JOO377

Tanio okna drewniane uży
wane . Stan dobry. Kielce ,
tel. 543-20 .
60106724

Wartburga 1.3 (1990/1991).
Kielce, 66-29-21 .

BO/06755

Transport 2 tony, VAT. Kielce,
66-35-66.

jewódzkich na terenie: modernizacja dróg woj. na terenie woj. radomskiego:

Układanie kostki brukowej.
Utwardzanie gruntu. Kielce, 6181-97 lub 11-86-52.

do 2+470. dl. 1062 mb.

VATIOO881

60/06527

Układanie

kostki brukowej.
Kielce, 61-87-45 (po 20.00\.

80/06633

Wodnokanalizacyjne centralnego ogrzewania. Kielce,
567-17.
BO/06706

Wstrzeliwanie kołków, karnisze, zamki, tapicerka drzwi. Kiel- '
ce,61-76-98 .
80106461

Zakład usługowy: dezynfekcja, dezynsekcja i dęratyzacja .
39-451 Skopanie, Osiedle
15/46, tel. (0-15) 11-03-35.
RMruIOOO10

A. UMiGllżo. dr. nr 34461. Kollarka - Moziorze. od km 0+712 do 1+330.2+026
Chlewiska. dr. nr 34311. Chlewiska - OsIałów, od km 3+200 do

B . UG

3+750, od 4+500 do 5+000. dł . 1050 mb.

C. UG Kowalo. dr. nr 34471 . DQbrówka Zobłotnia - Rudo Mola, od km 0+000
do 1+100, dl. 1100 mb.

D . UG

Zokrzew. dr. nr 34406, Kolonia Piaski - Wsola, od km 2+870 do

3+870. dl. 1000 mb.

E.UG Orońsko. dr. nr 34474, Dobrut - Sniadk6w. od km 0+000 do 1+800, dl. 1800 mb.
F . UG Jastrzębia. dr. nr 34417, Wola Goryńska - lukowa. od km 11+690 do
13+630. dl. 1940 mb.

G. UMiG Grójec. dr. nr 34166 , Kępina

- Wólka Turowska, od km 0+080 do

1+810. dl 1730 mb .

H . UG 8elsk Duży, dr. nr34127. lęczeszyce p . wieś. od km O+OOOdo 0+590,
oraz lęczeszyce - Goliany odc . lęczeszyce p. wieś. od km 0+000 do 0+150,
dl. 740 mb.

I.

UG Mognuszew. dr. nr 34226. Przewóz Tornowski - Chmielów, ode.

Przewóz Tornawski p . wieś. od km 0+000 do 0+900, dl. 900 mb.

Żaluzje. Kielce, 269-22.
... ...... _...._.
- ._._..
. . _...60/05687
_-Żaluzje. Kielce, 267-52.

80106488

Żaluzje. Kielce, 468-19.

80/06509

Żaluzje aluminiowe i kolorowe, verticale już od 25 z/!!! Rolokasety antywłamaniowe - produkcja, montaż, serwis. Faktury
VAT. Kielce, tel.lfax 227-14, 6175-70 (wieczorem).

VATIOO86S

Żaluzje

poziome, pionowe
(producent). Rachunki VAT.
Kielce, Hauke-Bosaka 7, 61-4068, 11-38-53.
MKVAIOO192
Żaluzje, tapicerka drzwi, 3-letnia gwarancja. Kielce, 512-65.
80/06642

J .UG Magnuszew, dr. nr 34223, Wola Magnuszewska - Tyborów. od km 0+000
do 1+550, dl. 1550 mb .

K . UG Warka. dr. nr 34188. Dębnowola - Klonowa Wola, od km 0+000 do
1+200. dł . 1200 mb.

L UMiG Warko. dr. nr 34191 Kalina - Stora Worka. od km 3+500 do 4+300. dł. 800 mb.
L UMiG Warko. dr. nr 34182, Micholczew p. wieś. od km 7+550 do 8+750. dł. 1200 mb.
M . UG Chynów, dr. nr 34182, Warka - Chynów, odc. Krężel - Wola Chynowska. od km 11+375 do 14+325 + skrzyżowanie, dl. 2950 mb. + skrzyżowanie

N . UMiG

Kozienice, dr. nr 34502 Ryczywół - Brzózka, od km 2+500 do

3+900, dl. 1300 mb .

O . UG Kazanów.

dr. nr 34553, Kopiec - Wólka Gonciarska, od km 0+000

do 1+0!t2. dl. 1042 mb.

P . UG Głowaczów. dr. nr 34417, lukowa - Głowaczów, od km 12+968 do
15+068, dł. 2100 mb.

R. UMiG Zwoleń.

dr. nr 34570. Nowo Zielonko - Łoguszów. od km 0+000

do 2+200, dł . 2200 mb.

Wideofilmowanie
Absolutnie Videolot. Kielce,
68-43-77.

S. Likwidacja zanieczyszczeń gruntu no bozie DODP Kielce, ul. Krokowska 54
UG logów, dr. nr 15528. Piotrów - Porębiska, w km 1+248 do 3+030.

T.

dl. 1782 mb.

80106403

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według EKD 45,23. Termin realizacji zamówień

Profesjonalne wideofilmowanie. Kielce, 68-28-72.

dla przetargów: - A. E, G. H. I, J, K. L, Ł, M, N, O, T - 30 września 1995 r.; - B. C, D,

Wideofilmowanie.
Kielce,
405-01.
80/05048
Video Klaps. Kielce, 31-03-67.

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

Videofilmowanie. Kielce, 6834-45.
__..___.•..•_

.___________ ._._~~4.8~

F. P, R - 31 sierpnia 1995 r.; - S - 15 września 1995 r. Warunkiem udzialu w postępowaniu
o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości temat: A. B. C, D, H, L,
Ł,

N -1.500 zl; E. F. G, J. K. 0- 2.000 zl; M - 2.500 zl; P, R - 3.000 zl; I. S - 1.000 zl;

T - 6.000 zl, w terminie do 31 .07.1995 r., do godz. 9.
dzone

wstępną kwalifikacją.

Formularz

Kielce, ul. I. Paderewskiego 43/45, pokój nr 242. Cena formularza dla tematów od A R i T wynosi 30 zl. Cena formularza dla tematu S wynosi 15

na

legitymację

szkolną

każdy

1. mgr

zł. Zamkniętą kopertę

w DODP. Kielce, ul. I. Paderewskiego 43/45. pokój

nr 242. Biorący udzial w przetargu A

Kowalczyk Krzysztof zgubił

nie zostało poprze-

istotnych warunków

zamówienia można odebrać osobiście w Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych. 25-950

zawierającą ofertę należy złożyć

Zguby

Postępowanie

zawierający specyfikację

oznaczają kopertę

.zadanie 38A" i analogicznie

z przetargów Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami

inż.

Andrzej

Pająk;

2. inż.

Mańan

są:

Kowalik. Termin skladania ofert 31 .07.1995

wydaną

r.. o godz. 9. Otwarcie ofert nastąpi 31 .07.1995 r., o godz. 10, w siedzibie zamawiające

przez Technikum Mechaniczne
w Jędrzejowie, kartę motorową
wydaną przez UG Wodzisław,
bilet miesięczny wydany przez
PKS J drzeE~ _ _ ~~.~SI!

go. Kielce. ul. I. Paderewskiego 43/45, sala 234. Postępowanie będzie prowadzone
z zastosowaniem

obowiązkowych

dział wykonawcy posiadający:

preferencji krajowych. W przetargu

mogą wziąć

u-

" specjalistyczny sprzęt do wykonania powierzchniowego

utrwalenia - w przypadku tematów B. C. O. F. P, R: •
w przypadku tematów A, E, F, G, H, l, J, K. L.

Ł.

wytwórnię

mas bitumicznych

M. N, O. R. T.

.....

r.-------------------------------------~

OGŁOSZENIA

J

PRYWATNE

DROBNE I
I

VAT/OO764

Sprzedam 126p (1987). Kielce,438-72.
80106664

03S067-OO
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji dróg w0-

60106715

Turystyka

leks 61·2'l·54 R1-:CON P·29003 1620-2101001 5 52·3-561·29101 , NIP 657·

80/06627

BO/06371

AAA .,Avalon" - długonogie fotomodelki czekają na Ciebie.
Kielce, tel. 61-13-13.

Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicl.n)'Ch w Kielcach, 25-950, ul. I. Paderewskiego 43/45. pokój 243.leleron 574·31. w. 110,lelefaksJi6.48.04,le-

Transport "Mercedes" 1.8 t.
Kielce, 61-38-24, 68-95-61.

Żaluzje, gwarancja, Kielce,

Towarzyskie

OGWSZENIE O PRZETARGU
NIEOGRANICZONYM

W2ru/OO124

22-347.

80106356

Sprzedam Forda Mondeo 1,8i
GLX 5P (1994); klimatyzacja,
poduszki, inne dodatki. Cena
42.000 zł. Salon Forda Skarżys
ko-Kamienna, (0-47) 53-10-27,
53-04-48; (0-41) 61-67-27.

Pranie, czyszczenie verticali
firanek, zasłon, odzieży
roboczej. Kielce, Wspólna 3,
547-49.

(żaluzji),

80/05765

•

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

RWruJOOOO5

Malowanie strukturalne Gota. Kielce, 31-47-13.
VAT/OO793

Ocieplanie domów wtryskowe. Kielce, 11-71-71 .
VATIOO841

Posiadam Busa, oczekuję
propozycji. Kielce, 68-43-81.

80/06540

IMIĘ,

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

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

I słowo
wyJ. coJzitnne· (4.300) 43 gr
WyJ. magazyn. -(8.600) 86 gr
wramcet lOOI

Biuro Reklam i Ogloszeń "Echo Dnia", 25-953 Kielce, ul. Targowa 18,
~ ~o~o~E:h~P~s: ~,!I~ ~A~K~.~ ~e~e~1~8~3-~8~2~5~1~1 __~~====:::::=:::::::::::::J
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Wydarzenia

OGWSZENIE o PRZETARGU NJEOGRANJCZONYM

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich, ul. Partyzantów 3

Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych w Kielcach - Zarząd Dróg w Miechowie, ul. Warszawska 11, tel 30742, telet!ks 318-32
ogłasza przetarg nieograniczony na zakup i

ogłasza przetarg na ~

dostarczenie mateńałów do

transportowe samochodem dostawezym.

zimowego utrzymania dróg:

A Dostarczenie 400 Mg soli za~pionei przez ZorzQd Dróg na Obwody DrogO'Ne

Termin składania ofert do 26 lipca
1995 r. Otwarcie ofert nastąpi 27 lipca
1995 r., o godz. 10. Informacji udziela
się pod nr tel. (041-12) 33-72. 25-85.

w PoradO\Nie i Kazimierzy Wl9lciei. Termin dostaw do 31.08.1995 r.

B. Zak~p i dostarczenie 600 Mg piasku na Obwody Drogowe w PoradO\Nie

i

Kazimierzy Wielkiei. Termin dostaw do 31:08.1995 r.

667/k

C. Zakup i dostarczenie 900 Mg żużla na Obwód Drogowy w PoradO'Nie. Termin
dostaw do 30.10.1995 r.

D. Zakup i dostarczenie 800 Mg żużla na Obwód OrogO"Ny w Kazimierzy Wlelkiei.
Termin dostaw do 30.10.1995 r.
Formularz. zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia. motna otrzymać
wsiedzibie Zarządu Dróg w Miechowie. ul. Warszawska 11 . pok. nr 9. Cena formularza
wynosi 5.00 zł + VAT. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Zarządzie
Dróg w Miechowie. ul. Warszawska 11 . pok. nr 9. Tennln składania ofert upływa
27.07.1995 r., godz. 9. Otwarcie ofert w siedzibie zamawiającego nastąpi 27.07.1995
r.. o godz. 10. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki określone
wart. 22, pkt 2 Ustawy o zamówieniach pubticznych z 10.06.1994 r:

* USŁUGI
'<
ELEKTROINSTAlACY]NE ~
* INSTAlACJE I PRZYłĄCZA ~
* SIECI
ELEKTROENERGETYCZNE
* SIECI 1ELEFONICZNE
* PROJEKTOWANIE I BUDOWA

* USŁUGI SPRZĘTOWE

.....

ENIGMA
KIELCE. ul. Pader9wskiego14
leI. 65-11-80 od 9 do 17
lub 0-90335-261
.~I'IU\.:5LA

NA

KURS PRAWA .JAZDY
KATEGORII- A B T

OFERUJEMY:

::=r:=~~~~

-dIo uc:zniów

i_łów_

SZKOLIMY
NAJSKUTECZNIEJ
rozpoczęcie

27 VII

PPUH "AMPER"
KiElCE, ul. HOżA 19, TEL 504·30

*,KREDYrOWANIE ZAPŁAlY

Schronisko
.POD SZCZEllŃCEM·
Renata i Zdzisław Rzeszotko
57-353 Karłów 5
tel. Radków (0-79}) 12-190
Zapraszamy na noclegi
w sercu Gór Stołowych

Przyjmujemy grupy
zorganizowane i samotnych
wędrowców. Czynne jest pole
namiotowe.

67/ r/ rup

Oddają

nieocenione

FUNKCJONARIUSZE
Policja i Straż Graniczna nie mogłyby się obyć bez
psów. To dzięki nim wykrywa się większość narkotyków, a także materiałów wybuchowych, odnajduje
zaginionych lub wręcz przeciwnie, ukrywających się
ludzi. -Nikt nie pokusił się o oszacowanie, o ile zmniej- ,
szyłaby się wydajność tych służb, gdyby odebrano im
wytresowane czworonogi. Z pewnością byłyby to jednak odczuwalne różnice.
Pies policyjny kojarzy się
wszystkim zazwyczaj z owczarkiem niemieckim i rzeczywiście
ta rasa, jako najbardziej uniwersalna, jest preferowana. Poszukiwane są jednak także rottweilery, sznaucery olbrzymy, labradory i foksteriery. W trakcie
szkolenia odpada, niestety, co
trzeci terier, jednak te, które pozostają cieszą się podczas
służby opinią psich geniuszy. To
właśnie jeden z wybitnie uzdolnionych przedstawicieli tej rasy,
pracujący
na warszawskim
Międzynarodowym Dworcu Lotniczym Okęcie .zakwestionował" kokainę w walizce ambasadora Kostaryki w Polsce.

ORAZ INFORMACJE OOGlDSZENlAClf

"ŁOtVS1<A"

-

DIIOIJNYaI Z TRZEaI OITllTNlaI
Nf.MERÓW .,EatA DNIfr

jTA!
/110.861
te 271·93

'"

ul.

. Ceny konkurencyjne

""'''''''..........

UWAGA PROMOCJA!

supercena 17,00 złlm (z VAT)
możliwy rabat do 4%
2

HURTOWNIA OBI - Kielce, ul. Zakładowa 1
pon .-pt. 7-17, sob. 7-13, tel. 66-06-05, w . 177

!

• Elewacje "SIDING"
równ ież z montażem
~
i ociepleniem
• Dachówka bitumiczna
• Blacha aluminiowa obr.
• Giętarki do blach
• Lampy z czujnikami ruchu

Bezpośredni importer 'US-POL'
Radom, ul. Urodzajna 9/6, tel. 316-822
Kielce, ul. Jasieńskiego 48, tel. 229-41

Oddział:
Kielce-Słowik

ul. Krakowska 374
tel. (041) 53863

OPONYB_OWANE
I osobowe
z gwaranc:j,

FIRMV"" lIIUAJ.t
W Przeworsku

232, 25-563 Kielce
tel. 68-63-32, 32-43-04

CZYNNE: 7-15, SOBOTY: 7-13

DZIALA
OD PON I EDZ IAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 9-18

cię:2:arowe

Zagnańska

SZEROKI ASORTYMENT ŁOŻYSK
KRAJOWYCH i ZAGRANICZNYCH

TELEFONICZNA AGENCJA
INFORMACYJNA

" ....

Wbrew niektórym opiniom,
polskie psy ńie są uzależnione
od narkotyków, choć w wielu

BIURO HANDLOWE

USŁUGI-PRODUKCJA

Zar%~b

Rozlewnia Napoi Gazowanych

RAG
CHMIELNIK, ul. Przemysłowa 2
poszukuje kandydata na stanowisko:
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Wymagania:
- wyksz1ałcen ie wyższe
- minimum S-letni stai pracy
- b iegła znajomość przepisów
Osoby zainteresowane prosimy o
)<ontakt pod numerem telefonu /049/
54-23-50

Miasta

ogłasza

przetarg nie ograniczony na

budO""ę .

gazociqgu
"" Ulicy
Sz""edzkiej
"" KielcaCh.
1. Gazociąg średnioprężny z rur stalowych ej>·1 00 mm,
o długości 456 mb .
2. Oferty należy składać do 28.07.1995 r ., do godz. 14,
w pokoju 230 Urzędu Miasta Kielce .
3 . Z warunkami przetargowymi można zapoznać się w pokoju 228 , Urzędu Miasta Kielce , do 27.07 .1995 r .,
w godz. 9-11.
4. Rozpoczęcie przetargu odbędzie się 31 _07.1995 L, o
godz. 12, w Urzędzie Miasta, pokój 112_
5 _ Kryteriami wyboru oferenta będą:
al oferowana cena ,
bl termin realizacj i,
cI dowody wiarygodności i rzetelności oferenta.
6 . Warunkiem przystąp i en i a do przetargu jest wplacenie
wad ium w wysokośc i 600 zł w kasie Urzędu Miasta.
67O/k

usługi

CZWORONOŻNI

Nie ćpają
INFORMACJA-HANDEL

e Sensaeje

ośrodkach

na Zachodzie istotnie
preferuje się tę metodę szkolenia. Niestety, psy . na głodzie·
przeżywają nie więcej niż pół roku. Nasze psy rozpoznają po
prostu zapachy narkotyków: haszyszu, marihuany, amfetaminy.
Szkolone są także do odnajdywania materiałów wybuchowych, górniczych i wojskowych;
w tym także czeskiego .semtexu· lobaliły mit jakoby "semtex·
był materiałem nie do wykrycia!
i innych .plastików·.
Wyszkolony pies potraft odszukać
człowieka
ukrytego
przemyślnym
schowku
w
wewnątrz TIR-owskiego kontenera, a także chodzić po śladach
dorosłych, dzieci i zwierząt oraz
identyfikować zapachy ludzi
i przedmiotów. Pies tropiący powinien umieć wyczuć ślad pozostawiony przez poszukiwane-

Gruźlica ńadal groźna

WHO alarmuje

go człowieka na cztery godziny
przed podjęciem tropu. Bywają
takie talenty, które potrafią znajdować nawet mające już osiem
godzin ślady i iść ich tropem kilka kilometrów.

Szkolenie
psów trwa od 3 do 6 miesięcy.
Najkrótsze są kursy podstawowe typu patrolowo-obronnego,
podczas których przewodnik
przyucza podopiecznego do zatrzymania i unieruchomienia napastnika.
Schwytanie
przestępcy za rękę oraz później
sze uwolnienie chwytu musi odbywać się każdorazowo na polecenie przewodnika. Agresja psa
musi być bowiem w pełni kontrolowana. Psy specjalistyczne powinny być natomiast prawie pozbawione agresji. Te ostatnie wyszukują także broń palną i łuski,
ukryte zwłoki, a nawet samogon
i aparaturę do jego produkcji.

Jeden opiekun
Metody szkolenia psów utrzymywane są w tajemnicy. Czworonóg pracuje przeciętnie około
10 lat. Przewodnik ma prawo
pierwokupu
podopiecznego
przechodzącego w stan spoczynku i tak zazwyczaj czyni.
Jeśli nie - pies wystawiany jest
na
przetarg.
Szczęśliwie
odstąpiono już jednak od praktyk
wielokrotnej zmiany opiekunów,
w miarę odchodzenia kolejnych
roczników do cywila. Teraz każ
dy pies przypisany jest jednemu
przewodnikowi , co niebywale
podnosi skuteczność działania
obydwu. Panuje zresztą przekoże
pies
służbowy
nanie,
zastępuje jednego funkcjonariusza. Co najmniej jednego!

Światowa
Organizacja
Zdrowia /WHOI ponownie bije
na alarm, przewidując groźbę
pandemii - czyli epidemii obejmującej cały kontynent, a nawet świat - gruźlicy_
Ogłoszony 2 lata temu stan
wyjątkowy o zachorowaniach na
tuberkulozę nie dał żadnego rezultatu, a sytuacja nawet się P.ogorszyła. Raport WHO przewiduje, że w ciągu 20 lat będą um i erać 4 miliony osób rocznie!
Gruźlica jest trzecią przyczyną
śm i ertelnośc i
dorosłych .
Co
w ięcej , 100 mln ludzi jest odpornych na dotychczas stosowane
leki przeci wgruźliczne , czyli są
praktycznie bezbronni. Jeśli nie
znajdą się bardziej skuteczne

środki i osoby chore nie zostaną
wyleczone , to w ciągu 10 lat liczba zaraźonych przekroczy 2 miliardy osób!

Wyrodnych ojców jest
u nas wielu. Maltretują rodziny, posuwają się też
często
do gwałtu na
swych nie letnich córkach. To jedno z naj ohydniejszych przestępstw
i spotyka się z absolutnym potępieniem. Nawet
w więzieniach zboczeńcy
ci traktowani są jako istoty najpośledniejszego gatunku. Wprawdzie rzadko, ale bywają przypadki,
że taka kara nie jest jednak zasłużona.

Fałszywie oskarżyła

56-letni Jan K. prowadził
sklep z częściami samochodowymi, jego żona była sekretarką
w państwowym urzędzie. Ich jedyna córka Wanda, która miała
wówczas 17 lat, rzuciła szkołę
i zaczęła obracać się w towarzystwie, które ojciec uznał za
mające na nią fatalny wpływ.
Wracała późno do domu, czasami wyraźnie pod wpływem alkoholu. Matka po .pracy i domowych zajęciach była zbyt
zmęczona, aby bardziej zająć
się córką. Pomiędzy ojcem
i córką dochodziło do coraz
częstszych awantur. Tym bardziej, że Wanda wyśmiała ojca,
kiedy zaproponował jej , aby po-

http://sbc.wbp.kielce.pl

Europejska
moneta
Na zdjęciu projekt wspólnej
monety europejskiej, która wejdzie do obiegu nie wcześniej niż
na początku XXI wieku. Poza
monetami o największym nominale 2 ECU , m i eszkańcy UE
będą mogli płacić banknotami
o nom i nałach od 5 do 500 ECU.

Fot PAP/CAF·AP

ojca

MŚCIWA CÓRKA
myślała o swojej przyszłości
i zaczęła chociaż pomagać mu
w sklepie. Oświadczyła, że chce
użyć życia póki jest młoda . Zdenerwowany Jan K. kilkakrotnie
uderzył córkę.
Jakież jednak było

jego zdziwienie, kiedy nazajutrz po jednej
z takich awantur został aresztowany pod zarzutem seksualnego wykorzystywania córki. Wanda zgłosiła się bowiem na policję
i zeznała, że od 4 lat jej ojciec
zmusza ją do sypiania z nim wykorzystując

nieobecność

matki- Ostatnio, kiedy nie chciała
tego z nim robić, zaczął ją bić.
Jan K. był zaskoczony oskarże
niem córki, ale nie bardzo jak
miał się bronić. Okazało się, że

Wanda nie posiada już cnoty,
a w swoich zeznaniach była tak
przekonująca , że uwierzyli jej
nawet psycholodzy. Jan K. został skazany na więzienie.
Współwięźniowie szybko dowiedzieli się za co trafił do zakła
du karnego i traktowali go jak ostatniego śmiecia. Zona rozwiodła się z nim. Upłynęło już

prawie 2 lata kary, kiedy nagle
został zwolniony. Wanda zmieniała w tym czasie .narzeczonych· , w końcu jednak traf~a na

.porządnego· chłopaka, w którym zakochała się. Chciała być

wobec niego szczera i wyznała,
że fałszywie oskarżyła ojca
o gwałty, chcąc zemścić się na
nim za uderzenia i przeszkadzanie w życiu na swój sposób.
Chłopak był rzeczywiście porządny i zmusił ją do udania si~
na policję i złożenia prawdZIwych zeznań . Wanda zrobiła to
i na tej podstawie zwolniono Jana K. z więzienia. Córka odpowie przed sądem za fałszywe
zeznania, które doprowadziły do
skazania niewinnego czlowie~a.
Zwolnienie z więzienia nie z,m,eniło faktu, że Jan K. ma I tak
zmarnowane życie . Jego by~
żona wyszła ponownie za mąz
i kocha swojego obecnego
męża. On sam ma kłopoty ze
znalezieniem jakiejkolwiek p~a
cy. Stracił przyjaciół i znaJ~
mych, którzy nadal odnoszą S ię
d'o niego z rezerwą.
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Podsumowanie sezonu 94/95 w "Okręgówce"

WIOSNA ·PARTYZANTA
Runda rewanżowa w lidze okręgowej była bardzo ciekawa.
Niemalże do ostatnich kolejek szanse na awans miały cztery
drużyny. Prawdziwą rewelacją wiosny był Partyzant Wodzisław,
który przegrał tylko jeden mecz, trzy zremisował, a pozostałe Iw
tym z wyżej notowanymi rywalami - Star, Sparta/ wygrał. Z 13
pozycji po pierwszej rundzie awansował na 6. Podobną drogę,
ale w dół tabeli, przebyła Nidzian.ka Makoszyn !szósta po jesieni/.
Wiosną wygrała tylko jeden mecz i dwa zremisowała.
ORLlCZ Suchedni6w - 39
punktów, bramki 50:20, u siebie:
10 zwycięstw, 2 remisy, 1 porażka, punktów 22, bramki 36-10,
na wyjeździe: 7-3-3, punktów 17,
14:10. Trenerem był Dariusz

1, 22, 29:1 0, na wyjeździe: 6-2-5,
14, 16:15. Trener Andrzej Piotrowski.
SPARTAKUS Oaleszyce - 34,
49:24, u siebie: 8-3-2, 19, 25:9, na
wyjeździe: 5-5-3,15,24:15, Trenerzy Wojciech Megier i Andrzej

STAR Starachowice - 36 punktów, bramki 61 :21, u siebie: 9-13, punkty 19, 34:9, na wyjeździe :
8-1-4, plr!. 17, 27:12. Trener Mieczy sław Margula.
SPARTA Kazimierza Wielka 36 punktów, 45:25, u siebie: 10-2-

Więcek .

Świetlik.

na wyjeździe: 6-3-4, 15, 20:19.
Trener Julian Łopata .
LGKS MISTER Rudkl - 27 ,
29:29 , u siebie: 7-3-3 , 17,
15:10, na wyjeździe: 3-4-6, 10,
14:19. Trener Andrzej Kaczewski.
ZENIT Chmielnik - 25, 31 :31, u
siebie: 5-6-2, 16, 18:12, na wyjeździe: 3-3-7, 9, 13: 19. Trener
Hieronim Górski.
SKAŁA TumIin - 22, 49:53, u
siebie: 5-3-5, 13, 25:22, na wyjeździe: 3-3-7, 9, 24:31. Trener 1reneusz Koza.
GÓRNIK Miedzianka - 20,
37:53, u siebie: 8-1-4,17,28:17,
na wyjeździe: 0-3-10,3,9:36. Trener Zenon Zawada.
VICTORIA Skalbmlerz - 20,
33:60, u siebie: 5-3-5, 13,118:25,
na wyjeździe: 3-1-9, 7, 15:35. Trener Stanisław Gruchała.

NOWINY - 32, 52:30, u siebie:
6-4-3,16, 25:1 3, na wyjeździe: 72-4, 16, '27:1 7. Trener, Stanisław
Brzozowski.
PARTYZANT Wodzisław - 28,
44:42, u siebie: 6-1-6, 13, 24:23,

PIASKOWIANKA Płaski - 19,
47:63, u siebie: 6-2-5, 14, 32:33,
na wyjeździe : 2-1-10, 5, 15:30.
Trener Jacek Michalski.
NIOZIANKA Makoszyn - 17,
33:71, u siebie: 5-1-7,11, 17:32,
na wyjeździe : 1-4-8,6, 16:39. Trener Dariusz Kolbuc.
POLITECHNIKA Kłelce - 9,
34:72, u siebie: 2-3-8, 7, 15:28, na
wyjeździe : 1-0-1 2, 2, 19:44. Trener Jarosław Niebudek.
Tabela rundy wiosennej
13 21 26:9
1.0rlicz
13 21 29:13
2.Partyzant
13 19 35:10
3.Star
13 17 23:17
4.Sparta
13 16 30:11
5.Nowiny
13 1624:14
6.Spartakus
13 15 16:11
7.Rudki
13 13 16:17
8.zenit
13 13 17:34
9.Vlctorla
13 926:25
10.Skała
13 816:28
11.GÓrnik
13 7 20:37
12.Piaski
13.Politechnika 13 417:38
13 4 15:47
14.Nldzianka
Przygotował
MIROSŁAW ROLAK
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39

50:20

17

5

4

8

3

0:1 0:2 1:3 4:0 0:1 2:0 2:1 6:0 1:0 3:0 1:1 4:1
3:0 0:1 1:0 3:4 0:2 2:0 6:2 5:0 1:1 3:0 4:0 4:0

26

36

61 :21

17

2

7

2

4

1:2 1:0 4:0 2:0 2:1 4:1 2:0 2:1 0:1 1:2
26
X 2:1
1:1 3:2 0:1 2:0 0:3 2:1 1:1 3:0 1:0 5:2 4:1

36

45:25

16

4

5

5

1

26

34

49:24

13

8

5

11

2

26

32

52:30

13

6

7

3

5

26

28

44:42

12

4

10

4

13

1:1 2:4 1:0 2:0 2:2 1:1 1:2
26
X 0:0
1:1 1:2 3:0 2:1 3:0 2:1

27

29:29

10

7

9

9

11

X

2. Star
Starachowice

2:1
3:0

3. Sparta
Kazimierza W.

0:0 1:0
1:1 0:3

4. Spartakus
Daleszyce

1:0 '2:0 1:2
1:2 1:0 1:1

5. Nowiny

0:2 3:1 2:1 2:2
0:1 0:1 2:3 1:1

6. Partyzant

X

X

2:2 1:2 2:0 1:1 5:0 1 :1 1 :1 2:0 5:1 1:0
1:1 1:1 0:1 2:0 4:1 1:0 3:0 4:4 3:0 2:3

X

3:1 0:2 2:1
2:2 1:1 1:1

Wodzisław

1:2 0:4 0:1 2:1 1:3
0:1 4:3 1:0 1:1 2:2

7. L-GKS Mister
Rudkl

0:2 1:0 0:4 0:2 2:0 0:0
0:1 2:0 0:2 1:0 1:1 0:2

8. Zenit
Chmielnik
9. Skała
TumIIn

0:0 0:2 0:2
0:2 0:2 3:0
1:1 1:2 1:2
1:2 2:6 1:2

10. Gómlk
Miedzianka

2:4 0:6 1:4 1:1
0:1 0:5 1:1 0:1

11. Victoria
Skalbmlerz

1:1 0:1 0:2 1 :1 2:3 4:2 0:2 1:1
3:1 1:1 0:3 0:3 0:7 1:6 0:3 0:1

1:1
0:2
0:5
1:4

1:2
1:1
1:1
1:2

X

1:0
1:1
5:3
0:1

1:3 3:2 1:3 2:0 2:0
3:0 7:0 5:0 5:0 1:0

3:5 0:3 2:4 1:3 3:1
1:0 2:0 6:1 3:2 3:1

0:3 3:0
2:2 1:3

2:2
3:1

3:0 0:1 2:1
4:1 1:1 3:2

26

25

31:31

8

9

9

s

8

2:2 3:3 2:1
1:2 4:1 2:2

26

22

49:53

8

6

12

12

,9

1:3 3:0 2:2 26
X 2:0
0:2 4:0 1:5 5:2

20

37:53

8

4

14

7

10

26

20

33:60

8

4

14

b

12

26

19

47:63

8

3

15

6

7

26

17

33:71

6

5

15

B

6

26

9

34:72

3

3

20

10

14

1 :1
2:3 3:0 1:1
X 0:3
0:0
2:2 1:0
4:2 3:2
0:3 0:1
1:1 3:0 X 3:1 6:1

3:1 3:0 0:1
0:3 0:2 2:1

12. Piaskowianka 1:2 0:3 1:2 0:2 3:1 3:1
Piaski
0:2 0:3 0:1 4:4 0:5 2:3
13. Nldzlanka
1:3 1:1 1:0 1:5 0:2 1:3
Makoszyn
0:9 0:4 2:5 0:3 0:5 1:3
14. Politechnika
Kielce

0:0 0:1
2:0 1:1

1 :1
2:1

1:0 0:2
1:6 2:0

X

2:5 1:4 3:2
2:1 3:0 4:2

1:2 6:3
2:2 0:3 2:2 3:1 5:2
X 5:4 4:2
1:2 1:4 2:1 0:4 1:2
2:1
1:1 1:0 3:3 0:3 4:1 2:1
X 1:1
0:3 1:1 1:4 5:1 0:3 4:5

1:6 1:4 2:1 0:1 0:2 1:2 2:1 1:2 1:2 2:2 2:3 3:6 1:2
0:3 0:4 1:4 3:2 0:1 1:3 1:2 2:3 2:2 2:5 2:4 2:4 1:1

Kontuzja
prezesa
Groźnej kontuzji uległ przebywający na obozie szkoleniowym z
młodymi piłkarzami w Łopusznie

wiceprezes i szef wyszkolenia kieleckiego OZPN Bogumił Gozdur.
Podczas demonstrowania elementów techniki gry w piłkę nożną
młodym futbolistom B. Gozdur
zerwał ścięgno Achillesa. Po udzieleniu pierwszej pomocy, został przewieziony do szpitala na
Czarnowie, gdzie dziś zostanie
poddany operacji.
IMIAJ

Dziękują

sponsorom
Aeroklub Kielecki, który w ostatnie sobotę I niedzielę organIzował XIV Ogólnopolskie Swiętok
rzyskie Zawody Spadochronowe,
dZiękuje sponsorom zawodów
wśród których znaleźli się: Urząd
WOjewódzki ł Urząd Miejski w Kielcach, Komenda WojewGdzka
Straży Pożamej, Szkolny Ośrodek
Sportowy, Radio "Kielce", Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa,
Browar "Kielce" ł "Echo Dnia". W
uzupełnieniu informacji podajemy
skład zwycięskiej drużyny z Kielc:
Dariusz Kasperek, Jerzy Domagała, Roman Kulis.
151
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Młodzi lekkoatleci z województwa kieleckiego wyjeżdżają dzisiaj do Poznania, gdzie wystartują w Olimpiadzie Młodzieży uznawanej też za nieoficjalne Mist-

rzostwa Polski juniorów młodszych. Firmowe czapeczki dla naszej ekipy ufundowała redakcja "Echa
Dnia".
Do Poznania wyjeżdża 27
osób. Oto skład : Barbara Strzelecka - 100 m ppł., 4 x 100 m;
Agnieszka Szrek - 300 m ppł. 4
x 100 m; Joanna Dudała - oszczep; Anna Soczomska - 1500
m; Artur Pedrycz - 110 m ppł .,
wzwyż , 4 x 100m; Dominik Kij
- 400 m ppł., 4 x 100m; Leszek
Strączyńskl - 1O-bój; Piotr

2

ar

W

Choluj
Granacie

Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, dzialacze Granatu
Skarżysko nie będą wypożyczać
piłkarza swej III-ligowej drużyny
Tomasza Chołuja. Przedłuże
niem wypożyczenia była zainteresowana Bucovia Bukowa, w
której Chołuj grał przez ostatni
/PK!
sezon.

W

piątek

Wczoraj nasze drużyny piłkar
skie rozegrały kilka spotkań sparingow9ch. Oto wyniki :
Star Starachowice - Granat
Skarżysko ~:5 /1 :3/. Ronduda,
Barański - Slusarczyk 2, Siudek, Przybycleń, Jankowski.

PIotreovia Piotrków Trybunalski - Błękitni Kielce 1:2
/0:0/. Warchoł 65 - Dziubel 72,
Dziubek 83.
Hetman Włoszczowa - Goliat Kłomnice 3:0 /2:0/.
Kościołek 2, Szwajkowski.

92,7 pkt., co dało jej trzecie miejsce. Ponadto Kasia uplasowała
się na czwartym miejscu w konkurencji pistoletu pneumtycznego /40 strzałów/o Także czwarte
miejsce zajęli we Wrocławiu inni
starachowiczanie - Ewa Kasperska w strzelaniach z karabinka pneumatycznego do ruchomej tarczy 140 strzałów/ oraz Arkadiusz Jaroszek w konkurencji pistoletu szybkostrzelnego
/30+30/.
/PK!

Dziś o godz. 17 piłkarze Pogoni Miechów rozegrają pierwszy z cyklu sparingów w ramach przygotowań do sezonu. Przeciwnikami podopiecznych trenera Leszka Toblka
będą piłkarze Dalinu Myślenl
ce. Skład Pogoni jest właści
wie już skompletowany. Brakuje jedynie obsady na bramce. Jak już Informowaliśmy
broniący w poprzednim sezonie bramki Pogoni - Nobls
wrócił do Granatu, a drugi
bramkarz, Nastarowski odbywa służbę wojskową·
Oprócz Nobisa z drużyny odszedł także Dariusz Kozioł /roz-

Pusta bramka Pogoni Miechów

_ Przy piłce Dariusz Dziubek.

Fot_S. Stachura

pier""szoligo\Nca

studia i będzie grał w
Raciborzu/. W nadchodzącym
tygodniu
powinny zostać
załatwione wszystkie formalności związane z definitywnym przejściem do Pogoni,
graczy Cracovii, Roberta
~eśnlowolskiego I Janusza
Slazlka. Prawdopodobnie Pogoń zapłaci należność za obu

ISW/

Dziś

***

o godz. 11 odbędzie się
sparingowy mecz kieleckiej Korony z Karpatami Krosno.

***

Prawdopodobnie w piątek
dojdzie do kolejnego spotkania
w sprawie współpracy i Kieleckich klubów Korony I Błękit
nych. Jak zapewniają działacze
obydwu klubów, do omówienia
zostały rozbieżności natury formalnej i teraz ruch należy do
władz miasta. Jeśli miasto zaproponuje odpowiednie warunki,
przede wszystkim finansowe, to
nie powinno być problemów z
fuzją. Jednak o wszystkim zadecyduje spotkanie z władzami
Kielc i propozycji jaką przedstawią klubom.
IMIAJ

Czwarla runda
kierowców

Zawodniczka Świtu Starachowice Katarzyna Klepacz
zdobyła brązowy medal strzeleckich mistrzostw Polski juniorek w kategorii pistoletu
sportowego /30+30 strzałów/
podczas zawodów rozegranych we Wrocławiu.
Starachowiczanka
przed
strzelaniami finałowymi miała
najlepszy rezultat - 573 pkt., ale
w decydującej rozgrywce strzelała już nieco gorzej, uzyskała

począł

Artur Knez - młot i dysk; Mariusz Puchała I Paweł Kopeć młot; Konrad Jasiński - 800 m
/wszyscy z Budowlanych Kielcel, MartaCedro-7-bój; Marcin
Lewandowski, Artur Koło
dziejczyk, Łukasz Wojtczak 1O-bój /Wszyscy Novi Bis Kielce/.
Agnieszka Mazurek - 100 m
ppł., 300 m ppł.; Edyta Ciszek1500 m /Olimp Końskie/. Przemysław Hoyer, Grzegorz Junglewlcz, Piotr CIelebąk, MIchałGaweł, Paweł Ziomek, Paweł Dryjas - sztafety 4 x 109 i 4
x 400 /Ostrovia Ostrowiec Sw.!,
Małgorzata Rymarczyk - 800
m, Mariusz Kroner - 2000 m z
przeszk. /STS Skarżysk%~~
Zawody na stadionie Olimpii
potrwają od piątku do niedzieli.
Sportowcom będzie towarzyszyła reporterka "Echa dnia".

Próbne gry

Klepacz

Mają

Człeczyńskl
- 2000 m z
przeszk.; Paweł Kępa - wzwyż;

ostateczne rozmowy

Pechowa ostatnia seria

Brąz

jedzie

Olimpiadę

na

8.

2:0 2:1 2:0 0:0 1:1 4:2 1:1 2:1 3:1 6:1
1:0 1:0 1:0 2:0 2:1 1:1 1:3 2:0 9:0 3:0

1:2 0:0 0:1
0:3 1:1 2:1

Młodzież
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1.0rllcz
Suchedniów

• W czapeczkach "Echa Dnia"
• Najwięcej z Budowlanych

tychzawodnikówwczterech ratach. Na dobrej drodze są też
starania, aby wypożyczyć na
rok zawodnika Wisły Kraków,
mającego za sobą grę w I lidze,
23-letniego napastnika, Artura Barwiołka . W Miechowie
trenuje Byrski grający ostatnio w Błękitnych Kielce. Bramkostrzelny napastnik, Ka-

http://sbc.wbp.kielce.pl

odbywający służbę
WOJskową, być może zostanie
przeniesiony do jednąstki w
Krakowie i będzie mógł wzmocnić Pogoń. Największym problemem trenera i działaczy

zieczko

jest brak bramkarza. Trener
Tobik liczy, że w bramce stanie 22-letni Sebastian Nastarowskl.
/MIR/

W Starachowicach odbyła się
czwarta runda organizowanej
przez tamtejszy oddział Automobilklubu Kieleckiego "Ugi Kierowców". Wygrał ją Dariusz Nobis, a kolejne miejsce zajęli:
Waldemar Zgliński, Radosław
Zdunek, Piotr Pomorski, Sebastian Kutyła I Janusz Mielczarek. W klasyfikacji generalnej po czterech rundach prowadzi Michał Herc - 37 pkt., przed
Dariuszem Nobisem - 33 pkt.,
Waldemarem Zgllńskim - 29
pkt., Sebastianem Kutyłą - 28
pkt., Radosławem Zdunkiem 26 pkt., Piotrem Pomorskim 17 pkt.
.
/PK!

Brydż odłożony
Cotygodniowy kącik brydżo
wy wyjątkowo dziś się nie
ukazał. Zapraszamy do treningu
za tydzień.

•,

,

BOCIAN JAK

STRZAŁA

Tomasz Brożyna z grupy DEK Meble/Cyclo Korona Kielce zdobył wczoraj w Mlllczu koło Wrocławia brązowy medal kolarskich
mistrzostw Polski w jeździe Indywidualnej na czas. Inny kielczanin - Kazimierz Staflej zajął 5 miejsce. Mistrzem Polski został po
raz drugi z rzędu Bernard Bocian z ekipy Lech Browllry Wielkopolskie Poznań.
wając jeszcze mocno skutki inBrożyna był powszechnie ufekcj i, którą przeszedł podczas
ważany za faworyta wczorajszej
Wyścigu Dookoła Nadrenii. Na
jazdy. Tym bardziej gdy okazało
półmetku 39-kilometrowej trasy
się , że na starcie nie staną groź
miał jeszcze tylko 8 sekund strani rywale - Dariusz Baranowski
ty do Bociana, potem - jak
rozchorował się na ..wiatrówkę" ,
twierdzą obserwatorzy - jechał
a Piotr Wadecki miał tuż przed
głównie dzięki sile woli. Systewyścigiem upadek. " Brożka" wymatycznie tracił sekundy do pozjechał jednak na trasę odczunaniaka, a na mecie okazalo.się,
że lepszy czas "wykręci/" jeszcze
rewelacyjny młody zawodnik
Krzysztof Szafrański z Moto
Jelcz Laskowice. Srebrnego medalu zdobytego przed rokiem nie
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miliarda za

wypożyczenie

Mieczysława Ożoga

do Siarki?

Dżakarta

Tydzień

bez kielczan

Polski Związek Łuczniczy
ogłosił składy naszych repre-

na rOZInOlNy
Działacze sekcji piłki nożnej Siarki Tarnobrzeg czynią starania, aby na najbliższy sezon wypożyczyć ze Stali Stalowa Wola
28-letniego pomocnika tego 2espołu Miec!ysława Ożoga.

Do Niemiec
za wcześnie

Stokowiec
W Ilawie
Nie chciany w kieleckich
klubach piłkarz, Piotr Stokowiec nal,żał do najlepszych
.zawodników II-ligowego FC
Piaseczno w minionym sezonie. Nic dziwnego, że zainteresowała się nim warszawska
Legia. Mistrz Polski uznał jednak, że Piotr jest jeszcze za sła
bym graczem. Była też propozycja z kllJbu III ligi niemieckiej.
Stokowiec wybrał jednak lIawę,
gdzie przenosi się zespół FC
Piaseczno. Na pierwszym miejscu postawił sprawę zrobienia
magisterium na warszawskiej
AWF, uznając, że czas na zarabianie dużych pieniędzy jeszcze
przyjdzie.
/S/

Jak się dowiedzieliśmy w tarnobrzeskim klubie odbyły się już
wstępne rozmowy. Nie było dużych rozbieżności co do kwoty
transferowej za byłego kapitana i najlepszego w ubiegłym sezonie zawodnika hutniczej jedenastki. Wiceprezes Siarki
Wojciech Jugo zapewnił nas,
że jeszcze w tym tygódniu kierownictwo "siarkowego" zespołu będzie czyniło starania, aby doszło do kolejnego spotkania. Wtedy Siarka chce sfinalizować rozmowy w sprawie wypożyczenia wychowanka Sparty Jeżowe grającego przez
dziesięć lat w barwach Stali
Stalowa Wola.
Nieoficjalnie dowiedzieliśmy
się , że kierownictwo Zakładowe
go Klubu Sportowego Stal żąda
za wypożyczenie na jeden sezon Mieczysława Ożoga kwoty
pól miliarda starych złotych. Wiceprezes Siarki i zarazem kierownik sekcji piłki nożnej tego
klubu informację jakoby za wypożyczenie tego piłkarza w ra-

chubę wchodziła wspomniana
wyżej kwota skwitował stwier-

dzeniem: - Nie potwierdzam i nie
zaprzeczam. Piłkarz zapytany,
kiedy można spodziewać się finalizacji jego przejścia do Siarki
odpowiedział: - Mysię , że do
końca tego tygodnia lub na początku przyszłego.

/NOR/

Pijanowski
gra w golfa
W Rajszewle koło Jabłonnej
turniej o puchar
"Playboy'a" Zwyciężył Tlm
Hyland. Na zdjęciu znany z teleturniejów Wojciech Pijanowskl trafia do dziury.
Fol PAP/CAF
odbył się

zentacji na mistrzostwa świa
ta seniorów, które w dniach 30
lipca - 6 sierpnia odbywać się
będą w stolicy Indonezji - Dża
karcie.
Do Azji nie wyjedzie żaden z
łuczników z naszego regionu,
choć duże szanse na to mieli
dwaj zawodnicy Stelli Kielce Robert Marcinkiewicz i Arkadiusz Ponlkowskl. Na zawodach kwalifikujących na mistrzostwa spisywali się jednak nieco słabiej i ostatecznie do Dża
karty wyjadą: kobiety - Joanna
Nowicka /Mewa Kołobrzeg/,
Katarzyna Klata /Mazowsze
Teresin/, Marta Prus /Drukarz
Warszawa!, Magdalena Bielecka /Płaszowianka Kraków/;
mężczyźni - Jacek Gllewskl,
Sławomir Napłoszek /obaj Marymont Warszawa!, Robert Salach /MRKS Gdańsk!, Paweł
Szymczak /Łączność Bydgoszcz/.

Wczoraj odbyły się wstępne
rozmowy pomiędzy Leszkiem
Musiałem i działaczami Błękit
nych Kielce, dotyczące warunków zmiany barw klubowych
przez Łukasza Gorszkowa
Przypomnijmy, że prawo do
podpisywania transferów w imieniu Gorszkowa ma Leszek
Musiał, a Błękitni mają zagwarantowane 20 procent wartości
kontraktu. Kierownik sekcji piłki
n.ożnej Błękitnych Mirosław Malinowski powiedział nam: - Osiągnęliśmy wstępne porozumienie w sp'rawie warunków
przejścia Gorszkowa do innego
klubu. Dziś rozmawialiśmy o warunakch finansowych, a w piątek
powinniśmy sprawę zamknąć ."

Gorszkow,

który ostatnio
w Wiśle Kraków
prawdopodobnie będzie grał w
GKS Tychy.

występował

/MIR!

Ryszard Augustyn czeka
na wizytę u lekarza kadry

a
-_.. • a
~

Jeden z najbardziej utytułowanych polskich motocyklistów,
zawodnik Radomskiego Towarzystwa Motorowego - Ryszard
Augustyn nie wystartuje w tegorocznych Mistrzostwach Swiata
w rajdach enduro. Powodem jest kontuzja kolana.
.
- Móje nogi, a szczególnie kolana, są zdruzgotane po wielu latach startów w rajdach motorowych - powiedział nam Ryszard
Augustyn. - Najchętniej, gdyby
się dało, to bym je wymienił. Ból
bardzo mi dokucza i nie mogę nawet chodzić. Niezwłocznie muszę
spotkać się z lekarzem kadry narodowej Michałem Pańką. Musi
coś pomóc, w przeciwnym razie,
będę
zmuszony chyba zakończyć
karierę .
Wszystko
zaczęło się w tym roku, tak bardzo dla mnie pechowym. Mam
jednak nadzieję, że uda się wyle-

- Mecz rundy wstępnej o Puchar Europy między piłkarzami
Legii Warszawa a IFK Goeteborg 9 sierpnia zostanie rozegrany
naj prawdopodobniej na stadionie Widzewa Łódź. Poinformowało o tej propozycji kierownictwo LegII podczas środowej konferencji prasowej. Przedstawiciele stołecznego klubu dodali, Iż
jest to konieczność wynikająca z obowiązującej decyzji wojewody warszawskiego o zamknięciu stadionu Legii.
niędzy /szacujemy, że ponad 4
mld starych złotych/o Co do monitoringu /drugi wymóg wojewody/ - również sprawa wymaga
czasu na np. zorganizowanie
przetargu, wykonanie prac.
Na razie wiadomo, że mecz z
IFK Goeteborg ma zostać rozegrany w Łodzi /kierownictwo Legii
podkreśla wielkie zrozumienie ich
trudności, okazane przez Widzew/, chociaż propozycje udostępnienia swego stadionu Legii nadeszły do stołecznego klubu
także z Lublina, Lubina, Szczecina. .. Natomiast mecze ligowe
drużyna mistrza Polski, jako gospodarz, zamierza rozgrywać na
innych stołecznych obiektach:
Polonii, Hutnika, Gwardii.

Nadspodziewanie dobrze rasobie na miliczowskiej szosie drugi ze startujących tam
kielczan - Kazimierz Stafiej. Nie
jest on uważany na specjalistę
od samotnej walki z czasem,
choć przed rokiem zajął w mistrzostwach Polski 7 lokatę. Pod
Wrocławiem pojechał jeszcze lepiej, uzyskał 5 rezultat, tracąc do
-Bociana 2.03 min.
Wyścig ten był rozgrywany w
bardzo trudnych warunkach, powietrze było "ciężkie", momentami
wiał silny boczny wiatr, było bardzo
gorąco. Kolumna kolarzy przeniesie się teraz pod Wałbrzych, gdzie
w sobotę odbędą się Górskie Mistrzostwa Polski. StafJej broni w
nich złotego, a Brożyna brązo
wego medalu.
Wyniki mistrzostw Polski w
jeździe indywidualnej na czas: 1.
dził

Porozumienie
w sprawie
Gorszkowa

!PK!

Wojewoda jest

Stadion przy ulicy Łazienkow
skiej został zamknięty po ekscesach chuligańskich podczas meczu finałowego o Puchar Polski
między Legią a GKS Katowice,
rozegranego 18 czerwca br.
Na obiekcie Legii trwają obecnie
prace. Zniszczenia/szacowane na
1 mld starych złotyctv'w 90 procentach zostały usunięte. Pułkownik
Sławomir Wójcik poinformował, że
obecnie wzmacniane są tzw. siedziska ft<rzesełka/ - 7 tys. Między
trybunami a płytą boiska zostanie
zainstalowane nowe ogrodzenie o
wysokości do 4,5 m.
- W ten sposób zamierzamy
spełnić jeden z wymogów wojewody. Wymaga to jednak czasu,
około 1 5 miesiąca. No i pie-

udało się więc Brożynie obronić.

Bernard Bocian /Lech Browary
Wielkopolskie Poznań! - 47.11
mln., 2. Krzysztof Szafrański
/Moto Jelcz Laskowice/ - strata
0.15 min., 3. Tomasz Brożyna
/DEK Meble/Cyclo Korona Kielce/ - strata 0.23 mln., 4. Grzegorz Wajs /PKS Land Rower Legia Warszawa! - strata 1,21
min., 5. Kazimierz Strafiej
/DEK Meble/Cyclo Korona Kielce/ - strata 2.03 mln. _
!PK!

W peletonie ··Tour". jest smutno

ETAP
Nie było ścigania na trasie
16 etapu Tour de France z Tarbes do Pau długości 237 km.
Kolarze złożyli hołd Włochowi
Fabio Casartellemu, który
zginął na 15 etapie.
Przed startem uczestnicy uczcili pamięć swego kolegi minutą
ciszy. Postanowili także, że
wszystkie premie za ten etap

PAMIĘCI

przekażą wdowie po Casartellim. Dyrekcja Touru podwoiła tę
stawkę i uzbierano w ten sposób
90 tys. dolarów. Tempo jazdy
było bardzo wolne /34 km na
godz./, nie było żadnych prób ucieczki. Kilkanaście kilometrów
przed metą na czoło peletonu
wyjechali koledzy Włocha z grupy Motorola. W pewnym mo-

Dyrektor wydawnictwa: An~rzej MAJCHER (tel. 68-00(43). Redaguje kolegium: Jerzy CHROBOT· redaktor naczelny, (68*-12), Stanisław WROBEL - sekretarz redakcji, Paweł MIJAS, Krzysztof KOWAUK - zastępcy sekretarza
redakcji (tel. 68-22-08). Adres redakcji: 25-953 Kielce 12, skr. 163, ul. Targowa 18, fax: 68-22-18. Działy: informacji - tel.
68-00-88, publicystyczny - tel. 68-58-73, łączności z czytelnikami oraz sportowy - tel. 68-22-09 oraz 68-22-19, Biuro
Reklam i Ogłoszeń Kielce, ul. Targowa 18 - tel. 32-16-21, fax 32-45-40, oddział radomski: kierownik redakcji Stefan
MŁODAWSKI,26-600 Radom, ul. Zeromsklego 65, tel. 235-19, 60-04-70, 231-36 w. 60, 66, oddział tarnobrzeski: kierownik redakcji Kazimierz LESIECKI, ul. Moniuszki 5/34, tel. 23-26-02, oddział w Sahdomierzu, ul. Mickiewicza HA,
tel. 32-10-69, oddział w Stalowej Woli, ul. 1 Sierpnia 12, p. 114 (I piętro), tel. 42-67-17, oddział w Końskich, ul. 1 Maja
22, tel. 12-36-26. Redakcja nie odpowiada za treŚĆ reklam i ogłoszeń. Rok XXI, ISSN 0137-902X, nr indeksu 350087.
Prenumeratę kwartalną i miesięczną prowadzą wszystkie oddziały "Ruch" i urzędy pocztowe. Redakcja nie zwraca
tekstów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania.
WYDAWCA: .Echo Press" - SA. Kielce ul. Targowa 18. Druk: Prasowe Zakłady Graficzne - "Drogowiec" Sp. z 0.0. Kielce ul. Sienna 2

http://sbc.wbp.kielce.pl

czyć

kontuzje i w przyszłym roku
ponownie pokazać się na motorowych trasach.
fW.ŁJ

• Na trwających w Atenach
mistrzostwach świata juniorów
w koszykówye, w grupie zespołów walczących o miejsca 1-8
padły następujące rozstrzygnięcia:
Litwa - Argentyna
71 :66, Australia - Hiszpania
77:69, Grecja - USA 98:78,
Chorwacja - Francja 68:53.
• Na mityngu lekkoatletycznym w Salamance w skoku w dal
Kubańczyk Ivan Pedroso, uzyskał odległość 8,71 m.

. /J/

mencie Amerykanin Luols Armstrong z tej grupy złapał "gumę".
Peleton niemal stanął w miejscu
i za chwilę kolarz ten znów był na
czele grupy. Kilometr przed metą
szóstka z Motoroli odjechała od
peletonu i bez finiszu ukończyła
najsmutniejszy etap w tegorocznym Tour

/PK!
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