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112 osób

poruszających się jednośladami

ROWE
A
Jedyny taki

ośrodek

w .Polsce

E

UT

KIELECKIE. 112 osób zginęło, a ponad tysiąc odniosło
poważne obrażenia w 874 wypadkach z udziałem kierowców jednośladów, jakie zdarzyły się od początku tego
roku na drogach Kielecczyzny. Liczba takich wypadków
w porównaniu do ubiegłego roku o 40 procent, w czasie wakacji jest ich szczególnie dużo.

zwiększyła się

MORAWICA. Ta podkielecka gmina będzie miała jedyny w Polsce Gminny Ośro
dek Badań Naukowych! Trwają już ostatnie prace przed otwarciem ośrodka. Już od
września rozpoczną się pierwsze badania związane z prehistorią gminy.
Ośrodek utworzony został z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Morawickiej, a budynek i pomieszczenia przekazał
na ten cel gminny samorząd. Na
terenie gminy coraz częściej
zdarzają się cenne znaleziska
archeologiczne i paleontologiczne. Inicjatorami utworzenia
Ośrodka Badań Naukowych po-

Pięć

osób

W

wodowała zrozumiała chęć

poznania prehistorii tych terenów.
Pomysł utworzenia zaplecza dla
badaczy i naukowców zyskał
aprobatę , tym bardziej że wła
dze gminy dysponowały nie wykorzystanym budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury w Morawicy. Będzie można prowadzić
tam badania i stworzyć zaplecze

szpitalu

Ratował

sytuację···
JĘDRZEJÓW.

Tragiczne

Świadkowie

wypadku

następstwa miał wypadek, do
którego
doszło
wczoraj

twierdzą, że w pierwszej chwili
po awarii koła "polonez" skręcił

w południe w Mnichowie na
trasie nr 7. Według pierwszych ustaleń na skutek wystrzału tylnej opony w "polonezie" samochód ten znalazł
się na lewym pasie jezdni
I został uderzony w bok przez

w prawo, ale kierowca rozpaczliwie ratując się przed wpadnięciem na drzewa zmienił jego
kierunek, co tylko pogorszyło sytuację . W wyniku zderzenia 5
osób zostało ciężko rannych.
Dwie z nich wczoraj po południu
przebywały na Oddziale Intensywnej Terapii jędrzejowskiego
szpitala.

"żuka"

nadjeżdżającego

z przeciwka.

I

Linial
specjalna
o 200 lłotych
(dwa miliony starych)
otrzyma do ręki ten,
kto zadzwoni do redakcji
.Echa Dnia" (tel. 682208)
w Kielcach i przekaże nam

***

Nieraz wskazywaliśmy na
skandaliczny stan techniczny
aut poruszających się po naszych drogach. "Łyse" opony
to codzienny widok. Kierowcy
pytani dlaczego ryzykują ży
ciem swoim I innych odpowiadają z reguły, że ... nie stać ich
na nowe gumy.
IALPI

Po 9 lalach

dla archeologów i paleontologów. Gruntowny remont jest
już na ukońCzeniu , budynek
wyposażono
w niezbędny
sprzęt.

Gminny Ośrodek Badań Naukowych będzie pomagał w badaniach archeologicznych , paleontologicznych, historycznych 0raz przyrodniczych współpracując
z R1stytutami, wydziałami historii
i archeologii. muzeami, w tym Mu·
zeum
Orla
Białego
oraz
z placówkami przyrodniczymi. Zadaniem ośrodka będzie lepsze
poznanie terenów gminy Morawica, sporządzenie dokładnych
map archeologicznych, a przede
wszystkim prowadzenie działal
ności oświatowej na terenie gminy. Planowane są wyklady z każ
dej dziedziny nauki dla uczniów
szkól podstawowych na terenie
gminy.

ŚCisła współpraca z archeologami i muzeaJnikami placówek
kieleckich już się rozpoczęła.
SŁAWOMIR

OLEJARCZVK

Złodziej,

Kilka tygodni temu dwoje mło
dych ludzi jadących motorowerem wymusiło pierwszeństwo
przejazdu i wjechało wprost pod
koła rozpędzonego autobusu. Oboje zginęli na miejscu. 17 lipca
w wypadku, który zdarzył się
w Krasocinie, ponieśli śmierć rowerzysta i motocyklista. Policja
podkreśla, że tragiczne zdarzenia
z udZiałem kierowców jednośla
dów zdarzają się coraz częściej .
- Od początku tego roku kierujący jednośladami brali udział
w 874 wypadkach drogowych mowl Czesław Kazicz z KWP
w Kielcach, autor raportu pl. .,Analiza stanu bezpieczeństwa na

Wyskakuje po

drogach woj . kieleckiego w pierwszym półroczu 1995 roku". W ich wyniku śmierć poniosło 112
osób, a ponad tysiąc odniosIe poważne obrażenia ciała. Tragiczna
statystyka pogarsza się z roku na
rok. Prawie połowa , spośród
wszystkich wypadków, wydarzyla
się na drogach krajowych - 42
proc., mniej na drogach miejSkich
- 32 proc. i lokalnych - 26 proc.
Jeżeli wypadek spowoduje kie

każdej

poważniejszej kł6tni

"Zawodowy"
samobójca
KIELCE. W nocy z poniewtorek z N piętra jednego z bloków w osiedlu Czarnów wyskoczył mężczyzna.
Jaksię dowiedzieliśmy, już po raz
czwarty próbuje on odebrać sobie
życie w ten sposób. Ma wyjątkowe
szczęście, bo do tej pory nic mu się
nie stalo. Teraz przebywa w szpitalu, jest w ciężkim stanie, ale jego ży
ciu nie zagraża niebeZpieczeństwo. Desperat wyskakuje
z okna przeważnie po każdej poważniejszej kłótni rodzinnej. IAOI
działku na

opozycja czy konserwator?

Trzy hipotezy
SKARŻYSKO-KAMIENNA. Zniknęła mosiężna tablica z budynku Przychodni Rejonowej nr 1 w Skarżysku-Kamiennej, popularnej wśród skarżyszczan "ubezpieczalni".
Tablica wmurowana została w hołdzie bohaterom Armii RadzieckieJ oraz żołnierzom Wojska Polskiego, którzy 18 stycznia 1945 roku
oswobodzili Skarżysko- Kamienną. Nie wiadomo, czy sprawca
odkręcenia tablicy dzialał z zamiarem upłynnienia jej w skupie zlomu
metali kolorowych, czy kierowały nim względy polityczne, czy też zabraJ tablicę do... renowacji, jak twierdzi jeden z pracowników magistratu.
/pISZ!

poszukiwań

Przybywa wypadków, w których uczestniczą rowerzyści I moFot. A. Piekarski

tocykliści.

Za

zgodą

rolników

KIELECKIE, RADOMSKIE, TARNOBRZESKIE.
Od kilku dni siedmiu inspektorów Okręgowego
Inspektoratu
Pracy
w Kielcach w ramach akcji wizytacji prac żniwno
omłotowych dociera do
gospodarstw rolnych na
terenie województw: kieleckiego, radomskiego
i tarnobrzeskiego.
Zakres wizytacji , które odbywać się będą aż do konca sierpnia, obejmuje m.in. przybliżenie
rolnikom przykładów typowych
wypadków jakie najczęściej zdarzają się w tym sektorze, ocenę
warunków bezpleczenstwa przy
pracach żniwnych, badanie stanu
technicznego
maszyn
i urządzen rolniczych. porady,
instruktaże itp. WizytaCje prac

informację:

• g rącq
• clekawq

•• n acyJnq
• ab lutni
rewelacyJnq
MY JĄ SPRAWDZIMY...

IPłACIMY
po wydrukowaniu I

KONSKIE. Dziewięć lat trwały poszukiwania Stanisława Z.,
mieszkanca gm. Radoszyce, nagminnie uchylającego się od 0bowiązku płacenia alimentów. W połowie lipca ujęto 45-Ietniego
obecnie uciekiniera, ktory nie pamiętał nawet w jakim wieku są
Jego już dorosłe dzieci.
W 1974 r. Stanisław Z. poślubrł
kobtetę , który urodzrła mu dWOJe
dzieci. Szybko jednak rzucił rtr
dzinę nie płacąc należnych alimentow. Z tej
przyczyny kilkakrotnie był karany, ostatnio w
1983 r. Po półtorarocznej odsiad-

ce nie wróCII JUż do rodZinnej
wioski. W maju 1987 roku wydano zarządzenie o posZUkiwaniu
mężczyzny listem gończym . Nikt
go jednak nie odnalazł. Stanrsław Z. prowadzrłwędrowny tryb
życia . W Piasecznie mial pecha,

rowca jednośladu , to albo w wyniku zajechania drogi innym pojazdom, albo w wyniku wymuszenia
pierwszeństwa przejazdu. Nierzadko zdarza się, że sprawcami
tragedii są osoby nietrzeźwe. ~e
rujący autami też nie są bez winy.
Bardzo często nieprawidlowo omijają lub wyprzedzają jednoślady,
a ich kierowców nie zawsze traktuJą jako pełnoprawnych użytkow
ników dróg.
W czasie wakacji na ulicach
pojawia się szczególnie dużo jednośladów - zwiększa się liczba
wypadków z ich udziałem . Tylko
w ciągu 20 pierwszych dni lipca
wydarzyły się 24. Często ich ofiarami stają się dzieci. A ścieżek rowerowych wciąż brak ...
PIOTR WTOREK

gdyŻ

poIiqa wylegitymowała go

zupełnie przypadkowo.
Na przesłuchaniu Stanisław

wykazał się krótką pamięcią.

Z.
Po-

dobno wysyłał byłej żonie jakieś
pieniądze, ale dowody wpłaty
zginęły. Przypomniał sobie Jedynie, że gclzies w Polsce ma .. jeszcze jedno siedmioletnie dziecko.
Prokurator zastosował wobec tatusia areszt.

http://sbc.wbp.kielce.pl

/MIKI

OKNA
MAHONIOWE
PRODUKCJA
I MONTAŻ
PPU ,.ARKA-BIS" Kielce
ul. M. Skłodowskiej 62
tel. 68-47-14

-

znlwnych lub omłotowych odbywają się za zgodą rolników.

/WTOI

Nocą

przyjechali

ciężarówką

Palą faję •••
JĘDRZEJÓW.
Złodzieje
sforsowali wszelkie zabezpieczenia I zajechali przed budynek magazynu hurtowni papierosów samochodem cięża
rowym. Zabrali papierosy róż
nych marek wartoścI... 28.754
zł. Hurtownia Jest własnością
"Ruchu". Jak się dowiedzieliśmy nieoficjalnie, zakładu
broni stróż, który w nocy nie
słyszał żadnych podejrzanych

IAOI

odgłosow.

,

NAJTANSZE
w regionie nowe samochody

POLONEZ, LUBLIN
ŻUK i PN TRUCK
PP Motozbyt
Kielce, ul. Karcz6wkowska lla
III
tel. 04168 44 44
~ raty, leasing, gotówka

I

strona 2

Wiadomości
Cierpiały

Kiedy w naszym województwie powstanie
loża masońska?

KIELECKIE. - W województwie mieszka kilku masonów, jest także wiele osób, które interesują się wolnomularstwem - twierdzi Adam Witold Wysocki, prezydent
Uniwersalnej Ligi Masońskiej. - Wnioskuję to po listach,
jakie do nas przychodzą. Poza tym, w porównaniu z rokiem ubiegłym, o ok. 40 proc. wzrosła na Kielecczyźnie
prenumerata "Wolnomularza Polskiego".

A.w.

daje A.w. Wysocki.
że
w
Niewykluczone,
przyszłości w naszym województwie powstanie loża
masońska. Aby jednak mogło
do tego dojść, potrzebna jest
grupa Inicjatywna, w skład
której wejdzie co najmniej
siedmiu mistrzów. Niestety,
żaden kielecki mason nie 0siągnął jeszcze takiego stopnia wtajemniczenia.

- Droga jest długa
i trudna
- zapewnia A.W. Wysocki. kandydat na masona

Każdy

Policja
szuka sprawcy

Sam
na trasie
KOŃSKIE. Koniec ubiegłe
go tygodnia przyniósł w konecklej gminie kolejną ofiarę
śmiertelną. Tym razem był to
48-letni pijany mężczyzna, który
wędrował nocą środkiem drogi
na trasie Końskie - Piotrków Trybunalski w okolicach Kopanin.
Trudno odtworzyć przebieg zdarzenia, gdyż nie odnaleziono ani
samochodu, ani kierowcy, który
przejechał mężczyznę.
Być może zamroczony alkoholem wędrowiec usnął na drodze, być może jeszcze dopijał

resztki trunku, znaleziono bowiem obok ciała stłuczoną butelkę po alkoholu oraz ... słoik
śledzi.
Sprawę

bada Prokuratura
Rejonowa w Końskich, jednak
odnalezienie sprawcy wypadku wydaje się mało prawdopodobne.
/MIKI

A.w. Wysocki. - Dziś jesteśmy w
przededniu powołania Wielkiego Wschodu Polski. Obecnie
bowiem podlegamy loży francuskiej.
Do wolnomularstwa mogą należeć również kobiety, choć loże
anglosaskie do dziś nie zezwalają na ich członkostwo w bractwie.

musi przejść trzy podstawowe
stopnie wtajemniczenia.
Najpierw jest uczniem i w tym
okresie nie ma prawa głosu, potem zostaje czeladnikiem, a
następnie mistrzem. Wyższe
stopnie są to już stopnie filozoficzne. Takie wielostopniowe
wtajemniczenie uczy cierpliwości i dystansu.
NajsIlniejszymi ośrodkami
wolnomularstwa w Polsce są
Warszawa, Poznań I ~raków.
Aktywny jest również Sląsk:
- Różne źródła podają różną
liczbę masonów w Polsce. Na
pewno jest nas ok. 500 - dodaje

***

W ruchu masońskim obowiązuje zasada, Iż każdy mówi
tylko za siebie. Wolnomularze
mają własne poglądy, ale nie
narzucają Ich Innym, są otwarci na świat i ludzi, a Ich celem
jest budowa lepszego świata.
W komunistycznej rzeczywistości członkowie bractwa pozostawali w pełnej konspiracjI. Dziś również są bardzo ostrożni w udzielaniu Informacji,
sądzą bowiem, że wciąż w
świadomości wielu ludzi pokutuje stereotyp masona starca knującego w podziemiach Intrygi.
AGATA NIEBUDEK

Tego lata nie ma
stanu alarmowego

•

•

Dziura mniej
,.

KIELECKIE. o dziurze
ozonowej i zagrożeniach
z tym związanych głośno
było w ubiegłych latach.
Teraz dyskusje na ten temat przycichły, nie oznacza to jednak, że dziura
nie jest groźna.

- Tego lata nie ma stanu alarmowego - poinformowała nas
dr Janina Kwiatkowska z Instytutu Meteorologicznego w legionowie, który od lat bada zjawisko dziury ozonowej i zagrożeń, jakie ona niesie. - Uszkodzenia warstwy ozonowej nie
występują nad obszarem Polski. Nie oznacza to jednak, że
jesteśmy na słońcu całkiem
bezpieczni.
Od początku wakacji na Oddział Dermatologiczny Szpitala Zespolonego w Kielcach
trafiło już kilka osób z poparzeniami słonecznymI. Jak nas
poinformowano, były to pojedyncze przypadki - najczęściej po
słonecznych weekendach, 30stopniowych upałach. Ktoś albo
usnął na słońcu, albo nie zabezpieczył skóry przed nadmiernym
opalaniem. Wśród ludzi, którzy
zgłosili się na Oddział Dermato-

grozna

logiczny nie było ciężkich przypadków poparzeń.
Zdaniem dermatologów efektami nadmiernej opalenizny są
najczęściej przebarwienia skóry,
powstawanie piegów, w niektórych przypadkach długotrwałe
wystawianie się na słońce bez
odpowiedniego zabezpieczenia
może prowadzić do raka skóry.
IKAKI

Ostrożnie

Naczelnik aresztu Edward
Król wydał polecenie obniżenia
cen przekraczających dozwoloną marżę . Ajentka kantyny tłu
maczy drobne podwyższenie
cen zaokrąglaniem kwot. Ceny
zostały dostosowane do wyma-

KIELCE. Do przychodni na Czarnowie zgłosiła się rodzina z objawami zatrucia pokarmowego - okazało się,
że wszyscy zjedli nieświeżego arbuza. Owoc kupiono
w kawałku, który odkrojony, "smażył się" w słońcu na
ladzie warzywniaka.

dziurą?

Fot. P. Mazur

SZANS

BIURO
REKLAM
I
OGŁOSZEŃ
ECHO
DNIA
CZYNNE CODZIENNIE 7.30-20.00, W SOBOTY 8.00-14.00
KIELCE, Ul. TARGOWA 18,
PARTER
IC>OO

TELEFONY
KOMÓRKOWE

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

W NIE OPROCENTOWANYCH
RATACH I LEASINGU

@CENTERTEL
Cr"'\J2.c:r"'\O~

jakości

~ KIELCE, UL. DOMASZOWSU 52

!

lU. 430-10. 68-12-35, 36

Szpitala Miejskiego dużo jest
lekkich zatruć, Jakim ulegają
dzieci I dorośli, po spożyciu 0woców, większość po zjedzeniu arbuzów.
/KAKI

Płonęły

Telefony
zależne

od...

wodociągów

. MORA WICA. Mieszkańcy
Radomic skarżą się, że od 2
lipca u większości abonentów
nieczynne są telefony.
- To nie pierwszy tego typu
przypadek - mówią. - W lutym
przez cały miesiąc nie można się
było do nas dodzwonić i odwrotnie. Najbardziej denerwuje nas
to, że w Telekomunikacji próbują
nas po prostu zbyć i obiecują, że
już następnego dnia telefony
będą naprawione. I tak jest już
od kilkunastu dni.
Przyczyną awarii w Radomlcach jest uszkodzenie kabla.
Kierownik nadzoru terenowego TelekomUllikacji Polskiej w
Kielcach Zbigniew Lachor powiedział nam, że trudno jest
przewidzieć termin zakończe
nia prac. Według niego problemy z telefonami w Radomicach zaczęły sIę w momencie
wybudowania
wodociągu,
który ciągnie się wzdłuż kabla
telefonicznego.
/NIEBj

drzwi funkcjonariusza

Straszenie
policjantów
SKARŻYSKO-KAMIENNA. Skarżyscy policjanci
znów zostali nastraszeni przez nieznanych bandytów.
Po ubiegłorocznym podpaleniu dwóch samochodów
osobowych, należących do funkcjonariuszy tutejszej
Komendy Rejonowej Policji, teraz przyszła pora na...
spalenie mieszkania.

Nie wiadomo, czy ostatnie
zdarzenie nie ma związku z
kilkoma tajemniczymi poża
rami, które miały miejsce w
tym mieście w ostatnim czasie.
Przed miesiącem spłonął
skup makulatury wraz z samochodem dostawczym i maszyną
do prasowania makulatury,
następnie altanka w ogródkach
dzialkowych, a ostatnio paliło się
auto pomocy drogowej. Nieznany sprawca wrzucił też łatwo palny płyn do kabiny "volkswagena". Nieoficjalnie dowiedzie-

MfI'EX-BUD Sp. Z 0.0.
Kielce, ul. Witosa 76, tel. 31-19-16
zatrudni

monterów, monterów-spawaczy
instalacji sanitarnych
oraz kierownika robót instalacyjnych
z uprawnieniami.

http://sbc.wbp.kielce.pl

M. FUDALA

starych zV. Jednak wiele cen ar-

Zatruciu. arbuzem
W innej przychodni odnotowano
przypadek
zatrucia
nieświeżymi truskawkami ze
śmietaną, które nie zostały na
noc wstawione do lodówki. W
kieleckich przychodniach tYgodniowo rejestruje się do lekarza
kilku pacjentów z objawami "letnich" zatruć pokarmowych. Na
szczęście do tej pory nie było
przypadków zatruć salmonellą.
- Te wakacje zaczęły się spokojnie i do połowy lipca nie zgło
szono nam żadnego poważnego
przypadku zatrucia artykułami
spożywczymi -lodami, deserami
- powiedziała nam Józefa Flasza, kierowniczka działu żywie
nia w Wojewódzkiej Stacji Epidemiologicznej "Sanepidu" w
Kielcach.
Na oddz~łach wewnętrznych
szpitali też nie ma chorych z zatruciami. Jak poinformowała
nas pielęgniarka oddziałowa

zarządzeniu. Komisja
kontrolować t1ędzie poziom cen
dwa razy w miesiącu.

ganych w

tykułów było znacznie niższych
niż dopuszczone przez dyrekcję .

z owocami!

NA SKUTECZNE OGŁOSZENIE

Do końca sierpnia 1995 roku każdy nabywca nowego Peugeota
otrzyma GRATIS ubezpieczenia AC. OC, NW i Assistance
/kraj i zagranica/, w najstarszej i największej krajowej firmie
ubezpieczeniowej - PZU

•

Aresztu Sledczego w Kielcach. - Przeprowadzona kontrola wykazała przekroczenie marży na niektórych produktach, nie
były to jednak duże kwoty. Największa wynosiła 12 gr /1200

MINUT
T

Rl

- Ustalono, że narzut nie może
przekraczać 20 proc. ceny hurtowej - powiedział Zenon WiIczyński, z.astępca naczelnika

Ludowy sposób ochrony przed

~etę···

AIJlOR'/ZOWA.'iY DFAU:R PEUGEOT:
y .. MO'l'l'(JD~ Kielce, ul. Oomaszowska 52,
l..
I I "Ił tel. (041) 430-10, 68-12-35, 36, fax 68-12-37

KIELCE. W kantynie Aresztu Śledczego obowiązuje rozwydane przez Centralny Zarząd Zakładów Karnych
o zakupie niektórych produktów tylko i wyłącznie na terenie jednostkI. Jak informowaliśmy osadzeni skarżyli się na zbyt wysokie ceny w tamtejszej kantynie. Dlatego specjalnie powołana komisja skontrolowała wysokość narzucanej marży.
porządzenie

Grzegorz Z.,
patrolowego.
Drzwi jego mieszkania znajdującego się na XI piętrze bloku
przy ul. Mickiewicza zostały podpalone. Ugaszono je przed przybyciem straży pożarnej . Zdarzenie miało miejsce około
godz. 2 w nocy z niedzieli na poniedziałek. Dochodzenie w tej
sprawie prowadzi Prokuratura
Rejonowa w Skarżysku-Ka
miennej.

od 7.30 do 20.00

'oc
Peugeot
AGl~INW
. Symbol

Komisja w areszcie

Ofiarą miał być
członek plutonu

PEUGEOT

.

fundusze osadzonych

•

NOWA MODA
Według
Wysockiego największe zainteresowanie masonerią
wykazują. mieszkańcy
Kielc, Ostrowca Swiętokrzys
kiego I Skarżyska.
- W większości są to ludzie
młodzi, którzy szukają swojej
drogi życiowej, pragną znaleźć
odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Czasami proszą nas o
kontakt z działającymi w Polsce
odłamami wolnomularstwa - do-

lokalne

liśmy się , że krąg podejrzanych
osób jest bardzo duży, pierwsze
osoby zostały już przesłucha
ne.
/PISZ!

Oferty pracy

Giełda "Echa"
* Zatrudnię szwaczki, krawcowe. Kielce, tel. 11-10-12.
* Pracowników ogólnobudowlanych przy wykańczaniu wnętrz
zatrudnię. Kielce, tel. 23-817;
31-53-59.
* .. Apinex", Kielce ul. Lecha
11 A, tel. 66-42-38, zatrudni od
zaraz osoby z grupą inwalidzką
na stanowiskach szwaczek.
* Monter układów elektronicznych i automatyki przemysłowej
ze znajomością obsługi komputera poszukuje pracy. Kielce, tel.
31-99-38.
* Kierowca kat.B z samochodem dostawczym, paszport,
szuka pracy. Kielce, tel. 31-9938.
* Rencistka podejmie pracę prowadzenie domu lub inne prace. Kielce, tel. grzecznościowy
31-63-79 w godz. 9-16.
* Młoda dziewczyna, ekonomistka, studiująca, znajomość
obsługi komputera, staż pracy w
handlu, podejmie pracę. Kielce
tel. 61-55-25 wewn. 344 - prosić
p. Rubak w godz. 8-15.
IKR/

Kraj
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Labz~'
Echem"
/,,,Hity roku
Podobno turyści z Europy zachodniej najchętniej odwietego lata Galerię Sztuki Socrealizmu w Kozłówce koło
Lublina, kolekcję przedmiotów przywiezionych przez misjonarzy w Pokrzywnie koło Polanicy, korytarze niedoszłej fabryki
rakiet V1 i V2 w województwie wałbrzyskim, turnieje rycerskie
w Bolkowie. Atrakcją są również zawody w kopaniu złota w
Złotoryi i bezkrwawe _łowy w Puszczy Białowieskiej.
dzają

Są to Oferty stosun/:(owo
nowe i nieco odmienne od tradycyjnych.
Gdzie natomiast zajrzy turysta krążący po ziemiach kieleckiej, radomskiej, tamobrzeskiej?
- W tym roku tradycyjnie już jak
w latach poprzednich największym powodzeniem wśród
przyjezdnych cieszą się na terenie naszego województwa: zamek w Baranowie Sandomierskim, zabytki Opatowa i oczywiście Sandomierz, szczególnie
podziemia - informuje Krzysztof
Pawełczak z Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego w Tamobrzegu. Zdaniem Krzysztofa Bujaka z
PTTK w Radomiu, w tym roku turyści
ciągną
głównie
do
Szydlowca, Orońska i Muzeum
Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. Przyjezdnych gości
najczęściej można spotkać na
radomskim rynku i w modnym

ostatnio wśród młodzieży klubie "Łaźnia". Kielecczyzna natomiast kusi zwiedzających ruinami zamku w Chęcinach, jas~inią
"Raj", zabytkami na

Prezydent

będzie skarżył?

KOMERCJALIZACJA
do Trybunału Konstytucyjnego
Wszystko wskazuje na to, ze Lech Wałęsa zaskarży do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o komercjalizacji i prywatyzacji
przedsiębiorstw państwowych, poinformował we wtorek dziennikarzy PAP rzecznik prezydenta, Leszek Spallński. Podstawą
wniosku byłyby przepisy ustawy przyznające Sejmowi uprawnienia do decydowania o tym, które zakłady będą prywatyzowane, co
jest sprzeczne z konstytucyjną zasadą trójpodziału władzy.
Jak już informowaliśmy w miniony piątek Sejm odrzucił weto
prezydenta do ustawy o komercjalizacji i ponownie ją uchwalił.
W myśl obowiązującego prawa,

prezydent ma 7 dni na jej podpisanie lub skierowanie do TK
wniosku o stwierdzenie zgodności ustawy z konstytucją . Gdyby wybrał drugi wariant - co jest

Smaczne

I

•

zdrowe

Swiętym Krzyżu.

Tymczasem kraje Europy
wschodniej robią wszystko, aby
przybliżyć turystom z Zachodu klimat minionych lat. Praga kusi-kawiarnią "U Kocura", w której kiedyś ponoć przesiadywał Szwejk,
Budapeszt słynie z kafejki przypominającej stołówkę sowieckiego
lagru. Granicę czesko-węgierską
można natomiast przekroczyć
podziemnym korytarzem, którego kiedyś strzegly specjalne oddziały wojska Jednak największą

prawdopodobne - byłby to 12 wniosek prezydenta do Trybunału.
Według Spalińskiego, prezydent nie będzie prowadził konsultacji przed podjęciem decyzji o
skierowaniu wniosku do TK. Kwestie merytoryczne zostały wyczerpane, wachlarz opinii negatywnych jest bardzo szeroki - powiedział rzecznik. Dodał, że nawet
zdaniem ministra Wiesława Kaczmarka - wbrew opinii premiera - nic
by się nie stało gdyby nie uchwalono tej ustawy, ponieważ jest ustawa prywatyzacyjna z 1990 r.
Mówiąc o ewentualnych reakcjach spolecznych, zwłaszcza zapowiadanych przez "Solidamość"
protestów, rzecznik wyrazH obawę
o to, kto - w razie masowych strajków - zapanuje nad sytuacją. - To
ryzyko bierze na siebie koalicja,
która forsuje swoje pomysły, niezależnie od tego co inni mówią - powiedział Spaliński .

Jeśli Lech Wałęsa poniósłby
porażkę w wyborach prezydenckich, jego późniejsza pozycja zależeć będzie od tego, w której tu-

rze przegra i z kim - pisze w
"Rzeczpospolitej"
Ewa
K.
Czaczkowska. Wałęsa nie zgło
sił jeśzcze oficjalnie swej kandydatury w wyborach, ale już chyba nikt nie ma wątpliwości, że

Wałęsa mierzy

szanse wyborcze
weźmie z nich udział. Zdaniem
dzienni karki, jego szanse na zwycięstwo są mniejsze niż pięć lat
temu, ale tym razem przegrana w
drugiej turze nie musiałaby być
klęską. Byłoby nią natomiast na
pewno odpadnięcie w pierwszej
turze i tego zdaje się najbardziej
obawiać obecny prezydent.
Jeżeli Wałęsa przegra wybory
prezydenckie, niezależnie czy w
pierwszej czy drugiej turze, to i tak
przystąpi do budowania ugrupowania politycznego. Najpierw w
1997 r. będzie ono walczyć o dobre miejsce w parlamencie, a potem w 2000 roku o kolejną kadencję dla Lecha Wałęsy.

Barka gnojówki do Polski

Niemcy chcą nas użyźnić

atrakcją są ponoć bułgarskie
niedźwiedzie leczące masażami

2,5 tony nawozu naturalnego, tzw. gnojówki, usHował wwieźć
do Polski przez przejście graniczne na Odrze w rejonie Lubieszyna /Woj. szczecińskie/ szyper prywatnej barki pod banderą
RFN.

dyskopatię. Pomysł

do pozazdroszczenia - nasz zbój świętok
rzyski w roli masażysty na pewno

ściągałby tłumy.

Podczas odprawy celnopaszportowej ta forma niemieckiej pomocy zostala zakwestionowana, ponieważ polskie
przepisy zabraniają wwożenia
tego rodzaju ładunku . Ponadto
szyper nie potrafił wyjaśnić przyczyn, dla których postanowił

/MBP/

Miss Lata '95
Hej! Kandydatki do tytułu Miss Lata '95. Na opalanie się pozostało
tylko kilka dni. Pierwsze eliminacje wyborów organizowanych przez
"Echo Dnia" i Radio "Kielce" odbędą się już w sobotę na basenie
Tęczy. W programie dyskoteka, wieczorna kąpiel, konkursy. Zgłosze
nia kandydatek przyjmowane będą bezpośrednio przed imprezą.
Szczegóły podamy w jutrzejszej rubryce Lato z Echem.
/MPB/

Z ,",Echem" na pizzę
Pizzeria "Krystyna" usytuowana u zbiegu ulic Manifestu
Upcowego I Sandomierskiej w Kielcach jest ulubionym miejscem spotkań młodzieży. Lokal poleca zawsze świeże wyroby
- pizzę, szaszłyki, hamburgery i lody.
Dzisiaj dla pierwSiZych trzech gości, którzy zjawią się w pizzerii z tym wydaniem naszej gazety właściciele ufundowali trzy
podwójne poczęstunki.

Toruńska firma "Elektrim Food" wypuściła na
rynek nowe jogurty. Nie
są - wbrew nazwie producenta - elektryczne, ale wstrząsające na pewno. Do jogurtów naturalnych i owocowych już
przywykliśmy, ale warzywne to na pewno nowość.

Na zdjęciu: pietruszka,
cebula i czosnek w mleku, a do tego "żywe kultury bakterii".
Fol PAP/CAF
Wojtek Szabelski

W hotelu w Lublinie

OKRUTNY MORD
16 mln starych złotych ukradli z hotelowej kasy w Lublinie nieznani sprawcy, którzy z niespotykanym okrucieństwem zamordowali 30-letnią recepcjonistkę· poinformował 25 bm. nadkomisarz Zenon Maj z KWP w Lublinie.
Na ciele ofiary, w tym głównie
w okolicach klatki piersiowej i
brzucha, stwierdzono 11 ran
ciętych od noża . Lubelska policja prowadzi intensywne poszukiwania sprawców zabójstwa

Sołtys upił się

kobiety, która osierocila sześcio
letnią córkę .

Z dotychczasowych ustaleń
wynika, że do mordu doszło 24
bm. nad ranem. Ofiarę w kałuży
krwi znalazla w windzie powracająca o świcie do hotelu Ukrainka. Z przesłuchiwanych dotychczas hotelowych gości nikt
owej nocy nie zauważył nic podejrzanego. Tymczasem niektórzy mieszkańcy okolicznych bloków poinformowali policję , że w
prawdopodobnym czasie napa-

•

I ... utopił lekkomyślnie

Kartka z wakacji
To miejsce jest także dla Ciebie. Jeżeli chcesz pozdrowić
swoich bliskich, pochwalić się, jak fantastycznie spędzasz letnie dni, napisz do nas kartkę z wakacji.
/kak/

Po sprawnym uporaniu się w ciągu dwóch godzin z problematyką
sesji Rady Gminnej w Nowince /Woj. suwalskie/, radni w grupie liczą
cej ok. 20 osób poszli na wizję lokalną gminnej plaży nad jeziorem
Blizno. Po drodze zaopatrzyli się jednak w dwie skrzynki wódki dla
zaktywizowania sprawnego testowania obiektu. Radni prędko rozweselili się tak, że niektórzy z nich swe obowiązki służbowe wykonywali
brodząc w ubraniach w wodzie. Po zakończeniu testowania ,wody' i
wody, na pomoście pozostała jednak .zbędna' para butów. Ich właści
cielem okazał się pewien sołtys, który utopiI się nie zauważony przez
nikogo ... Nie korzystał zatem z dobrych rad.

MASZ WOLNE MIEJSCE
- - ZADZWOŃ

du słyszeli przerażający krzyk
kobiety dobiegający z hotelu.
Nie reagowali jednak, ponieważ
głośne zachowanie się i wrzaski
hotelowych gości były czymś
nagminnym.
Hotel, w którym doszło do
morderstwa, cieszy się w Lublinie złą opinią. Gdy skończyla się
jego era jako hotelu robotniczego, stał się jednym z tańszych
hoteli, z usług którego w
większości korzystają obywatele
WNP.

Firmy
. I I I••~

.IYROPOl
wspólnie

organizują

pokaz

zastosowania nowoczesnych materiałów
budowlanych firmy ATLAS, m.in.:
system ociepleń budynków
ATLAS STOPTER

oraz układanie glazury i terakoty
Wszystkich zainteresowanych
serdecznie zapraszamy.
Pokaz odbędzie się
dnIa 27.07.br. o godz. 12.00 oraz 15.00
w sklepie firmy "BUD EX-Szyk" w Starachowicach
ul. Krzywki 18, tel. (0-47) 747812

Jeś li masz wolne miejsce w samochodzie lub w autokarze - zadzwoń do naszego Biura Rezerw Transportowych w godz. 9·1 2, tel.

68·00-12, 68-00-43 w Kielcach, 23-26-02 w Tarnobrzegu, 235-19 w
Radomiu.
Cztery wolne miejsca do Frankfurtu n. Menem w dn. 29 lipca Kielce,
tel. 68·43·81
Wolne miejsca w autokarze z Kielc do Koszalina i Kołobrzegu 2
sierpnia 1995 r., Kielce, tel. 575·39.

odhopoinstruowany przez celników o
zakazie wwożenia takich ła
dunków do Polski. Następnie
zaś barkę wraz ze smrodliwym
darem zawrócono.

,

Po sesji Rady Gminnej

Fot. A. Piekarski

wzbogacić naszą ziemię o
chody niemieckich zwierząt
dowlanych. I dlatego został

Kielce 25-509
ul. Leśna 9
tel. (041 )68-05-93

Zapraszamy

w godz. 700- 18.00
soboty 7 00-14 .00

TOWAR NA MIEJSCE

http://sbc.wbp.kielce.pl

~I~W!.
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Nagrody dostarcza Spedycja Polska

<~r?rn@w>©[1,>
Kielce, tel. 539-82; Radom, tel./048/526-15;
Tarnobrzeg, tel./015/23-31-32

Kolejni

zwycięzcy

Zofia Dobrowolska I Julita Czerwińska wygrały zestawy do
drinków, Roman Wortacz i Janusz Szuba wygrali serwisy do kawy. Zofia Chrzan, Ryszard Wziątek wygrali komplety noży. Gratulujemy.

Kraj
"Dowody wdzięczności" trafiają do kieszeni
lekarzy i personelu pomocniczego

LICHE ZDROWIE
POLAKÓW
Co dziesiąty Polak jest osobą niepełnosprawną, a co piąty - ma stałe kłopoty zdrowotne. Swój
-stan zdrowia gorzej oceniają kobiety niż mężczyźni, a odsetek przewlekle chorych gwałtownie
rośnie wśród osób przekraczających 45 rok życia. Nadal najczęściej leczymy się w rejonowych
placówkach państwowych, gdzie koszty leczenia są niemal dwukrotnie niższe niż w przychodniach prywatnych. Prawie połowa opłat związanych z pobytem w szpitalu to tzw. dowody
wdzięczności trafiające do kieszeni lekarzy I personelu pomocniczego.
Najczęściej osoby chore szukają pomocy u "lekarza rejonow~o". 73 proc. wszystkich po-

Jak wynika z najnowszych danych GUS, przedstawionych na
konferencji prasowej 25 bm., co
dziesiąty mieszkaniec kraju przyznaje, że ma kłopoty w wykonywaniu podstawowych czynności. Tym
samym jest zaliczany do grupy
osób niepelnosprawnych, przy
czym ponad 85 proc. z nich ma II i
III grupę inwalidzką. Zdecydowanie gorzej stan swojego zdrowia 0ceniają kobiety niż mężczyźni, one też częściej korzystają z porady lekarskiej.

bytow w szpitalu zarejestrowano
placówkach państwowych.
Sredni koszt leczenia szpitalnego jednej osoby w 1994 r. wyniósł 1,6 mln starych zł, a tylko
8,5 proc. - to pobyty całkowicie
bezpłatne. Ankietowani przyznali, że w czasie pobytu w szpitalu najwięcej /46 proc. całej sumy/ wydali na tzw. dowody
wdzięczności dla lekarzy i perso-

Vj

Hiszpańska rzeźba

~

ł
~
1tQca~

Jak grać

która znajduje się obok tego rzędu.

*O

wygranej należy powiadomić nasze BIURO, Kielce, ul.
Targowa 18, tel. 321-456, najpóźniej do godziny 16 następnego
dnia po opublikowaniu szczęśliwych liczb.

* Wygrane z piątku i soboty można zgłaszać w poniedziałek
do godziny 16.
Biuro czynne jest w godzinach od 8 do 16,
adres: Kielce, ul. Targowa 18.
akcji promocyjnej znajduje się w biu-

Histeryczny i aerodynamiczny akt kobiecy Salvadora Dali.
Fot. PAP/CAF-Andrzej Rybczyński

Podczas
,

pościgu

za

złodziejami

samochodu

Smiertelny zawal policjanta

rze.

Nowości

wydawnicze
PWN

Zyciorysy historyczne, literackie i legendarne pod redakcją Zofii Stefanowskiej i Janusza Tazbira
Wśród autorów ..życiorysów historycznych, literackich i legendarnych" znajdujemy nazwiska wybitnych osób: Henryk Samsonowicz,
Władysław Czapliński, Andrzej Zahorski, Stefan Kieniewicz. Seria
trzecia zawiera osiem
szkiców napisanych z
narracyjną biegłością,
zestawiających zbiorowy mit i potoczną
często wiedzę z naukową faktografią. Taki

sposób pisania wydaje się niezwykle atrakcyjny dla czytelników.
Wszystkie szkice opatrzone są bogatym
materiałem ilustracyjnym, który odnosi się ~~___j==~:!D=m;:m~:I~t~
do historycznej biog- !III
rafii bohatera, ale i
późniejszego .. życia"
w legendzie. Książka
ta weryfikuje wiele wyobrażeń i porównuje
je z wiedzą historyczną·

Opr. /BEN/

Ministerialne
nagrody
wadzili do oskarżenia trzech osób
odpowiedzialnych za nieprawidło
~ości w prywatyzacji Banku
Sląskiego.
Wysokość

nagród wahała się
od 1 tys. do 4 tys. zł - powiedział
dziennikarzowi PAP rzecznik prasowy ministra Andrzej Cubała .
Przyznano je m.in. prokuratorom z
Radomia i Częstochowy za "rozpracowanie" gangów samochodowych; z Opola - za sprawę o wyłu
dzenie kredytów /oskarżono m.in.
byłego wiceministra pracy Krzysztofa BJ; z Łodzi - za wykrycie grupy
przestępczej wymuszającej haracze w woj. skiemiewickim oraz za
sprawę zab6js~a na zlecenie.
. Nagrody takie prokurator generalny przyznaje co kwartał. W II
kwartale br. wyróżniono nimi
ogółem 226 prokuratorów; suma
nagród wyniosła 472 tys. zł.

Brutalna kampani.

* Jeżeli Czytelnik zakreślił cały rząd liczb, wygrywa nagrodę,

* Nagrodę należy odebrać w ciągu tygodnia, okazując
szczęśliwą kartę i dowód osobisty.

Dla najlepszych
prokuratorów

B6jka między z\Nolennikami
Olsze\Nskiego i Pietrzaka

Codziennie "Echo Dnia" publikuje różne zestawy liczb. liczby te należy zakreślać na bezpłatnej karcie akcji promocyjnej.

Szczegółowy regulamin

nelu medycznego. Mniej przeznaczyli natomiast na leki, opiaty
za pobyt oraz wydatki związane
bezposrednio z opieką nad chorym /dyżury, dożywianie/o
Lżej chorzy udają się zwykle
do przychodni rejonowej /80
proc.!, rzadziej - do droższego
,Jekarza prywatnego" /16 proc./.
Srednio za wizytę w prywatnym
gabinecie płaciliśmy w ubiegłym
roku 217 tys. starych zł, podczas
gdy wizyta w państwowej
służbie zdrowia kosztowała nas
ok. 10 tys. zł. 8 proc. potrzebujących pomocy lekarskiej rezygnowało z niej m.in. z powodu
braku pieniędzy lub utrudnionego dostępu do lekarza. Podobnie jak w szpitalach, tak i w przychodniach ponad 40 proc. wydanych na leczenie pieniędzy
przeznaczyliśmy na "dowody
wdzięczności".

KUPON NR 46

21 prokuratorów szczególnie
w najważniejszych
gospodarczych i
przeciw
zorganizowanej
przestępczości otrzymało 25 bm.
nagrody pieniężne z rąk ministra
sprawiedliwości - prokuratora generalnego Jerzego Jaskierni.
Wyróżniono m.in. dwóch prokuratorów z Warszawy, którzy dopro-

zasłużonych
śledztwach

Podczas pościgu za złodziejami samochodu 25 bm. we
Włocławku, śmiertelnego zawału serca doznał st. sierżant Jerzy
Gryglel, prowadzący z dużą szybkością "volkswagena vento".
Kierownicę radiowozu zdołał przejąć siedzący obok drugi policjant, który samochód zatrzymał I podjął się reanimacji kolegi,
wezwał również pogotowie ratunkowe - poinformował rzecznik
KWP nadkom. Andrzej KołodziejskI.
St. sierż. Grygiel zmarł po
przewiezieniu do szpitala. Miał
4 7 lat, z których 19 przepracował
w policji. Niedawno zdobył tytuł
.. Policjanta roku" woj. włocławs
kiego.
Do tragedii doszło podczas
prowadzonego z szybkością 160
km/h pościgu za skradzionym w

Udaremniony przemyt

Aleksandrowie Kujawskim "seatem toledo" z niemiecką rejestracją. Zdołał on zawrócić przed
policyjną blokadą, na którą
wpadli pilotujący uprowadzony
pojazd trzej wspólnicy złodziei,
jadący "audi 100". Jeden z nich
został niegroźnie postrzelony
przez policjantów.
Złodzieje "seata", którym udało
się
wyjechać
poza
Włocławek,
porzucili skradziony samochód w okolicach
miasta.

We wtorek w Warszawie zwolennik kandydatury Jana
Olszewskiego na urząd prezydenta uderzył zwolennika
kandydata Jana Pietrzaka, powodując u niego rozcięcie
wargi, wybicie zęba i wstrząśnienie mózgu - poinformował, 25 bm., PAP rzecznik prasowy komendanta stołecz
nego policji Witold Gierałt. Incydent zdarzył się podczas
zbierania podpisów pod nazwiskami kandydatów. Napastnik miał - jak podaje policja - 68 lat, zaś jego ofiara - 67
lat.
Policja wyjaśnia, że do bójki
gdy przy stoliku zwolenników Olszewskiego w pewnym momencie usytuował się w odległości
4-5 metrów zwolennik Pietrzaka.
Wywiązała się między nimi dyskusja, która - jak relacjonuje policja niemal momentalnie przerodziła
się w szamotaninę .
Według Krajowego Komitetu
Wyborczego Olszewskiego relacja policji jest nieprecyzyjna.
Zwolennik Olszewskiego wystą
pił w obronie starszej, zbierającej
podpisy, 70-letniej pani, która
została uderzona w pierś przez
zwolennika Pietrzaka, jakimś że
lazem - dowiedział się dziennikarz PAP w KKW Olszewskiego.
Według komitetu Olszewskiego,
agresję zwolennika Pietrzaka
wzbudziła uwaga starszej pani,
aby przyciszył swój radioodbiornik.
Inną wersję zdarzenia przedstawiła dziennikarzowi PAP sekretarz Biura Wyborczego Pietrzaka
Aneta Sałajczyk. Powołując się na

doszło,

Zamiast do sklepu
Obrabowano z
do... oclenia
W wyniku zakończonej 25
bm. nad ranem szczegółowej
kontroli transportu tajlandzkiej odzieży skierowanego do odbiorcy w okolicach Warszawy, znaleziono nie zgłoszone do odprawy celnej towary łącznej wartości 128.400 /1 miliarda 284
mln starych/ zł.
Bez opiat celnych i podatkowych usiłowano przewiezć 2180
sukienek damskich, 189 bluzek,
282 pary spodni oraz 188 garsonek. Towary zostały zatrzymane.
W sprawie wszczęto postępo
wanie karno-skarbowe. Po Jego
zakończeniu odzież skier'bwana
zostanie do sprzedaży.

pieniędzy

120 tys. zł /1,2 mld starych zł/ oraz dwa pistolety na ostrą amunicję i dwa ga~owe zrabowano w nocy 25 bm. z Banku
Spółdzielczego w Zukowie pod Gdańskiem. Jak poinformował
dziennikarza PAP nadkomisarz Wojciech Deptuła, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, włamywacze
dostali się do banku przez przylegający do niego budynek
Spółdzielczego Kółka Rolniczego, obezwładniając dozorcę i
dwie inne osoby.
Napadu dokonano kilka minut
po północy z poniedziałku na
wtorek. Kilku uzbrojonych I zamaskowanych mężczyzn wdarło
się do bazy SKR przy ul.

http://sbc.wbp.kielce.pl

KOŚCIerskIej

w

Żukowie,

o-

bezwładniając i WIąŻąC dozorcę.

Po zrabowaniu z kasy pancemej
SKR 3 tys. zł napastnicy dostali
się przez okno. do banku, skąd

relację poszkodowanego Zbigniewa C., zwolennicy Olszewskiego
najpierw obrzucili go i Pietrzaka
straszliwymi wyzwiskami. Do najmniej obraźliwych można - jej zdaniem - zaUczyć nazwanie ich "komunistami i Zydami". Potem bez
powodu starsza, ok. 70-letnia,
"korpulentna" kobieta przytrzymała wyjątkowo szczupłego i wątłego
Zbigniewa C., a zwolennik Olszewskiego uderzył go - twierdzi
A. Sałajczyk. Według niej, zwolenników Olszewskiego zbulwersował fakt, że Zbigniew C. zebrał w
krótkim czasie więcej podpiSÓW
dla swojego kandydata niż zwolennicy Olszewskiego.

Wszyscy uczestnicy zdarzenia zostali zabrani na komendę,
a - jak informuje policja - zwolennik Pietrzaka po opatrzeniu
przez lekarza udał się do domu.
Komenda rejonewa zatrzymała
zwolennika Olszewskiego i prowadzi w tej sprawie czynności
wyjaśniające .

i broni

po rozbiciu sejfu ukradli z niego
120 tys. zł, dwie sztuki broni ostrej i dwie gazowej.
Bandyci przebywali w pomieszczeniach SKR i banku
przez kilka godzin. Oprócz dozorcy obezwładnili i skrępowali
także mieszkającą w tym samym kompleksie budynków kobietę i kierowcę samochodu
cIężarowego, który przyjechał
do bazy SKR ok. godz. 2 w nocy.

Świat
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-Karadzić ośkarżony o zbrodnie wojenne

-Stanowisko Ghalego w sprawie nalotów NATO

•

ZEPA

PADŁA

Trybunał Narodów ZJepnoczonych w Hadze oskarżył we wtorek przywódcę Serbów bośniackich Radovana Karadzlcla o ludobójstwo, zbrodnie wojenne I zbrodnie przeciwko ludzkości.
Trybunałzostał utworzony w 1993 roku na mocy rezolucji Rady
Bezpieczeństwa. Jest to pierwsza tego rodzaju Instancja sądo
wa od czasu procesów niemieckich i japońskich zbrodniarzy
wojennych w Norymberdze i Tokio.

Sekretarz generalny ONZ
Butros Ghali uważa, że na
piątkowym
spotkaniu
londyńskim w sprawie Bośni nie
podjęto żadnej nowej, oficjalnej
docyzji w sprawie .stref bezpieczeństwa· w Bośni i Hercegowinie, a dokonano tylko pożytecz
nej wymiany poglądów - oświad
czył w poniedziałek wieczorem
czasu nowojorskiego rzecznik
szefa ONZ Ahmed Fauzi.
Zdaniem Ghalego, wszystkie
decyzje forum londyńskiego
podporządkowane
są
obowiązującym ramom i procedurom, ustalonym w rezolucjach
Rady Bezpieczeństwa ONZ.
Wszelkie dalsze działania, po
spotkaniu londyńskim, podejmowane będą w ramach obowiązujących zasad, czyli rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ.
Jeśli
zaistnieje
potrzeba
zwiększenia wykorzystania sił
lotniczych w Bośni, powinna

zostać podjęta nowa decyzja polityczna. Właśnie ta sprawa jest
obecnie dyskutowana między
ONZ i NATO - oświadczył Fauzi.

Radioamatorzy z Sarajewa,
którzy uzyskali.łączność ze swymi kolegami z Zepy, twierdzą, że
oddziały atakujących Serbów

Walki ·w Groznym
Według agencji TASS, strzelaninę rozpoczęli bojownicy Du-

dajewa, którzy ostrzelali z broni
maszynowej i granatników stanowiska rosyjskie nad rzeką
Sunza, w odległości 1 km od siedziby misji.

Po 15 minutach strzelanina
zaostrzyła się i przeniosła na ulicę
Majakowskiego,
gdzie
m,ieści się siedziba misji OBWE.
Stanowiska żołnierzy Dudajewa
znajdują się w odległości 300 m

od misji.
Reuter pisze,

że

naoczni

świadkowie widzieli rosyjskie sa-

mochody

opancerzone prowadzące ogień w kierunku pała
cu prezydenckiego w centrum
miasta. Strzelanina trwała około
30 minut.

Obciął głowę,

był opętany

bo chłopiec
przez szatana

Zeznania ojca
34-letni Amerykanin Erlc Star Smith składając w poniedziałek
zeznania przed prokuratorem w mieście Moriarty /stan Nowy
Meksyki przyznał się, że obciął głowę swemu 14-letnlemu synowi Erlcowl, gdyż tajemnicze głosy powiedziały, że chłopiec jest
opętany przez szatana.
.Oświadczył, że zewnętrzne
siły pchnęły go do zamordowa-

nia swojego syna· - stwierdzii
prokurator okręgowy Ron Lopez . • Powiedział, iż usłyszał gło·
sy, że jego dzieci są diabłami.

py. Informacje te cytuje sarajewski dziennik .Oslobodjenje·. Premier Bośni Haris Silajdzić nie
może potwierdzić tych informacji, ani zaprzeczyć im - dodaje
dziennik.

Z ostatniej chwili
Jak poinformowała agencja
Reutera enklawa muzułmańska
Żepa została zdobyta przez Serbów.

Izrael-OWP

Przyznał się do obcięcia glowy
synowi".
Star Smith aresztowany został
w sobotę , kiedy kierowcy zobaczyli go jak zadawał śmiertelne'
ciosy synowi na poboczu drogi.

Żołnierze serbscy omawiają
miasta.
PAP/CAF-EPA

taktykę ostrzału

Premier Izraela, mówiąc o kontynuowaniu rozmów po pogrzebie,
nie określił ani czasu, ani miejsca.
Glówny negocjator ze strony
OWP Ahmed Korei powiedział, że
rozmowy na temat rozszerzenia
autonomii palestyńskiej na Zachodnim Brzegu Jordanu zostaną
podjęte w środę.

Ordynator kliniki San Camillo,
gdzie hospitalizowano 24-letniego Wiesława O., dr Massi, poinformował, że .Iekarze panują
nad sytuacją·, a decyzje dotyczące ewentualnych kolejnych
operacji zostaną podjęte dopiero
w czwartek, po zakończeniu serii
badań i analiz. Wiesław O. stracił
lewe oko i odniósł poważne obrażenia jamy brzusznej. Ma uszkodzoną wątrobę i śledzionę.
Lekarze usunęli mu część jelita
cienkiego. Wyjęto mu odłamki
granatu z płuc . - Lekarze - jak powiedział dr Massi - pokładają
wiele nadziei .w młodym i silnym· organizmie Polaka.
Drugi ranny Polak, 37 -letni Jerzy S. przebywa w szpitalu SanI'
Eugenio. Lekarze walczą o uratowanie nogi Polaka. Według informacji otrzymanych od dr. Curatola, który operował rannego,
sytuacja nadal jest poważna.w

poniedziałek
wieczorem
nastąpiły komplikacje w obiegu

krwi w nodze, o czym informowe wczorajszym .Echu·.

waliśmy

Umierają

Ofiary

ludzie starsi

upałów

Fala upałów, która od kilku
dni utrzymuje się niemal w
całych Włoszech, spowodowała już śmierć kilkudziesięciu osób. W większości są
to ludzie w starszym wieku.
Meteorolodzy przewidują , że
w najbliższych dniach upały utrzymają się, przy czym krytycznym dniem ma być czwartek. W
wielu miejscowościach wezwano ludzi starszych, aby nie opuszczali domów. Pojawiają się
też apele o ograniczenie korzystania z samochodów. Przy bezwietrznej pogodzie spaliny utrzymUją Się bardzo długo nad jezdnią i mogą stać się przyczyną poważnego zatrucia.

Minęło już

16 lat od czasu, gdy
dziwny list dotarł do redakcji
stołecznej gazety popołudniowej
.Veczemi Praha" .•Chciałbym podziękować Wam i krajowi w imieniU rodziny Einsteina za uroczystość z okazji 100 rocznICY urodzin
mojego ojca. Jestem bardzo
wdzięczny" - tymi słowam i rozpoczyna/ się ręcznie napisany list.
Ust, podpisany przez człowie
ka, który uważa się za jedynego

żyjącego potomka Alberta Einsteina, został zlekceważony jako
żart bądź bezczelna próba uzys-

kania prawa emigracji do Stanów Zjednoczonych . W 1979 r.
wszystkie dzieci Einsteina już
nie żyły i w Pradze nie było nikogo, kto m iałby kontakt z Einsteinem , gdy ten mieszkał w Pradze , zanim w 1912 r. objął bar·
dziej prestiżowe stanowisko w
Zurychu .

Tak

wszechświata. Ciekawe, że to

stworzył

samo dotyczy jego syna, Alberta.
- Mogę nie móc tego udowodnić , ale wiem, że jestem jego synem - powiedział ostatnio w trakcie dlugiego, pogmatwanego
wywiadu, jakiego udzieiii w
swym mieszkaniu na skraju Pra·
gi. - Nie mogę mieć korzysci z
tego, że jestem synem Einsteina. Mogę tylko tracić pieniądze .
Nie mogę , rzecz jasna, odwrócić
kierunku mego życia lub zmienić
go w jakikolwiek sposób. Dlaczego więc mialbym kłamać?

nowoczesną

teorię

Okocim
O tlmus
PBR
Polifarb Cn

http://sbc.wbp.kielce.pl
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JESTEM SYNEM EINSTEINA
to
przynajmniej
wyglądało , dopóki Ludek Zakel
Einstein nie pojawił się z plikiem
dokumentów, opowieścią o noworodkach zamienionych po porodzie i złożonym pod przysięgą
świadectwem kobiety, która go
wychowała, iż jest synem Einsteina.
Co więcej , 63-letni fizyk /kontynuuje on badania rozwijające
spuściznę Einsteina! wykazuje
uderzające podobieństwo fizyczne i zbieżność tempera
mentu z człowiekiem , który

Es ebe e
Exbud
Irena
Jelfa
KableBFK

Nieznani sprawcy podpalili w
nocy z poniedziałku na wtorek w
Niemczech prawie jednocześnie
5 obiektów tureckich w BadeniiWirtembergii. Płynem zapalającym oblano także niemieckie
biuro podróży we Freiburgu. Nikt
nie odniósł obrażeń.
Taki sam los spotkał tureckie
biuro podróży w Nuertingen.
Oprócz tego podpalono siedzibę
tureckiego klubu piłki nożnej w
Brackenheim, stowarzyszenia w
Friedrichshafen i dom modlitwy
w Tybindze, a ponadto turecką
restaurację w Singen.

Dlaczego miałbym kłamać • mówi fizyk z Pragi

Jak podał amerykański dziennik "International Herald Tribune" , 63-letni fizyk z Pragi uważa się za syna Alberta Einsteina I
chce urzędowego potwierdzenia tego faktu.

A ros
BIG
BPH
BRE

Mostalzab
Novita

poważny

Kurs:
25 VII
(zł)

tureckie
obiekty w Niemczech

Stan Polaków nadal

ważny.

Akcje

Krosno
Mostalex
Mostalwar

Po zamachu w Nazarecie

Stan zdrowia dwóch Polaków przebywających od niedzieli w szpitalach w Rzymie,
dokąd
przetransportowano
Ich z EtiopII po zamachu,
którego ofiarą padli w czwartek w Nazarecie, jest nadal po-

Sesja 25 lipca (wtorek)

Zawieszone
negocjacje

Płoną

15 minut po przerwaniu rozmów

We wtorek, 15 minut po ogło
szeniu trzydniowej przerwy w rokowaniach, przed siedzibą misji OBWE w Groznym rozgorzała walka. AFP podaje, że
zginął
co najmniej jeden
żołnierz rosyjski.

przedarły się w nocy z poniedziałku na wtorek przez linie obronne i znajdowały się w ąd
ległości 300 metrów od bram Ze-

Izrael zawiesił rozmowy pokojowe z Organizacją Wyzwolenia
Palestyny po samobójczym zamachu w Tel Awiwie, w którym
zginęło sześć osób, ale izraelski
premier Icchak Rabin obiecuje
wznowić rozmowy po pogrzebie
ofiar zamachu.

228
583

1.215
76
117
284
263
131
4.095

936
3.942
966

100
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Echo Reklama

AGENCJA REKLAMOWA
" ECHO DNIA"
przyjUluje ogłoszenia
do gazet w całytn kraju
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HURTOWNIA
HYDRAULICZNA

KIELCE, ul, Zagnańska 145
lel.lfax31-94-55, godz, 8-16, sob. 8-14

OGŁOSZENIE OPRZETARGU

9luriePOiJlski

66-200 Świebodzin

KOMPLETACJI i MONTAŻY
URZĄDZEŃ DO OBRÓBKI
CIEPLNEJ METALI

NIEOGRANICZONYM NA ZBYCIE
SAMOCHODU MARKI FIAT l25p
· - Wojewódzka Dyrekcja Dróg Miejskich w Tarnobrzegu, ul.
Dąbrówki 44, tel./fax 22-11-94

ul. Wojska Polskiego 2
lei, (0-688) 255-63; tlx 0433211 ; fax 22440

Piece do pracy
watm. regulowanych:

PEKAT,PEGAr,RTPFQ,TFQ
Oporowe: POK, PEK, PEG, PEC
Paliwowe: PGK, PRK
Tyglowe i solne: PET, PEE
Piece piekarnicze typu PTC
Urządzenia towarzyszące

oraz specjalne: kraj - import

ogłasza przetarg

nieograniczony w fonnie przetargu ustnego na
Fiat 1250 , nr ręj.
TGN 7009. rok orod. 1985.

zbycie samochodu osobowego marki

cena wywoławczą 1500 zł
jeden tysiąc pięĆset złotych).

(słownie:

POLITYKA
GAZETA BANKO WIł

mNOWAoEUROpA

Samochód można oglądać w dniach od 26.07.1995 r. do
31 .07.1995 r., wgodz. 10-12 .
Przetarg odbędzie się w siedzibie WDDM, 31 lipca, o godz. 12.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić w
kasie WDDM w dniu przetargu do godz. 11.30.
Zastrzegamy sobie unieważnienie przetargu.
Wszelkie informacje można uzyskać pod nr. tel. 22-11-94.

Komornik Sądu Rejonowego w Kielcach, Rewiru

IV,

mający kan-

celarię w Kielcach, przy ul. Wesołej 51, pok. 814, podaje do publicz-

nej wiadomości, że 27 lipca 1995 r., o godz. 10, przy ulicy Zbożowej
w Kielcach, na parkingu Komendy Rejonowej Policji, odbędzie się
w trybie ustalonym wart. 867 kpc
.
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UWAGA!
OBNIŹKA 1MILION Zł /100 z//

E· j VlŚDólczesna

NA ZAKUP APARATU
WEWNĄTRZUSZNEGO

APARATY SŁUCHOWE

~~~~l1mD

GABINET .. LOGO "
Kielce, ul. Paderewskiego 14 (d. Buczka)
tel. 66-3 I-67
2471WlNAT

Nlt~~ kurier
porann~
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OBWIESZCZENIE OLIUYD\CJI RUCHOMOŚm

Duża firma

handlowa, działająca na terenie całej Polski,
poszukuje kandydatów na stanowiska

SPRZEDAWCOW
FAKTU RZYSTOW
w nowo otwartym sklepie firmowym w Kielcach

1/ samochód osobowy marki Ford Sierra, koloru kości słoniowej, bez
tablic rejestracyjnych, o nr. nadwozia WFOAXXGBBAE B37623 i nr
silnika EB 27623, oszacowany na kwotę 5.500,00 zł.
2/ samochód osobowy marki Audi 80, nr rej, KIF 5821, rok produkcji
1979, nr silnika YN085978, nr nadwozia 8472019421, oszacowany
na kwotę 2.400,00 zł,
oraz 27 lipca 1995 r., o godzinie 11.30, na parkingu strzeżonym
Pana Kojomańskiego w Kielcach, przy ul. Sikorskiego odbędzie się

naCJa. nw. mch OIDOSCl:

.
I·lC
Pletwsza

I.

- samochód osobowy marki Fiat 125 p, o nie ustalonych numerach
rejestracyjnych i innych numerach identyfikacyjnych oszacowany
na kwotę 1.400,00 zł. .
Cena wywołania ww, ruchomości 'vYYnosić będzie 3/4 sumy 0siacowania, a przystępujący do licytacji winni wpłacić wadium
w wysokości 10% ceny wywołania lJezpośrednio przed licytacją.
Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej.

BRiO przeprasza za błąd zaistniały 24.07.1995 r., gdzie zamiast
nOBWIESZCZENIE LICYTACJI RUCHOMOŚCI" zamieściliśmy
"OBWIESZCZENIE LICYTACjI NIERUCHOMOŚCr.

°°

wymagane:

491akmlrup

wykształcenie średnie, miła powierzchowność, umiejętność

nawiązywania kontaktów, znajomość obsługi komputera
(fakturzyści), wiek do

35 lat

KRAKOWA
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GAZETA

KRAkOWSKA
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mile widziane:
znajomość branży sanitarno-insta1atorskiej lub wyposażenia
wnętrz, doświadczenie zawodowe

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

CZAS

Zgłoszenia

iIi OlKOWSIU9

I informacje pod nr tel. Kielce 512-54,
w godz. 11-13; 15-17

Kielce

ul. Żołnierzy Radzieckich 21

wybrzeża

teł.lfax

/0-41/61-95-04

• ~GIEL DRZEWNY DO GRn.I.~
• MEBLE OGRODOWE i DODATKI
oraz inna oferta dla odbiorców hurtowych:

* ańykuły gospodarstwa domowego:

~

1-2

ul. Jana Pawła II - 43, Instytut Geoiogiczńy, Ściegiennego l,
13. 15. Z~oda 1,6, 21, Miedziana Góra ze sta~i nr 797

1-2-3
1-12

Lesz~nx

ze sta~i nr 144

ul. Szydlówek Górny, Domaniówka,
szawska od nr 148 do 152

Masłowska

oraz War-

2

ul. Krakowska od nr 57 do 127, Grzybowa, Jagodowa, Gajowa - odbiorcy zasilani z sieci napowietrznej, Trzcianka ze stacji napowietrznej,
Trzcianka ze stacji nr 20: Kajetanów ze sta5:ii nr 135, Łosienek III ze stacji nr619
os. Świętokrzyskie - ul. Manifestu Lipcowego 65. Pawilon
Handlowy 76,77,78,80, Apteka,llobek 14, Klub .Sabar, Przychodnia, Hydrofornia, Bilcza Ciołków ze stacji nr 74, Lekomin ze stacji nr 760, Gruszka ze stacji
nr 759, Barcza ze stacji nr 85. Łubno ze stacji nr 597, Łosień ze stacji nr 608,
Mal2l.l0skie ze sta~i nr 721

SPRĘZARKI

~

1

ul. Nowy Świat, Sląska, Legnicka, Wielkopolska - odpiorcy
zasilani z sieci napowietrznej, os, Słoneczne Wzgórze bl. 22a. A. B, 23A, 24A,
25A. 27A, B. 28B. 29C. Szewce ze stacji nr 738

3

- szeroka gama wyrobów
z tworzyw sztucznych
- folie aluminiowe, reklamówki

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

BejQD EDe[gebc;;tD~ Kielce zawiadamia, że w sierpniu,
w godz. 8-16, wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej
dla następujących odbiorców:

3-4

ul. Okrzei od Stolarskiej do Jasnej, Stolarska. Zagnańska od
Stolarskiej do Jasnej - odbiorcx zasilani z sieci nae2wietrznej

4
OFERUJE PH-U-P

BEST

25-729 Kielce ul. Urzędnicza 16
teI.504-57, teL/fax 524-77 tlx 0613318 sk.poczt.334

http://sbc.wbp.kielce.pl

ul. Chodkiewicza 127,129, 131 , Zelejowa 1-11 ze stacji nr 909,
910, Bieliny ze stacji nr 321, Rykoszyn. Podrabie ze stacji nr 730, Łosienek III
ze stacji nr 619. Łubno ze stacji nr 597.598. Łosień ze stacji nr 608, Malogoskle
ze stacji nr 721 , Łosienek ze stacji nr 617,618, Akwizgran ze stacji nr 950,
Jeżynów ze stacji nr 614, Zajączków ze stacji tir 467, 468. Blawatków ze stacji
nr 704. Miedzianka Wieś ze stacji nr 306. Bławatków Skała ze stacji nr 708,
R~kosz~n III z~tac' i nr 793. Skalka ze stac'i ~
69411<

-

Echo czytelników

strona 7

,,»Echo Dniacc zmobilizowało mnie
do bardziej intensywnej pracy"

KŁOPOTY MINĘŁY
W odpowiedzi na artykuł red. Marka Kornacklego, który ukazał
się w "Relaksie .. Echa Dnia,," 7 VII 95 r. pod dramatycznym tytułem "Artystyczny kant - czy absolwenci Uceum Sztuk Plastycznych w Kielcach dostaną swoje pieniądze?" - wyjaśniam:
Zatrudniałem

ośmioro

plastyków studentów. Nie proponowałem
wysokich
zarobków,
a mówiłem - ..zarobi pani tyle, ile/
zrobi'. Płacę za wykonanie obrazu
w skórze 300 tys. zł, ale jak pani
zrobi dwa dziennie płacę 700 tys.
To nieprawda, że część z nich, ale
wszyscy, mieli umowy o dzieło,
jedna pani była zarejestrowana.
Zaznaczam, że każdy z nich był

"Fałszerstwa

sekretarki"

PielWsze
wYiaśnienia
Odpowiedź
na
publikację
"Fałszerstwa sekretarki" z 14 lipca

1995 r. nr 161 "Echa Dnia".
Sprawa Wandy G. - bylej pracownicy
Sądu
Rejonowego w Jędrzejowie ,
podejrzanej o wystawianie fikcyjnych
pozwoleń
na zawarcie związku
malżeńskiego - zbulwersowała środo·
wisko pracowników sądów powszechnych okręgu kieleckiego. Jej dzialanie
podważylo okazywane nam zaufanie
spoleczne, niezbędne do prawidlowego
funkcjonowania organów wym iaru
sprawiedliwości .
Podjęte działania organizacyjne po.
wodUją, iż pracy sądów wyeliminowane
zostały mechanizmy, umożliwiające dłu·
gotrwale istnienie przestępczego proce·
deru. Niejawność toczącego się postępo·
wania karnego powoduje, iż obecnie nie

z

jest możliwe wskazanie związanych
z tym szczegółów. Gwarantuję nato·
miast, iż w nieodleg/ym czasie - w dacie
złożenia aktu oskarżenia -czytelnicy Wa·
szej Gazety poznają odpowiedź na pytania, formulowane w publikacji "Fałszerst·
wa sekretarkr, z 14.07.1995 roku.
Możliwe jest natomiast wskazanie fa·
któw, związanych z aktualnym statusem
pracowniczym Wandy G. oraz z oceną
prawną związków małżeńskich , zawar·
tych ..na bazie" fikcyjnych pozwoleń.
Ujawnienie przestępczych praktyk
i wszczęcie postępowania dyscypłinarne
go nastąpilo z inicjatywy prezesa Sądu
Wojewódzkiego w Kiełcach 14.12.1994 r0ku i w tej też dacie zlożone zostało zawia·
domienie o przestępstwie do organów pro-

na zasiłku lub rencie inwalidzkiej oprócz pani zarejestrowanej.
Prawdą jest, że ZUS został
zapłacony
z
opóźnieniem .
W dniach 5-9 VI, a nie pod koniec
czerwca , z powodu porodu żony
nie było mnie w pracy. Wtedy po raz
pierwszy wyniesiono mi z firmy towar. Część pracowników mówiła ,
że to zastaw, a część, że z obawy
przed włamaniem . Bezczelność
jednej z pracownic, która przepracowała 2 tygodnie, doszła do tego,
że sprzedała towar tłumacząc , że
"wzięła sobie zaliczkę, bo nie miała
na chleb /mąż był w delegacjV, a ja
sobie to odtrącę od pensji".
29 VI br. zgodnie z umową przyjechał odbiorca ze Zgorzelca, który zamówił towar na ogólną sumę
19 mln zł. Wypłata dla pracowników -15 mln zł. Przywieźli reklamacje za 8.700 tys. zł MOIM OBOWIĄZKIEM BYŁO TO PRZYJĄĆ .
To i tylko to spowodowało przesunięcie wypłaty o 3-4 dni. Tego samego dnia o godz. 23.30 przyszło
do naszego mieszkania dwoje
pracowników i dwóch całkiem obcych mężczyzn , żądając pieniędzy. Powiedzieli, że zabral i towar i zwrócą go, gdy zapłacę . Jak
mogłem zapłacić , skoro zabrano
towar dwukrotnie przewyższający
wartość wypłaty.

30 czerwca rano w pracy
brak wszystkich wyrobów,
nawet
tych
ledwo
zaczętych . Zadzwoniłem na policję .
Zaznaczam, że to byJo już drugi raz,
tu już nie ma mowy o zastawie.
stw ierdziłem

O godz. 7.30 przyszedł pracownik, który nie brał udziału w całej
tej hecy i stwierdził, że oni przesa·
dzili i że ja ~m pecha. Około
godz. 9 przyszła część pracowników, byti pewni siebie, ironiczni,
butni. Parę minut później przyjechała policja. Ponieważ nie stwierdzono śladów włamania, a zapasowe klucze miała pracownica zarejestrowana, zaproponowali układ : oni
przywiozą towar, bo nie ma czegoś
takiego jak zastaw, a ja napiszę
oświadczenie uzgodnione dzień
wcześniej. Po pewnych perturbacjach tak się staJo. Jednak nie spodebaJo się to mężowi i ojoJ jednej z pracownic, gdyż okolo godz. 16 wtargnął
do naszego mieszkania o malo nie
wyrywając drzwi. Wrzeszczełi, co sły
szeli sąsiedzi . Nie będę opisywał tego
zajścia z braku miejsca. Zadzwoniłem po policję, ale oni podstępem
uciekli z mieszkania
Opisałem to wydarzenie dokład 
nie dlatego, że to ta sprawa jest
w prokuraturze. Szanowna redakcjo, nie jest sztuką znaleźć pracę
w tych ciężkich czasach, lecz stw0rzyć od podstaw. Łatwo też krytykować. Do waszej redakcji przyszło 5
na 10 zatrudnionych. Frekwencję
zrobili mężowie , żony i narzeczone.
To prawda, że będę ostrzegał znajomych pracodawców przed takimi pracownikami, ale jest ich tylko dwoje.
Jeden, którego wyrzuciIem - nie zwolniłem i pani, która najwięcej gadała ,
nie przepracowała miesiąca .
Popelniłem
błędy.
Jednym
z nich było to, że pracownicy zarejestrowanej nie wypłaciłem tego
dnia co najmniej 3/4 wypłaty. Natomiast drugim to, że jeden czło
wiek nie da rady zaopatrzyć 10 ludzi, przypilnować jakości towaru

I Światowy Zjazd Skarżyszczan
odbędzie się 28, 29, 30 czerwca 1996 r.

Apel komitetu
W Skarżysku-Kamiennej trwają przygotowania do I Światowe
go Zjazdu Skarżyszczan i Dobrodziejów Sanktuarium w 10 rocznicę istnienia parafii Matki Bożej Ostrobramskiej. Nie wszyscy
wiedzą, że w Polsce jest jedyna, wierna kopia Ostrej Bramy
z Wilna. Powstała ona na prośbę ludzi przywiązanych do Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Wilnie.

I jednocześnie go sprzedać - tysiące kilometrów od Kielc. Stąd
wzięła się duża iloŚĆ bubli. Mimo
tych błędów uważam , że nie
zasłużyłem na miano kanciarza.
Właściciel firmy
.. MDM" Kielce

* **

Właściciel firmy "MDM" skarży
się , że artykuł na temat jego
działalności zamieszczony w naszej gazecie przyczynił mu sporo
kłopotów. Sprawił, że we wszystkich hurtowniach musi płacić za
materiał na bieżąco .
Mimo wszystkich kłopotów sy-

tuacja firmy prowadzonej przez
Dariusza Stachurskiego ostatnio
poprawiła się . Dotarły liczne nowe
zamówienia. Produkcja obrazów
nie ustaje.
- Tamte wypłaty opóźniły się, ponieważ musiałem jednemu z odbiorców dokonać wymiany towaru mówi Dariusz Stachurski. - Teraz
większość zobowiązań już uregulowałem . Płacę pracownikom na
bieżąco . Firma nie upadła, Jak by tego niektórzy chcieli. Zainteresowanie moją produkcją nie załamało
się . Kiedyś może stworzę tu wielki
koncern. Wtedy na szczycie umłeszczę tablicę: "Echo Dnia"
zmobilizowało mnie do bardziej
łntensywneJ pracy.
MAREK KORNACKI
Tytuł pochodzi od redakcji.

Polemiki i repliki
"To miała być
pogodna starość"
W związku z artykułem zamieszczonym w "Relaksie .. Echa Dnia,," 9 VI 1995 r. pl. "To
miała być pogodna starość":
Jest mi przykro, że panie dziennikarki zacytowaly w swoim artykule urywki pisma Zdzisława
Szweda, Antoniego Molisaka i Kazimierza Pogorzelskiego, urywek,
jak to napisano: "Prokurator generalny tak skomentował zachowanie pani sędziny' , natomiast nie
chciały, albo nie zapoznały s i ę
z wyrokami choćby w dwu sprawach
Sądu
Rejonowego
w Pińczowie , mianowicie IC.86/87
i IC.52/90. Zarówno z tych spraw,
jak i wielu innych można się dowiedzieć, że w niczym nie naruszyłam przepisów prawnych, że
transakcja dokonana między moim synem a Eugeniuszem Kaniowskim była prawidłowa . Umowa
sporządzona
pomiędzy
Zdzisławem Szwedem I Eugeniuszem Kaniowskłm była od początku nieważna i nazwanie tej umowy w cytowanym artykule - umową przednotarialną jest nieporozumieniem . Nie będę polemizować z określeniami zawartymi
w tym artykule, typu: . Sobowska
sobie załatwi , czy też załatwiła",
jak zresztą z innymi określeniami

Prawnik radzi

Ulga podatko""a
na rell10nt
i lI10dernizację
"Zamierzam wykorzystać urlop na przeprowadzenie remontu
mieszkania. Proszę o wyjaśnienie, jakiego typu wydatki remontowo-modernlzacyjne podlegajfl odliczeniu od dochodu" - pyta
Czytelnik Władysław S.
Do typowych wydatków na cele
mieszkaniowe podatnika należy zaliczyć koszty związane z ~kupem
i instalacją /wymianą! domowej sieci elektrycznej, gazowej, wodnokanalizacyjnej, c.o., c . w. /iącznie z armaturą!; zakup farb i lakierów oraz
koszty odnowienia mieszkania; zakup i wymiana stolarki budowlanej
oraz parkietu; zakup i ułożenie glazury i terakoty /Iastrico/.
W domach jednorodzinnych
zakres prac może być znacznie
szerszy i obejmować także remont i modernizację dachu , elewacji domu itp.
Z całą pewnością do omawianych wydatków remontowo-modernizacyjnych nie można zaliczyć : zakupu wyposażenia mieszkania , mebli, dywanów, lodówki
itp., wydatków poniesionych na instalację telefonu , napraw i remontów na dzi ałce rekreacyjnej ,

bywają

Biblioteka
W odpowiedzi na artykuły I "Echo Dnia"

nr 152,
str. 8 I "Echo Dnia" nr 159,
str. 8/ otrzymaliśmy wyjaśnienie z Miejskiej Biblioteki Publicznej ze Stalowej
Woli.
- SCONTRUM - polega na
porównaniu zapisów w księgach inwentarzowych ze stanem rzeczywistym /książki wypożyczone I na
p6łkachf, stwierdzeniem i wyjaśnie
niem różnic między tymi zapisami 0raz ustaleniem ewentualnych braków
względnych i bezwzględnych /przepisy prawne dla bibliotek publicznych
- Warszawa 1989/, a ponadto termin
ten, pod haslem "skontrum' wyjaśnio
ny
jest
w
źródłach
ogólnie dostępnych, a to: . Encyklopedia Popu lama PWN", nSlownik
języka polskiego', .Słownik wyrazów
obcych". Scontrum w bibliotekach
przy wolnym dostępie do pólek wg 0bowiązujących przepisów prawnych
należy przeprowadzać co Sial. Każdy
z bibliotekarzy wg kodeksu pracy jest
odpowiedzialny materialnie za powierzone mu zbiory. Informujemy, że
w Wypożyczalni dla Dorosłych jest
91 .285 woluminów. w Czytelni dla
Dorosłych 8159 woluminów. Czas
trwania scontrum jest uzależniony od
wielkości księgozbioru oraz liczby
członków komisji scontrum i w tym
przypadku nie może być krótszy.
- Chętnych do korzystania ze
zbiorów bibliotecznych zapraszamy do naszych 6 /sześciu! placówek filialnych . Oto ich adresy, nu·
mery telefonów i godziny otwarcia
w okreSIe wakacyjnym :
* Oddział dla dzieci, ul. Staszica 14, tel. 42-10·63, poniedziałek
10·15, wtorek 10· 18, środa 10·18,

J~ze h ~mdoczasuwytoczen i apo _

wództwa Jeden z m.atżon~ów ~iągnął
wymaganyWlek to nie mozna lUZ czynić
zarzutu z braku zezwolenia sądu.
.To.samo następuje wtedy, gdy żona
zajdzie w ciążę. Gdy i te okoliczności
nie zajdą, to i tak żądanie unieważni enla .ZWiązku zależne jest wyłącznie od
Woli zainteresowanych, a zgłoszone
powództwo w tym względzie podlega
me~~znej oc~nie. sądu. Nie należy
sądzić, aby sąd w ISlnl9Jącym stanie ak·
captowal tego rodzaiu żądanie wiarolomnego małżonka
Stąd deklarowane w wypowiedziach
rozmówców a~orek pt.bli<acji obawy co
do trwaIości zawartych małżeństw wydają się zdecydowarie przesadzane.
Z poważaniem
RZECZNIK PRASOWY
Sądu Wojewódzkiego
mgr Adam Kabzlńskl
sędzia SW

Od dłuższego czasu jestem
bez pracy I otrzymuj, z RUP zaslłek d/a bezrobotnych. Teraz
spodziewam
si,
dziecka.
W zwllfZku Z tym mam pytanie,
co będzie mi przysługiwało
Z ZUS? Chodzi mi o to, jakie
mog, otrzymać świadczenia oraz czy przysługuj, mi one tylko
w okresie pobierania zasiłku dla
bezrObotnych, czy też troch,
dłużej. Dziecko urodz, w t ydzleri, dwa po zakoriczenlu pobleran/a zasHku dla bezrobotnych. S,d, bardzo wdzięczna
za wyjaśnienie mI tej kwestil- plsze Ewa M. z Kle/c.
W liście nie podała pani wielu
istotnych dla sprawy szczegółów.
takich np. jak to czy pani jest

K ą C;k e m er""
a ; re n c; s ty
,.

Za s ,·'k,· po p0'0 dz,·e
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mężatką, czy osobą samotną, kiedy ma być poród, do kiedy będzie
pani pobierała zasiłek dla bezro-

botnych itp. Z tego też względu na
pani wątpliwości możemy odpowiedzieć jedynie bardzo ogólnie.
Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami zasiłek porodowy przysługuje pracownicy z tytułu urodzenia dziecka bądź nie
zatrudnionej żonie pracownika,
która pozostaje z nim we wspólnocie małżeńskiej. A zatem jeśli jest

pani mężatką i mąż pracuje, to
z tytułu jego zatrudnienia otrzyma
pani zasiłek porodowv. Jeśli nato•• J'

miast jest pani osobą samotną
i pobiera zasiłek dla bezrobotnych
l o czym czytamy w liście!. to od
stycznia br. również przysługuje
pani zasiłek porodowy.
Zasiłek macierzyński, zgodnie
z przepisami ustawy z 16
października 1991 r. o zatrudnieniu i bezrobociu I Dz.U. nr 106,
poz. 457 wraz z późno zmianami!

wyjaśnia
czwartek 10-18, pi ątek 10-18, sobota 10-15.
* Filia nr 1, ul. Ogrodowa 2, tel.
44-31 -15, poni edzi ałek - zamknięte , wtorek 13.30-17 .30 , środa
13.30-17.30, czwartek 13.3017.30, piątek 13.30-17.30, sobota
10·14.
* Filia nr 2, ul. SiedJanowskiego,
pawilon 3 , tel. 42-51-60, poniedzialek - zamknięte , wtorek 12-19,
środa 12-19, czwartek 12-19, pią
tek 12-19, sobota 10-15.
* Filia nr 3, ul. Jagiellońska 11 ,
tel. 44-00-80, poniedz iałek - zamknięte , wtorek 11-18, środa 11 -18,
czwartek 11 -18, piątek 11-18, sobota 10·15.
*FiJia nr4, ul. Okulickieg024, tel.
42-29-33, poniedziałek 10-15, wtorek 10· 18, środa 10-18, czwartek
10-18, piątek 10-18, sobota 10-15.
* Filia nr 5, ul. Wańkowicza 69,
tel. 44-31-96, poniedziałek - zamkn i ęte , wtorek 12-18, środa 12-18,
czwartek 12· 18, piątek 12-18, sobota 10-15.
* Filia nr 6, ul. Narutowicza 14,
tel. 42-23-32, .książka mówiona'
/książki nagrane na kasety magnetOfonowe/ poniedziałek 11-17,
wtorek 9-15, środa 9-15. crwartek
11-17, piątek 11-17, sobota - zamknięte .
Bibliotekarze
Mlejs!óej Biblioteki Publicznej
im. M. Wańkowicza
w Stalowej Woli

List do "Echa"

Ale kino!
Moi kochani , jestem

stałą

czy-

telniczką waszej gazety i czytam

przysługuje kobiecie, która uro-

ją . od deski do deski". Otóż wyczy-

zasiłku

remoncie rusza kino Pegaz"
•
w Końskich oraz o zasłużonym
działaczu kulturalnym w osobie
pana kierownika.
Korzystając z kilku dni wolnych ,
wybrałam się do pobliskich
Końskich
na
film ,
słysząc
wcześniej· od znaJ·omych o dobrym
repertuarze.
I cóż, zastałam 5-6.07.95 r. kino
pozamykane na . cztery spusty",
bez żadnej informacji, no cóż, może pan kierownik myśli już o letnim
wypoczynku I nie w głowie mu poinformować licznie zgromadzoną
młodzież , która się kręciła wokół
kina , o nagłym zamknięci u na dwa
dni.
KInomanka z Radoszyc

dziła dziecko w okresie pobierania
dla bezrobotnych lub
w ciągu 1 miesiąca po zakończeniu tego okresu. Wypłatę zasiłku
przedłuża się o okres, przez który
przysługiwałby zasiłek macie·
rzyński, gdyby była pracownicą .
Z listu wynika, że spodziewa się
pani dziecka w h'dzień lub dwa po
'T'
okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych. W związku z tym, po urodzeniu dziecka, powinna pani
zgłosić ten fakt do Rejonowego
Urzędu Pracy, który przedłuży
wypłatę zasiłku dla bezrobotnych.
TADEUSZ FATALSKI
dyrektor Oddziału ZUS
w Kielcach

~------------------------------------------------~
http://sbc.wbp.kielce.pl

/A.S./

Śladem naszych publikacji

Do naszego Sanktuarium przyZapewniamy możliwość uczespielgrzymki z kraju i z zagtniczenia w uroczystym nabożeństwie . Także można będzie ,
ranicy: Kanady, Stanów ZjednosAJżbowych. Mimo podjętych przez zainteczonych Ameryki , Anglii, z Wilna,
przy mogile w lesie na Brzasku ,
resowaną prób utrudrienia przebiegu
a nawet z Australii. Piszą do nas
oddać hołd poległym za ojczyznę.
postępowania, decyzją z 28.06.1995 roku
Proponujemy równi eż zwiedzanie
wilniacy rozsiani po całym świecie .
Wanda G. została wydalona z pracy wjedWyrażają słowa wdzięczności za
miasta i wspólną radość dzielenia
nostkach sądoIvnictwa.
możliwość spotkania z Matką
się przeżyciami i wspomnieniami.
Twierdzenia o nieważności zawar·
uwlaczającymi godności człowi e
tych malżeństw są oczywiście niezaPatronat nad zjazdem objął ks.
Bożą Ostrobramską w Skarżysku 
sadne. Art. 1 kodeksu rodzinnego i o·
ka. Nie chcę też polemizować z inbiskup ordynariusz diecezji raKamiennej.
piekuńczego stanowi, że małżeństwo formatorami obu pań dziennikarek
domskiej Edward MaterskI.
Bardzo nam zależy na życzli
obok innych wartości· jest również swona temat okoliczności kupna tej
Zgłoszenia uczestnictwa moż
\yości mediów, aby informacja o I
istym stosunkiem prawnym . Warunnieruchomości . To wszystko znajna kierować pod adresem:
Swiatowym Zjeździe Skarżysz
kiem koniecznym do powstania tego
duje się w aktach wielu spraw, jeSanktuarium
czan i Dobrodziejów Sanktuarium
stosunku jest wylącznie złożenie wza·
dynie tam są informacje prawdziMatki Bożej Ostrobramskiej
dotarła do zainteresowanych. Do
jemnie zgodnych oświadczeń woli wowe. Nie mogę jednak pozostawić
bec upoważnionej osoby, z reguły kieul. Wileńska 33
ludzi, dla których Ostra Brama jest
rownika urzędu stanu cywilnego. Inne
bez echa tego, co w tym artykule
26-110 Skarżysko· Kamienna
wspomnieniem z dzieciństwa. Do
wymogi, w tym wymóg posiadania sto·
napisano. Wyrażam pogląd , że
z dopiskiem .zjazd'
tych, którzy modlili się w Wilnie.
sow~ wieku lub odpowiedniego zeznawet najbardziej zajadły artykuł
TeVfax: /047/ 538-800
W ogóle do wszystkich. Sanktuawolenia sądu , nie są uważane za koi groźba sprowadzenia telewizj i
Kustosz Sanktuarium
rium Matki Bożej Ostrobramskiej
nieczne i warunkujące istnienie tegoż
nie poprawi, nie zmieni i nie zaMatki Bożej Ostrobramskiej
jest 9hlubą Skarżyska- Kami ennej.
st.osunku prawnego. Stąd brak odpostąpi orzeczeń sądów.
ks. kan. JERZY KARBOWNIK
wiedniego pozwolenia sądu nie powoI Swiatowy Zjazd Skarżyszczan
JANINA SOBOWSKA
duje auto.matycznej, z mocy prawa, nie·
K9mitet Organizacyjny
odbędzie s ię w dniach 28, 29, 30
Waznoścl ZWiązkU.
I Swiatowego Zjazdu Skarżysz
BUSKO-ZDRÓJ
czerwca 1996 roku , ale już teraz
W takim Przypadku ów stosunek · zależy nam , aby wszyscy o tym
czan
Stanowisko autorek artyprawny Istnieje, a istniejący brak może
przewodniczący
wiedzieli i mogli zap lanować ekułu w jutrzejszym "Echu
być naprawiony. I tak art. 10 & 3 kodek.
dr JAROSŁAW OGULEWICZ
wentualny przyjazd.
Dnia".
su rodZinnego WSkazUje, iż już sam
upływ czasu niejako ,usuwa' ów brak. . ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _....
kuratury. Wszczynając postępowanie dys.
cypłinarne prezes Sądu Wqewódzkiego
zawies~ Wandę G. w czynnościach

napraw i remontów garażu i innych pomieszczeń gospodarczych.
Istotne jest, iż wszelkie wydatki na
cele remontowo-modernizacyjne
należy udokumentować rachunkami imiennymi, potwierdzającymi zakup materiałów niezbędnych do
przeprowadzenia prac remontowych oraz - przy zleceniu tych prac
firmie specjalistycznej - rachunkami
za ich wykonanie.
Nie można odliczyć od dochodu
wkładu własnej pracy w remont
domu czy mieszkania, jak też pomocy rodziny czy sąsiadów. Pam iętać należy, iż odliczeniu podle·
gają jedynie wydatki poniesione
na remont i modern izacj ę własne
go domu lub mieszkania. Nie moż
na zatem odliczać kosztów remontu mieszkania będącego włas
nością innej osoby, np. dziadków,
rodziców.

tałam wasz artykuł, że po długim

st~ona

Echo kieleckie

8
Ponad 200 kamienic grozi zawaleniem

W mieście jest ponad 200 prywatnych budynków znajdujących się
w złym stanie technicznym, grożą one zawaleniem i przebywanie
w nich albo w ich sąsiedztwie jest niebezpieczne. Mimo to są użytko
wane. Wydział Architektury i Nadzoru Budowlanego Urzędu Miasta
wydał decyzje nakazujące właścicielom lub administratorom w trybie
natychmiastowym wyłączenie lokali z użytkowania, wykwaterowanie
lokatorów i przeprowadzenie kapitalnych remontów. Jeśli w wyznaczonym terminie decyzje nie są wykonywane, to na gospodarza
nakłada się pięć grzywien w wysokości 300 tys. zł każda.

tDziennie niszczonych jest 6·7 foteli
tDewastują kasowniki, tłuką szyby

WANDAL
W AUTOBUSIE
Tysiące

osób dziennie korzysta z usług komunikacji miejskiej. Dla większości kielczan
autobus jest środkiem lokomocji, dla niektórych miejscem, gdzie ujawniają się ich niszczycielskie zapędy.
Najczęściej niszczone są autobusy obsługujące linie podmiejskie, a także linie: 35, 34,
19, 29. Domorośli wandale tną
derm ową tapicerkę, na siedzeniach umieszczają "sprayowe"

napisy bądź wycinają scyzorykiem swe inicjały. Do naprawy
kwalifikuje się 6-7 foteli dziennie. Wstawiane są łaty, niewielkie rozcięcia zostają zaszywane.
Większość siedzeń jest tak zdewastowana, że trzeba zmieniać
całe
obicie i uzupełniać
gąbczasty wkład. Wymiana tapicerki jednego siedzenia kosztuje
ok. 300.000 starych złotych.
Siedzenia w nowych, zielonych autobusach, po tygodniu
użytkowania zostały pocięte .
Zdarzyły się również przypadki
zniknięcia foteli z autobusu.

Śmierdzący
tunel
Codziennie rano chodzę do
pracy tunelem przy dworcu PKP.
I nie mogę wprost znieść zapachu i widoku otwartych szaletów. To nie jest najlepsza wizytówka Kielc dla turystów ani urokliwy widok dla turystów, którzy dopiero przyjechali do naszego miasta. Przy toaletach
można w deszczowy dzień po
prostu brodzić w moczu! Czy
ktoś wreszcie zajmie się tą
sprawą?

lKAKI
Fałszywe

jagodzianki
w poniedziałek kupi/am w cukierni w Rynku jagodzianki. Tak
przynajmniej towar był podpisany. Gdy spróbowałam bułeczki,
okazało się, że są nadziane mieszaniną jagód z czarnymi porzeczkami, albo malinami. Nie
smakowały mi, bo nie znoszę
porzeczek i wyrzuciłam je. Uważam,
takie wprowadzanie
w błąd jest nieuczciwe.

Zostały niepostrzeżenie wyniesione ... Sporadycznie niszczone
są kasowniki j tłuczone szyby.
Sprawcy to najczęściej bandy
podpitych wyrostków. Podróżujący kielczanie w trosce
o własne bezpieczeństwo nie
zwracają uwagi na te akty wandalizmu. Sam kierowca nie jest
w stanie na bieżąco kontrolować
sytuacji w autobusie.
- Pieniądze na bezpośrednie
naprawy autobusów muszą się
znaleźć - mówi Marian- Sosnowski, dyrektor kieleckiego
MZK. - Nie wystarcza natomiast
środków na nieustanne naprawy
urządzeń przystankowych. Nagminnie zostają zrywane lub niszczone rozkłady jazdy, przyklejone na blachach. Nieco większą
żywotność mają rozkłady umieszczane
w
gablotach.
W całym mieście znajdują się
przystanki z wybitymi szybami,
oklejone różnymi afiszami, zamalowane sprayem.
AGNIESZKA GOOOWSKA

ze

Nic nie przyjmują
w "Polbucie" chciałam kupić
kolorowe tenisówki dla dziecka,
nie byłam pewne numeru, więc
spytałam, czy będę mogla je wymienić. Absolutnie nie, poinformowała mnie ekspedientka, bo
u nas jest kasa fiskalna i nie
przyjmujemy zwrotów, zamian
ani reklamacji. Buty kupiłam
w sklepie obok z możliwością
zwrotu lub zamiany.

lATA!

Stowarzyszenie
Ochrony
Dziedzictwa Narodowego zaprosiło do naszego miasta polskie
dzieci z Krzemieńca na Ukrainie, gdzie urodził się nasz wielki
poeta Juliusz Słowacki. Znając
trudne warunki w jakich żyją te
dzieci, stowarzyszenie zwraca
się z gorącym apelem o pomoc
w zbiórce odzieży, książek i upominków. Składać je można
codziennie - od dziś do niedzieli
włącznie - na portierni WDK
IKR/
w godz. 8-20.

Praktycznie, na tym sprawa
jest zawieszona, mimo że administracja rządowa nałożyła na
gminę
obowiązek
innego
postępowania. Mianowicie miasto powinno przejąć rolę inwestora
zastępczego, tj. wykonać dokumentację remontu, nająć robotników i przeprowadzić go za pieniądze podatników. A potem
próbować odzyskać je od właści
ciela nieruchomości. Nie jest to
jednak takie proste.

fundusze, które mogłaby zainwestować w remont.
Decyzja nakazująca przeprowadzenie remontu kapitalnego
to zapis zobowiązujący gminę
do wykwaterowania lokatorów
do pomieszczeń zastępczych na
czas robót. Mieszkania powinien
dostarczyć Wydział Lokalowy, ale nie ma ich wystarczającej liczby. Cieszą się z tego właściciele
kamienic, którzy nie chcą ich remontować lub nie mogą, bo nie

Zdarzyło się już, że właści

mają pieniędzy. Mniejszą grupę
stanowią
gospodarze
budynków, którzy pragną doprowadzić je do dobrego stanu i dysponują pieniędzmi na ten cel, a nie
mogą rozpocząć prac, bo budy-

ciel kamienicy przy Rynku nie
chciał wyremontować kanału
.odprowadzającego
deszczówkę z jego posesji. Woda
opadowa podmywała fundamenty sąsiedniego budynku,
co groziło ich obsunięciem.

Ze względu na zagrożenie
miasto było zmuszone naprawić kanał, ale na koszt właści
ciela. Remont przeprowadzono dwa lata temu i kosztował
24 mln starych Złotych. Pieniędzy do dzisiaj nie odzyskano. Właściciel kamienicy uznawany jest za zamożnego
człowieka, ale obecnie jest emerytem i komornik odstąpił
od egzekucji. Z tego powodu
miasto nie angażuje się w remonty prywatnych kamienic,
mimo że prawo dopuszcza
taką możliwość.
- Skala zniszczeń jest ogromna, gmina musiałaby włożyć
wielkie pieniądze , aby budynki
doprowadzić do dobrego stanu

technicznego - informuje Regina Kozakiewicz-Opałka , naczelnik Wydziału Architektury
i Nadzoru Budowlanego Urzędu
Miasta w. Kielcach. - Przepisy
wskazują, jak odzyskać pieniądze , gdy właściciel kamienicy
nie chce ich zwrócić dobrowolnie. Można zająć hipotekę nieruchomości, ale nie jest powiedziane skąd gmina ma wziąć

nek jest stale zamieszkany. Gdy
miasto znajdzie pomieszczenia
zastępcze, lokatorzy niechętnie
przenoszą się do nich, opóźniają
przeprowadzkę. Wiadomo, że
tymczasowe lokale są mniejsze
i o niższym standardzie. W takiej
sytuacji są właściciele kamienic,
m.in. przy ul. Sienkiewicza.
Poza tym lokatorzy prywatnych domów obawiają się, .że
właściciele doprowadzą do takiej sytuacji, że powrót do poprzedniego mieszkania okaże
się niemożliwy. Czasami ich 0bawy mogą okazać się słuszne,
ponieważ zdarza się, że kamietraktują
decyzję
nicznicy
o wyłączeniu z użytkowania jako sposób na pozbycie się lokatorów. Był przypadek, że
właściciel budynku znajdującego
się w centrum miasta przedstawił
w urzędzie ekspertyzę , z której
wynikało, iż kamienica jest zrujnowana, ma przegnije, walące się
stropy. Miasto nie może powołać
eksperta do oceny stanu technicznego prywatnego budynku,
ale takie prawo mają lokatorzy.
Zrobili to i okazało się, że poprzednia ekspertyza była fałszywa.
AGATA KOWALCZYK

Bardzo niewiele dzieci ma szansę na spędzenie całych wakacji poza miastem. Ze względu na koszty nie wszyscy wyjeż
dżają też na parotygodniowe obozy i kolonie. Rozstawiane pod
oknami bloków namioty widzi się więc coraz częściej.
(alp)
Fot. A. Piekarski

Zbożem XXI wieku nazwano ziarno amaranthusa wykorzystywane ,przez PSS "Społem"
do wypieku pszenno-żytniego chleba. Wprowadzeniu go na rynek poświęcona była
wczorajsza konferencja prasowa. Antonin~
Boruń, kierownik działu wdrożeń P?S, przedstawiła zalety odżywcze chleba z amaranthusem.

•

Magiczne ziarno
amaranthusa
PSS "Społem" jako pierwsza
wprowadziła na 'kielecki rynek
ten wypiek. Amaranthus to rośli
na uprawiana jeszcze przez Inków i Azteków. Zawiera podwyższoną

substancje

zawartość
obniżające

białka,

poziom

Spacerkiem
po "Sienkiewce"
* Piwiarnię przy Sienkiewicza
ozdobiono reklamą piwa "hevelius". To już piąta świetlna reklama na małym budynku piwiarni.
* Przybywa stoliczków z parasolami na "Sienkiewce". Na listę
pod numerem 8 wpisujemy
"ogródek" przed hotelem ..BristQI". Czasami nie ma tam ani jednego wolnego krzesełka.
/A.G.!

Raport "Sanepidu" o stanie szkól

krwi, podwitamin A,
B, C oraz wapnia, magnezu i
żelaza . Chleb produkowany
jest na zakwasie naturalnym
i wodzie z własnego ujęcia
z pokładów okresu dewońskie
go. Jest lekko strawny, polecany szczególnie dzieciom, kobietom w ciąży, rekonwalescentom, sportowcom oraz osobom z chorobami układu krąże
nia, układu nerwowego i kostno-szkieletowego.
- Na Kielecczyźnie są dogodne gleby do uprawy amaranthusa - mówi Helena Gontarz, prezes PSS "Społem". - Mogłoby to
być korzystne dla rolnictwa naszego regionu. Należy jednak
pamiętać, że ziarno przeznaczone do uprawy musi posiadać atest, ponieważ istnieje wiele odmian amaranthusa, a nie wszystkie są jadalne.
M.FUOALA
cholesterolu

w

wyższoną zawartość

W nie najlepszym stanie są
przedszkola, np. w
Przedszkolu nr "18 woda była
warunkowo dopuszczona do
spożycia. Zanotowano odchylenia od wymaganego składu chemicznego, dobra była pod
względem bakteriologicznym.
Od 1986 r. trwa postępowanie
administracyjne zobowiązujące
do usunięcia usterek w stolarce
również

Przeciekające rury kanalizacyjne, łazienki bez umywalek albo
sedesów, nie domykające się okna i drzwi, zapadające się podło
gi albo brudne ściany i sufity. Taki widok spotkali inspektorzy
"Sanepidu" w wielu kontrolowanych przez siebie obiektach
szkolno-wychowawczych. Raport sporządzony niedawno obej=muje całe województwo kieleckie, przedstawiając stan szkół na
dzień 31 grudnia 1994 r. Jest źle , a nawet bardzo źle. Nie tylko
w szkołach wiejskich.

tyczące

Kielce wcale nie wypadły lepiej w statystyce niż inne miejscowości wojeWÓdztwa. Wielu
placówkom nakazano usunięcie
usterek w trybie postępowania
administracyjnego. VI LO im. J.
Słowackiego zobowiązano do
budowy śmietnika szkolnego oraz obudowy grzejników na korytarzach i w szatni. W X LO
trzeba przeprowadzić remont
sanitariatów, malowanie klatek
schodowych,. wymienić stolarkę

niach i stołówkach spotyka się
okiennej w internacie Zespołu
z naj ostrzejszymi restrykcjami.
Szkół Plastycznych. Podobne
Dwie z kieleckich szkół, które - kłopoty ma internat Zespołu
Szkół Przemysłu Spożywcze
w ubiegłym roku miały poważne
problemy, teraz są w lepszej sYgo.
tuacji. SP 4 przy ul. Warszawskiej
Szkoły, w których stwierdzono poważne zaniedbakorzysta z wody dowożonej z wodociągu publicznego, a w piania sanitarne, będą dokład
nach jest rozbudowa szkoły i dopnie kontrolowane w drugiej
połowie sierpnia. Jeśli usrowadzenie kanalizacji miejskiej
do budynku. SP 25 przy ul. Kruterki nie zostaną do tego
szelnickiego jest w trakcie przepczasu zlikwidowane, może
powtórzyć
się
sytuacja
rowadzki do budynku "ChemadifiU". We wrześniu nauka ma się
sprzed roku - "brudasy" mogą być zamknięte.
rozpocząć w nowych salach lekJOLANTA KĘPA
cyjnych.

okienną·
W szkołach

podstawowych
jest jeszcze gorzej. W SP 1

zauważono

zniszczenie wielu
i konieczność ich
malowania. W SP 5 postępowa
niem administracyjnym zobowiązano dyrekcję do usprawnie·
nia i udostępnienia natrysków oraz ubikacji przy bloku wychowa-o
nia fizycznego. "Szóstka" nie
jest zabezpieczona przed zalewaniem przez deszcz. Okna
i drzwi nadają się na śmietnik. W
SP 8 odnotowano ogólne zniszczenie budynku i przekroczenie
limitu uczniów /!I
Od 1987 roku trwa postępowanie administracyjne
dopomieszczeń

http://sbc.wbp.kielce.pl

poprawy funkcjonalkuchni w SP 11 . W SP 29
natomiast woda nie nadaje się
do picia, co kwalifikuje
placowkę nawet do zamknięcia. Zła jakość wody, zły stan
sanitariatów uniemożliwiający
korzystanie z nich, brud w kuchności

Region
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Cenne znalezisko vv Nidzie

GMINA MORAWICA. W ubiegłym miesiącu w Woli Morawickiej
miejscowy rolnik odnalazł neolityczną siekierkę sprzed około 5
tys. lat. Odkrycie to pozwoliło stwierdzić, że osadnictwo na
południe od Kielc występowało znacznie wcześniej niż przypuszczano. Odkrycie to spowodowało dokonanie drugiego, nie
mniej sensacyjnego. Rolnik Stanisław Frankowicz z Nidy po
publikacji w "Echu Dnia" przyniósł do Gminnego Ośrodka Kultury w Morawicy-kilka wyoranych u siebie na polu glinianych
skorup. Okazało się, że na ponadhektarowym polu przed tysiącami lat znajdowało się cmentarzysko z okresu epoki łużyc
kieJ.

Amerykanie w Morawicy

Muzyka, pantomima
i ... koszykówka
MORAWICA. W ostatnią niedzielę w muszli koncertowej w
Morawicy gościnnie wystąpiła amerykańska grupa Celebrant
Singers and Orchestra . .Grupa ta składa się z młodzieży amerykańskiej pochodzącej z różnych stanów USA, a zaproszońa została do Morawicy przez mieszkańca gminy A. Daszutę, członka
fundacji amerykańsko-polsklej International Messengers.
Celebrant Singers and Orchestra od wielu już lat prezentuje swój repertuar na całym
świecie. Występowała w Kolumbii, Grecji, Islandii, Francji, Egipcie, Iranie, Sri Lance, Hongkongu oraz we wszystkich krajach
Europy środkowej . Członkowie
grupy wywodzący się z przeróż
nych wyznań chrześcijańskich,
także z wyznania rzymskokatolickiego, pracowali z Matką Teresą z Kalkuty w Indiach oraz
wzięli udział w koncercie na placu Sw. Piotra w Rzymie, gdzie
prezentowali swój dorobek
przed papieżem i 12 tysiącami
wiernych.
Główną część koncertu w Morawicy stanowiły utwory muzyczne prezentowane przez 23osobową grupę oraz przedstawienia pantomimy w wykonaniu
młodzieży ze stanu Kalifornia.
Podczas koncertu szef grupy
Jon Stemkoski Iz pochodzenia
Polak! stwierdził, iż społeczność
gminy przyjęła ich występ w taki
sposób, z jakim nie spotkali się
jeszcze nigdy w tym kraju. Mimo
deszczowej pogody na koncert
przybyło kilkuset widzów, którzy
gorącymi owacjami nagradzali
występy grupy.
Wizyta Celebrant Singers and
Orchestra jest
inauguracją
współpracy gminy z fundacją International Messengers. Już w
najbliższym czasie gminę odKRASOCIN. Wiejskie dzieci
rzadko
mają
możliwość
spędzania wakacji poza swoją
miejscowością· Powodem tego są puste portfele rodziców
oraz nawał prac polowych
przypadających akurat na ten
wolny od nauki okres.
W szczególnie trudnej sytuacji
są dzieci z rodzin najuboższych, które rzadko wy-

Trudne wakacje
wiejskich dzieci

wiedzi amerykański zespół koszykarzy, którzy będą uczyć
młodzież gry w koszykówkę .
Planowane jest też utworzenie z
fundacją kompleksu sportowego
do gry w baseball - naukę tego
nieznanego dla Polaków sportu
prowadzić będą trenerzy ze Stanów Zjednoczonych. Współpra
ca ta obejmować będzie zespoły stanowe z USA i Ludowe
Zespoły Sportowe z gminy Morawica.

10.S./
KOŃSKIE. W końcu lutego
bieżącego roku wprowadzono
w życie przepisy mówiące o
tym, że na wyrąb drzew we
własnym lesie potrzebna jest

skrzętnie
szuści.

o

czym

wykorzystują

dla

strażaka

45 lat w ogniu
strażnicy oraz wyposażenia jej w
samochód. Za tę niezwykle pot-

STĄPORKÓW. Zaledwie przed kilkoma dniami odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Rejonowego Urzędu Pracy w
Stąporkowie. Dzięki upragnionej przeprowadzce, zdecydowanie
poprawiły się warunki lokalowe, a bezrobotni oczekujący na
załatwienie własnych spraw nie muszą już tłoczyć się w wąskich ,
dusznych korytarzykach.

rzebną działalność społeczną
Stanisław

Robak odznaczony
.. Złotym Medalem za
dla Pożarnictwa". Komendant jest optymistą i twierdzi, że władze samorządowe
dostrzegą potrzebę poprawy
wyposażenia jednostek w sprzęt
pożarniczy, zaś strażacy uczynią
wszystko, by swoim
poświęceniem bronić dobytku
ludzkiego w razie pożaru i klęsk
żywiołowych .
IMiKl

został
Zasługi

Rejonowy

Urząd

Pracy w
przeniesiono do
nowej siedziby, zlokalizowanej w
północnym skrzydle budynku
Urzędu Miasta i Gminy już w
pierwszych dniach lipca. Obyło
się bez dodatkowego zamykania urzędu i ograniczeń w przyjmowaniu interesantów. Uroczyste otwarcie nastąpiło po kilkunastu dniach - 19 lipca. W
spotkaniu, poza przedstawicielami lokalnych władz sa-

Stąporkowie

r----:=-=-=-=---,-----------, rnaząbł.ych,

udział wziął

dyrektor Wojewódzkiego
Urzędu Pracy
Marek
Gębski,
a
także
jego
zastępca Teresa Paradowska, której - jak wieść
gminna niesie - urząd w
Stąp orkowi e
zawdzięcza

Już na pierwszy rzut oka widać , że zdecydowanej poprawie
uległy

warunki IokalQV,/e. Zamiast
niewielkich pokoików jest
14, a skromna powierzchnia
urzędu z około 100m kw. urosła do
prawie 300. Na miejscu znalazł
swoją siedzibę także Klub Pracy,
który z konie~ści działał w budynku Domu Kultury. Jednocześnie z przeprowadzką wypłaty
zasiłków przeniesiono do Banku
Spółdzielczego, gdzie w tym celu
dodatkowo wygospodarowano
dwa niewielkie pomieszczenia. W
pokojach biurowych została zainstalowana i przekazana do użytku
sieć komputerowa, co w istotny
sposób ułatwi gromadzenie danych oraz bieżącą obsługę interesantów. Na wyposażenie urzędu
zatrudnienia w Stąporkowie stosowną kwotę wyasygnował Wojewódzki Urząd Pracy. Przez najbliższe trzy lata RUP będzie korzystał z nowych pomieszczeń
bezpłatnie, gdyż przed rokiem
przekazał sporą kwotę na wykończenie obiektu .
pięciu

sporo.
T.

GŁĘBOCKI

W tych
warunkach nawet kolejka nie jest straszna.

S. OLEJARCZVK

Harcerskie lato

0-

leśniczy

wiedzieć

powinien

Leśni oszuści
Bronisław D. z gminy koneckiej dwa razy nabrał leśniczego
wskazując
mu drzewa do
wyrębu rosnące na terenie
państwowym. Zabrał w ten sposób ponad 11 m sześciennych
drewna o wartości 10 mln starych złotych. Formalnie leśniczy
jest bez winy, jednak wydaje się,
iż pracownicy lasów powinni lepiej zaznajomić się z tym, który
las do kogo należy. Bronisław D.
będzie odpowiadał przed sądem
za wyłudzenie poświadczenia
nieprawdy.
IMIK/,

MIEDZNA MUROWANA. Nie wszyscy harcerze zostali w Kielcach, by uczestniczyć w kończącym się właśnie festiwalu. Tradycyjnie trwa akcja letnia, w której uczestniczą setki dziewcząt
I chłopców, członków ZHP. Harcerskie obozy cieszą się
niesłabnącym powodzeniem, ponieważ są atrakcyjne i niedrogle.
Nowa siedziba

Ośrodek

zdrowia w

T.

Głębocki

pałacyku

OLESZNO, gm. KRASOCIN. Piękny pałacyk należący przed
do rodziny Niemojewskich Jest od lat siedzibą ośrodka
zdrowia. Budynek z roku na rok popadał w ruinę, gdyż biedna
zawsze służba zdrowia nie dysponowała środkami na jego remont.

wojną

goda dopisuje, a w pobliskim akwenie woda jest ciepła.
W tej grupie - będącej pod odruhny Barbary Zapały,
niektórzy spędzają już nie pierwsze wakacje. Stanowią zgraną
paczkę, więc szczególnie udają
się gry terenowe i wszelkie inne
sposoby spędzania czasu poza
kąpieliskiem. Dla uspokojenia
rodziców informujemy, że na razie nie było też przykrych przygód z kleszczami.
pieką

Apetyt dopisuje.

pracy.

Powrót dziedziców?
Harcerki prawie nie rozstają
z gitarą.

jeżdżają

urzędu

Zdjęcia:

Ostatnio odwiedziliśmy
grupę
dzieci
przebywających w ~iedznej Murowanej koło Zarnowa. Są
członkami 83 Kieleckiej
Drużyny
Harcerskiej
działającej w Szkole Podstawowej nr 30. Obóz
zlokalizowano na terenie należącym do Komendy Hufca w Opocznie.
Warunki są tam
wspaniałe. Namioty rozbito w lesie, część terenu jest w nocy oświetlo
na. Obok znajdują się
pawilony z sanitariatami,
jest też telefon . Najważniejsze jednak, że posię

- WOJ8Ze

/MiKI

Odkrycie to jest już drugim w
tym roku dokonanym na terenie
gminy Morawica Ipo odnalezionej neolitycznej siekierze w Woli
Morawickiej/. Najprawdopodobniej już w przyszłym roku przeprowadzone zostaną kompleksowe badania archeologiczne na
terenie tej gminy, które w części
sfinansuje samorząd lokalny i
Towarzystwo Kulturalne w Morawicy.

Zloty medal

Przestronnie,
•
•
w siecI

zgoda pracownika lasu, który
zaakceptuje wybór drzew
przeznaczonych do wyrębu,
później je ocechuje. Leśniczy
nie musi znać granicy, jaka
dzieli prywatne tereny, co

Lipcowe
poza obręb własnej
miejscowosci
czy
gminy.
Właśnie z myślą o tych najuboższych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasocinie
zorganizował wycieczkę autokarową. Ponad 40 dzieci zwiedziło
Kraków i jego okolice. Najbardziej podobały się zabytki dawnej stolicy Polski, Kopalnia Soli
w Wieliczce oraz egzotyczni
mieszkańcy krakowskiego zoo.

Znalazcą glinianych skorup
jest rolnik ze wsi Nida I gmina
Morawica/ - Stanislaw Frankowicz. O swoim odkryciu poinformował pracowników Gminnego
Ośrodka Kultury w Morawicy,
którzy natychmiast zawiadomili
służby archeologiczne. Archeo lodzy dokonali badań powierzchniowych w celu określenia
rozmiarów cmentarzyska. Okazało się, iż teren cmentarzyska
obejmował ponad hektar obszaru
usytuowanego
nad
Czarną Nidą. Tylko podczas
wstępnych badań na terenie
cmentarzyska z epoki łużyckiej
odnaleziono prawie setkę róż
nych części glinianych urn prochowych , w których składano
szczątki spalanych Łużyczan.
Najciekawszym odkryciem było
odnalezienie kamiennego - neolitycznego żarna, na którym umieszczona była urna z prochami. Według archeologów, nie
zdarzało się prawie nigdy, by
dokonywano podobnego pochówku. Same żarna datowane
są znacznie wcześniej niż
cmentarzysko.

KRASOCIN. Stanisław Robak od 45 lat związany jest z
pożarnictwem. W latach 195093 pełnił obowiązki naczelnika
OSP w Mleczynie, od 10 zaś lat
jest komendantem gminnym
Związku OChotniczych Straży
Pożarnych w Krasoclnie.
Jemu to m.in. przypisuje się
sukces wybudowania nowej

Tekst I zdjęcia:
A. PIEKARSKI

http://sbc.wbp.kielce.pl

W 1992 roku sytuacja stała się
na tyle krytyczna, że .,Sanepid"
postawił przed ośrodkiem ultimatum: albo remont, albo zamknięcie.
Trudno nawet pomyśleć, że trzy tysiące osob, ktore przynależą do tej placówki
musiałyby korzystać z ośrodka w
Krasocinie, co dla niektórych
wiązałoby się z pokonywaniem
20 kilometrów w jedną stronę·
Wtedy służbie zdrowia przyszły
z pomocą władze samorządo
we Wyremontowano pomieszczenia pałacu zajmowane przez
ośrodek, a nawet zainwestowano ponad 300 mln w naprawę
dachu. - Nie otrzymaliśmy na ten
cel ani złotówki z zewnątrz - mówi wójt Krasocina, Józef Siwek.
- Musieliśmy jednak to zrobić dla
trzech tysięcy ludzi. Trzeba było
także zapobiec dalszej dewasta-

cji budynku, należało mu się to przez pięćdziesiąt lat nic tu nie
było robione.
Obecnie "chodzą" słuchy, że
pałacykiem zaczynają się interesować dawni właściciele czy też
ich spadkobiercy. Trudno więc
planować jakieś dalsze prace.
Gdyby okazało się to prawdą, 0leszno zostałoby bez osrodka,
nie ma bowiem na terenie wsi takiego budynku, który można
byłoby na ten cel zaadaptować.
Budowa nowego, na miarę XXI
wieku, przekracza i możliwości
budżetu gminy, i rodzaj jej zadań
inwestycyjnych. Na razie - dopóki plotki o powrocie dziedziców
nie zostaną potwierdzone lub
zdementowane - nie wiadomo
co robić.
M. KĄDZIELA
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Środa, 26 lipca
Imieniny

obchodzą:

Tele Taxi"Waligóry" tel 687400, dojazd

Telefon :

bezpłatny

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

KOMUNIKACJA
MIĘDZVNARODOWA

"OMNIA" Kielce,
tel. sn-43 sn-46

KIELCE

BIURO REKlAM I OGŁOSZEŃ
"ECHO DNIA",
ul. Targowa 18,
tel./fax 32-45-40,
czynne w godz. 7.30-20.00
TEATRY
• im. S. Żeromskiego - przerwa
wakacyjra:
• PTLiA "Kubui" - przerwa wakacyjna;

KINA
• "Romantica" - ,ll1eigent w amij"
USA1.12g. 16i al.15. "Wf!JSfJe MLJ'eI"a.sr.
I. 12g. 14i 18.15;
• "Moskwa" - ,Pup FICtion' USA I.
18g. 14. 19..CórI<a d'Magnana' fr. I. 12
g.16.3O;
• "Studyjne" - nieczyne
• .,Echo" - ,Klan urwisów" g. 11 .
.Barwy rvx:{' g. 13;
WYSTAWY
Galeńa SWA - 0góIrąJ0Iska wystawa
pasteli. Galeria czynna peJ1. - pt. - 11 -17.
w riedzielę 11-15
MUZEA
• Muzeum N..-odowe dawny
Pałac Biskupi. pl. Zamkowy 1 - ek~je:
Wrętna zabytkowe z XVII i XVIII w .• Galeria MaIa'stwa Polskiego. "DaYIIle uzbrojerie
europejskie i wschodnie'. .Sanktuarium
Marszalka J. Piłsudskiego". Czynne codzienf'1e q>rÓCZ pen w godz. 9-16. niedziela wstęp wd.rry.
• Muzeum przy Rynku 315 - Wystawy stale: .Przyroda Kielecczyzny·.
wspOCzesna sztuka ludowa Kielecczyzny. wystawyczascJNe: .Jan Matejko. Warsztat artysty", .Kielecczyzna średnio
wieczna· (wystawa archeologiczna) .
czynne
codziennie z wyjątkiem ponoi
śród w godz. 9-16. niedziela wstęp wolny;
.. Oddztał - Muzeum Lat Szkolnych
S. Zeromskiego /oddziaI Muzeum NarodowegJ/. U. Jana Pawia 115 - Wys'li!ma materialów biograficznych i literackich z mbdzieńczych lat pisarza Czynne we wtorki.
czwartki i piątki. niedziela (wstęp wolny) - g.
9-15. środy - g.12-18. soboty - rieczynne
• Oddział - Muzeum H. Sienkiewicza w Obłęgor1<u /oddział Muzeum Narooowego/- odtworzony wystrój mieszkania
pisarza oraz wystawa biografICZno - I~e
racka - czynne 10 - 16. poniedziałek - nieczynne;
• Zabawkarstwa w Kielcach - wystawy: .Transport i komunikacja w zabawkach'. .zabawkowy zwierzyniec". .Ekspozycja modelarska" • ,W świecie baśni
i legend' - czynne 10 -17. pono- nieczynne;
• Muzeum Wsi Kidecldej - Dworek Laszczyków. ul. Jana Pawła 116 - nieczynne.
• PARK ETNOGRAF1CZNY W T0KARNI - wnętrza XIX- W. chałup.
XIX - W. apteka. dwór z Suchedniowa.
wystawa rzeźb J. Bemasiewicza. Czynne wt.. - piąl w godz 10-17. pono - nieczynne.
• Muzeum Zbiorów GeologIcznych
1<ieIoo. li. Zgoda 21 - wyśawa stała: zbiory
geołogiczne skał. mineralów i skamieniałości . 600 milionów lat historii Gór

ŚWiętJkrzyskCh. SlrONCe miner<ine KielecczyzI?f. Cz')rre pa iec:Iziakj( - piąta< g. 8-15;
OSTRE DYŻURY

SZPITAU:
w_.1 chlr. -~rwona

Góra

• Apteki: staly dyżlX dzienny. nocny
i świąteczny pełni apteka prywatna ul.
Massalskiego 18. ,Cefarmu": Rynek 16;
• Tdefony: SIraż Mie}ska- 67.r0.40.
Pomocciugc1Na - 66-00-65. F'ogcbiie Energe\yczne l<ieIoo - Miasto - 001 , Pog:Jk7Me
Gazowe - 31-20-al i 992, PogbW3 Wod.Ka1.- 004. co.. eeIaryczre RPGM, lei. 61-1833, czynrew godz. 15 - 23wdri powszeche
w godz. 7 - 23. w ch v.dre od praty tel. 3116471 430-94

Radio Taxi "NON STOP"
tel. 31-11-11

"taksówka osobowa,

Radio Taxi "ALrA" Zrzeszenie
Transportu Prywatnego, tel.
n_~ pobiera opiat
zadolazd
TAXI "ROGATKA"

68-7()'s)

doJazd bezpłatny

" au1okarowych międzynarodowych

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

J

RADIO TAXI "DORlON"
teł. ~3lub 555-44
z nami najtanIej, dojazd bezpłatny
8617/bO
RADIO TAXI "ORJEN1"
61-11-11
Karta stałego klienta - dojam bezpłatny

J888/bo
RAOIOTAXI "EUROPA"
dojazd gr8tls, karta stałego klenta
teł. 611-611

7047. 66-31 -n. 467-88.
• POGorOWIE POGRZEBOWE
"USTRONIE" - USŁUGI CAŁO
DOBOWE - tel. 61-29-18, 61-39-12.
POMOC DROGOWA
61-79-76

WtlATIWZ

Komunikacja międzynarodowa
"Panaceum", Klelce, Paderewskiego
14,
__

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

tel.~

Turystyka, wypoczynek, komunikacja międzynarodowa Oo-Centa, Kielce ul.
PKltrkowska 12, tel. 464-69
Tania I atrakcyjna oferta wypoczynku letniego dla Qzieci. mlodzieży
i doroslych. Kielce. ul. Zytnia 1. tel. 48666 105/JW/WAT
• Telefon zllU!ania dla mIodzieży czynny w każdy czwartek w godz. 18 - 20.
tel. 456-70
• Telefon zaufania dla dzieci. mł0dzieży, rodziców - Czynny w śro
dy i czwartki w godz. 18-20. Pod numerem 463-56 dyżurują psycholog. peda-

gog. lekarz.
• Paycholog. pedagog pomogą Ci tel. zaufania 66-1741 poniedz.
i czwartki w godz. 15-17;
• Telefon zaufania (dla
ludzi
Z problemem a/kohobwym) - od poniedzialku 00 piątku w godz. 18 - 20. tel. 57346 (piątek również - narkomania).
• Postoje taksówek: osobowe
plac Dworcowy tel. 68-33-99. ul. Piekoszowska tel. 515-11 ; ul. Toporowskiego
tel. 31 -09-67. ul. Jesionowa tel. 31 -79-19.
ul. Mielczarskiegotel. 6640-40. ul. Szymanowskiego tel. 488-45. Bagażowe - ul. Armii Czerwonej tel. 466-68
• SZPITALE - Czamów - 662481 .
ul. KoŚCiuszki - 46743. ul. Prosta - 618525. MSW - 420-21 . Czerwona Góra 508-41.
• BIM - irbrra;ja o ~ lBIJ.
zadzwoń

!JdI1TlErlpnyd1 -tel. ~1~. 27-$l.

• USG-GINEKOLOGIA
I POŁOŻNICTWO
lek. med. Piotr Sondej - Szpital
MSW. wt. 17.15-18.15; śr. 14.40-15.40;
pl. 14.40-16;
• USG. EKG Kielce. ul. Wesoła
50
codziennie 12-16 tel. 442-01
97/wzJRUP
NAGLAPOMOCLEKARSKA
LEKARZY SPECJALISTÓW WIZV1Y DOMOWE - pedaIrów, chrurgó.Y
dziecięcych, irierrisUN. atopecbN. I<ryrg>1o!PN. oklJstóN. neuobg:'7.v. 00cma ekg.
19aila-ia codziennie ll-al. tel. 31 -5IXiO.
Wrzw ct:rTlc7M! 14.30-22 fu powszedriel.
11 -211dri wdneI.
• "Omega" PRYWĄTNA PRZYCHODNIA ORDYNATOROW I SPECJALISTÓW ul. Jagiełlońska 70. ,CEFARM' czynna 8-181s0b0ta do 14/. tel.
547-44. 574-11 wew. 321
• SPECJALIS1YCZNA POMOC
DLA DZIECI "VITAMED" - w'rlyty domowe i ambulatoryjne w godz.
16.30-21.30, w soboty. niedziele i święta
9-21 .30 - tel. 441-96
• POMOC LEKARSKA DLA DZIECI - tel. 66-33-66. ~ pediatry
codziennie 15-24. niedziele i święta 7-24.
• SPECJALISTYCZNE POGOTOWIE DLA DZIECI - zgłoszenia
codziennie w godz. 7-24. teł. 68-4&36
lub 61~8-20.
• POGOTOWIE PEDIATRYCZNE
"POD DAL~" - li. f'ti7MU<a 4,

lei. ffi.48.91.anU.tB:ńnl. 1NiZfTYd:Jro"o,e.
• TEL. 485-15 - .,zDROWIE"WIZV1Y DOMOWE - OOOZIEl'.NIE 00 7
OOal-~Z9<g,~re.n:i:g,c8'
~ lHba. i"ErrisIa, d'iug tu::tm~
rcłlyfe.~~iTelB..g!Big iasi<ie.v(b.
rnI. SzIdaRxlza'iI,ug,Uau4ł'*-'qtł'e.
~ciąla, pOOf~elgJc:m.
~
Ra:rri:Sa, li. ~ 34,

um

cxrlziaTiecxl7 cba:>, 'frtD:/.rB:IziEil8a:l.
• "UL'JRAS(W' lB9 dz8:i i ci:roi,dl-li
61.ooal-tKrrai ra:i:ąJvąB:t1~JlZ'Jt

• POGOI'OWIE S'IOMATOLOGlcz.

44444, 96-22,

-

USŁUGI POGRZEBOWE CAŁODOBOWE - PRZEDSIĘBIORST
WO USŁUG KOMUNALNYCH - tel. 31-

•

• "ORBIS", Kielce, teJ. 68-05-62,
68-05-63
• Rezerwacja I sprzedaż biletów:
• lotniczych wszystkich przewożników

~wd:mJ pqmiwgfraEwpa-ia:łz9Q
ic:zy,at.jwgx1t 12.15-14.45, 'M!\\tJK,śIDJi~
133).14.~ w~89. Rty:z3<leslB:iń

"busy, autokary,
pomoc drogowa, Inne usługi
transportowe.
C nne
do

L

Anna i Mirosława

07. Wykonywanie zabiegów chirurgicznych - informacja w poczekalni Izby
Przyjęć Chirurgicznej.
• Prywatna Poradnia Paychologiczno - Pedagogiczna - 1<ieIoo.
41141 w.225UJ443ó3
• CENTRUMBEZOPERACYJNEGO
LECZENIA PROSTA1Y ul. Seminaryjska 276. tel. 61-30-60 - specjaliści
urolodzy

• POMOC DROGOWA - tel. 31-6920.
•

1050/bo
POMOC DROGOWA - tel. 113-

509.
• KOMIS FOTO-WIDEO K i e I c e .
Rynek 17. tel. 474-45
__
• PRALNIA CHEMICZNA Kielce.
ul.Wspólna 3 (naprzeciwko Banku Zachodniego). tel. 528-49. czynna pn.-pl 918. sob. 9-14;
• LOMBARD ID.H. VERSALI
- STASZICA 1, I piętro
58łm/RUP

KONSKIE

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

BIURO REKlAM I OGŁOSZEŃ
"ECHO DNIA"
Klub "Primo"
uJ. Kochanowskiego 2/1,tel.62-16-65,
czynne 12.00 - 16.00
• Apteka dyżurujęca: li. 3 Maja 4
• Muzeum Historyczno-Archeologlcz.... - czynne wtorek-piątek
w g. 9-16.30. sobota od 8-15. niedziela
od 13-16.30 Wystawy stale: Fajans I porcelana ćmielowska , poczet książąt i królów polskich. sala portretów wlascicieli
Ostrowca od XVII do XlXw.
• Rezerwat I Muzeum Archeologiczne w Krzemionkach czynne wtorek - piątek 9-19. sobota 9-17.
niedziela 11 -17 - Pradzieje czlowieka,
Górnictwo krzemienia w neolicie. dwie
podziemne galerie turystyczne;
• Telefony: Informacja i rezerwacja
biletów PKS tel. - 65-38-64. przejazdy rodzinne -65-2340; Autoholowanie - sarn.
ciężarowe i autobusy. czynne całą 00bę tel 65-38-28;
SKARZYSKO-KAM.

BIURO REKlAM I OGŁOSzEŃ
"ECHO DNIA"
ul. Sokola 2 "ORBIS",
tel./fax/ 512-554,
czynne 9.00 - 17.00
• Apteka - ul. Przechodnia

KINA
• "WoIDość" - ,~koszmarWe
sa Cravena' g. 18. 20;
• "Metalowiec" - nieczynne:

POSTOJ TAXI "PRZY DWORCU"
nie pobiera opiaty za dojazd
tel. 513-705
DAREX - Radio Taxi

tel. 537=378, ~26
STARACHOWICE

BIURO REKlAM I OGŁOSzEŃ
"ECIIO DNIA"
OST Gromada, ul Pilsudskiego 60,
tel 74-72-51,
czynne 9.00 - 17.00,
soboty 10.00 -13.00
• Apteka: tJ. Mcrsz.aII<rJM;k 17;
SUCHEDNIOW

SEOZlSZOW

JEORZEJOW

NE -1eczri:a"Medsa".li. W2IszaNs.
ka 34. ,{)OM RZEMIOStA/, czynne NON
STOP -il. 43945• SPÓł.DZIELNlA LEKARSKA gabi"eJyczynrewgodz. 8-20: li. ~
go Id ~ 42, 1el6IhD-19 - SIaT1aii:lga,
li. ~ 5. il. 31-óO-16-sbraooga

• KINO-~

~c:J;i:k'eI. i'Bm,li. ~3,
1el486-44-sbr~~~
~ li. Kośó.JszIó 11. il. 4ffi.96-sbTla~gaI:t'ety~.

• KINO,.IIdwaIrs" - l1it'a)nne:

• l'IywatDe UtIugIl'*dy=>e SzpItala ~ Ambulatorium
Pediatryczne tel. 61-53-07. cabdo6owa
opieka pielęgniarska tel. 61-53-07. Wykonywanie badań EKG tel. 61 ·55-25. W. 225.
Wykonywarire badań RTG tel. 61 ·55-25. W.
250. Wykonywari.e badań USG serca tel.
61 -55-25. W. 225. WykorrywarVe badań EEG tel. 61 -5WO. CakXIobowe analizy Iaboratoryjnetel. 61 -55-25. W. 213. AmbUatory;,e Ubezpieczenie Szpitala tel. 61 -53-

•
• KINO,34tq- - rieczyme

PNCZOW

KA2lMIERZA WlaKA

WWSZCZOWA

STOPNCA

Redakcja nie odpowiada
za zmiany w terminarzach

Telewizja
PROGRAM l
6.00 Kawa czy herbata?
7.45 V.I.P. - rozmowa Jedynki
8.00 "Jacek" - "Prezent" - wid. dla
dzieci
8.15 Małe bajeczki: Hanna tochocka " Jak nieduży tranzystorek Elemelka ostrzegł w

Informator

kiele~ki

21.00 Panorama
21.35 Ekspres reporterów
22.05 Teatr Sensacji: Anthony
Shaffer "Morderca", reż. F.
Zylber , wyk. M. Kondrat, E.
Sklblńska, S. Orzechowski,
D. Szaflarska
23.05 25 lat Famy: Elita na Famie
24.00 Panorama
0.05 "Bob Fosse życie I taniec" film dok.
1.00 Zakończenie programu

TV KRAKÓW

POLONIA

porę"

8.25
8.30
9.00
9.10
10.00
10.50
11.00
11.20
11.30

Gimnastyka: Na co dzień
Lato z czarodziejem
Wiadomości

"Nowe przygody Czarnego
Księcia" /5/ - serial ang.
"Sława" /19/- serial USA
Muzyczna Jedynka
Wakacyjny poradnik rodzinny
Ryby I rybki ...
Lato z Magazynem Notowań:
Farma 100 akrów /1/

12.00 Wiadomości
12.10 Agroblznes- roln. pr.lnform.
12.15 Ze sportowym pozdrowi eJ niem. rep.
12.45 "Przypadki" - film dok.
13.00 "Podróżnik" /5/ "Niebezpieczny rejs" - ang. serial
dok.
13.25 Na lubelskim szlaku: Marek
Antoni Terlecki
14.00 Kino letnie: "Zemsta Kosmosu" /2-ost./ - ang. film s-f /81
mln./
15.20 Rusz się, Kazlul
15.30 Przyjemne z pożytecznym
16.00 Wkoło natury - teleturniej dla
młodych widzów
16.25 Raj- pr. dla młodych widzów
16.55 Kalendarium XX wieku
17.00 Teleexpress
17.20 Smlech to zdrowie - pr. rozr.
17.45 Z kamerą wśród ~wlerząt:
Krokodyle Starego Swlata
18.05 "Słoneczny patrol" /5/ "Proza
życia" - serial USA
19.00 Wieczorynka: "PInokio"
19.30 Wiadomości
20.10 ®Żandarm na emeryturze"
/Le gendarme en balade/ kom. fr./1970 r., 90 mln./, reż.
Jean Glrault, wyk. Louis de
Funes, Michel Galabru, Claude Gensac
21.45 Puls dnia
22.00 Co
nowego:
Wojciech
Gąssowskl

22.15 Kanał 5 - rep.
22.35 "Nie dla wszystkich nastał
pokój": Już wieczór, Kapitanie
23.00 Wiadomości
23.10 "Dekalog, pięć" - film TVP
/1989 r., 57 mln./, reż. K.
Kieślowski, wyk. M. Baka, K.
Globlsz, J. Tesarz /powt/
0.10 Komputerowa szkoła M. Peryta /1 O//powt./
0.25 "Bukareszt.
Dworzec
Północny" - rumuń. film dok.
1.15 "Dotknąć cały świat" - rep.
/powt/
1.40 "Krzyk murów" - rep.
2.20 Zakończenie programu

PROGRAM 2
7.00 Panorama
7.10 Sport telegram
7.20 Poranny magazyn Dwójki, w
tym: Dziennik krajowy I Gość
poranny
7.50 Apetyt na zdrowie - minimag.
rekreac.
8.00 Program lokalny
8.30 "Wszystko, tylko nie miłość"
[1/28] " Powiedz to jeszcze
raz" - serial USA /1988 r./,
wyk. Jamie Lee Curtls, RIchard Lewls, D.W.Moffett
9.00 Tęsknoty I marzenia
9 .20 "Zwierzęta Australii"
/3/
"Bardzo dziwna papuga" austraI. serial dok.
9.50 Krakowskie legendy: Noc z
przeszłości

tenczyńsklego

zamku
10.00 Krzyżówka 13-latków /4/
10.25 "Opowieści mądrego Króla
Salomona I diabła" /4/- serial
anlm.
10.30 Story Club - qulzowy mag.
film.
11.00 "Nasz
przyjaciel
doktor
Specht" /6/ "Wycieczka klasowa" - serial niem.
11.50-13.00 Muzyczne lato Dwójki
11.50 ClIpoi
12.20 Wywiad z gwiazdą
12.45 Muzyczne nowości Dwójki
13.00 Panorama
13.20 Halo: Dziś Szczecin
15.00 Powitanie
15.05 "Wldget": "Wakacyjny raj" serial anlm. USA
15.30 Zwierzęta wokół nas: Podaj

6.55 Program dnia
7.00 Panorama
7.10 Serduszko puka w rytmie cza
- cza, czyli urodziny MarII Koterbsklej - pr. rozr./powt./
8.15 Jestem początkiem, ale nie
mam konca - rep. /powt./
8.40 Sztuka niesztuka /powt./
9.00 Wiadomości
9.10 Program dnia
9.15 Historia /powt./
9.45 Rycerze I rabusie /5/ Czło
wiek w kajdanach - serial TVP
/powtJ
10.30 Film dok. roku: Ogrody Tadeusza Relchstelna /powt./
11.20 Film animowany dla dzieci
11.30 Wakacyjna Ciuchcia - pr. dla
dzlecl/powl./
12.00 Wiadomości
12.10 Program dnia
12.15 Układ krążenla/5/- serial TVP
/powt./
13.35 Zostawiam wam swój obłęd
/powt./
14.10 Gustaw Holoubek - nie tylko
o teatrze /5//powt./
14.25 Rozmowa dnia
14.55 Powitanie, program dnia
15.00 Magazyn Notowań: Z rozwianą grzywą

15.25 Listy w butelce /4/ - film krajoz.
K.
Baranowskiego
/powt./
15.50 Sylwetki: Uderzenie sztuki S. Fljałkowskl/powl./
16.30 Gra - teleturniej
17.00 Teleexpress
17.15 Słoneczne studio - pr. dla
dzieci
17.45 Rycerze I rabusie /6/ Skarb
Mohllankl - serial TVP
18.30 Sportowe hobby
19.00 Warszawski Magazyn Historyczny
19.20 Dobranocka
19.30 Wiadomości
20.00 Harbln - film dok. T. Pałki
2l.00 Panorama
21.30 Adaptacje literatury: Zielone
- minione - pol. film fab., reż.
G. Zalewski, wyk. J. Frycz, T.
Kondrat, W. Hańcza, B. SochnacklI Innl/66 mln./
22.35 Program na czwartek
22.40 Tylko to - śpiewa Ewa
Dalkowska
23.10 Życie moje ... - pr. M. Snakowsklej
0.05 Nie bój, nie bój - rep.
0.35 Lato z Chopinem: Koncerty
w Zamku Ostrogsklch - Mazurki F. Chopina gra Adam
Haraslewlcz
1.10 Zakończenie programu

POLSAT
8.00
8.15
8.30
9.30
10.00

Film animowany
Klub Lady Fitness Tv Polsat
Halo Gra!my - pr. rozr.
Sekrety - serial USA
Szpital mlejskl- serlalobycz.

USA
10.50 Na tropach Bartka - pol. film
fab.
.
12.30 Magazyn sportowy
14.00 4 x 4 - mag. motoryz.
14.30 Talia gwiazd - mag. rozr.
15.00 Kostka szczęścia
15.10 Więźniarki - serial USA
16.00 Llnk Journal - mag. mody
16.30 Informacje
16.40 Film animowany
16.55 Disco Polo Lato - pr. rozr.
17.55 Sekrety - serial USA
18.25 Kostka szczęścia
18.30 Informacje
18.55 Grace w opałach - serial kom.
USA
19.20 Webster - serial kom. USA
19.55 Informacje
20.00 Dallas - serlalobycz. USA
20.55 Kostka szczęścia
21.00 Alrwolf - serial sens. USA
22.00 Informacje i biznes Informacje
22.15 Magazyn sportowy
22.45 Sztuka sprawiedliwości
mag. prawno
23.15 Oskar - mag. film.
23.45 Mężczyzna nie potrzebny pol. fIImfab .
Pożegnanie

łapę

16.00 "Bądżcle miłosierni" - film
dok.
16.30 5 x 5 - Wygrajmy razem - teleturniej
17.00 ,,zatoka Marlinów" /23/- serial nowozel.
17.55 Losowanie gier liczbowych
Totalizatora Sportowego
18.00 Panorama
18.10 Program lokalny
19.00 Koło fortuny - teleturniej
19.35 Krzyżówka 13-1atków /powt./
20.00 25 lat Famy: Elżbieta Wojnowska I przyjaciele
20.50 Sport telegram

http://sbc.wbp.kielce.pl

17.15 Kielecki kwadrans - mag. inform . 17.40 Życzenia na dziś 17.45 Obrońcy kamienia /31 - bajka dla dzieci
18.10 Teraz bezrobotni. .. 18.25 Teka
rozmaitości TKK 18.55 Saper - teleturniej na telefon 19.15 Tomasz Szwedgwiazda muzyki country - pr. muz
19.55 Wewnętrzny niepokój - Chuck
Norris w hoIdzie Burce'owi Lee - film
dok. USA 21.15 Kielecki kwadrans mag. inform. /powtJ 21.40 Stalingrad / 1/
- film wojenny radz.-USA 23.1 O Czarna
Mańka - pol. film dok. 23.35 Przekaz
tekstowy

14.55 Pr. dnia 15.10 Klauny z We·
sołkowa/3/- serial USA dla dzieci 15.35
Pełzaki /47/16.00 Piętnastolatki /29/serial fab. USA dla mł. 16.30 The carsat
crisis - kurs j. ang. 16.45 Cyklomotoa·
becadło 17.00 Małe kino - mag. filmów
krótkich 17.15 Crystal/233/17.55 Kun·
dei bury i kocury 18.10 Kronika 18.40 9
i 1/2 - mag. reporterów 19.00 Majo wor·
king/4/ - Chuck Berry 19.30 Czyste sza·
leństwo /22120.00 Flash /18/ - ang. se·
rial sens. 20.50 Rembrant i jego malar·
stwo 21.25 Rally cross - relacja z za·
wodów 21.45 Kronika 21.55 Sport
22.00 Kreacja - krakowski mag. mody
22.30 Nasza antena 22.35 Biała furia ·
film sens. USA 0.05 Hejnal

Radi
RADIO KIELCE
5.00 Nowinki z Radiowej 6.00, 16.00
Aktualn. dnia 6.25 Notowania gieldowe
7.30,17.30 Sport 8.10 Pr. reklam. 8.30
Impulsy - Ęładio Bis 8.40 Dziś w pr. 8.50
Radiowa gielda pracy 9.00 Wakacje z
duchami 9.00, 11.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 19.00 Wiad. 12.00Plusw
południe 12.10 Kurier ogłosz . 12.20
Prosto z gminy 12.30 V krajowy
przegląd kół gospodyń wiejskich 13.10
Rozmait. i muzyka 14.00 Mag. inform.
14.15 Przebój za przebojem 15.10 Auto
radio - moto radio 18.00 Plus 18.30 W
świecie literatuF}' i sz1uki 19.10 Muzyka
progresywnych scen 19.55 Baśnie do
poduszki: Paprzyca /2/ 20.00 Mag. in·
form . 20.10 Radio 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 Serwis inform. 6.40 Słowo na dziś 7.20 Mo·
towieści 8.10 Nowości z Księgarni 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 Sios·
tra Łucja mówi o Fatimie 11.3OWspólna
modlitwa połudn. - Anioł Pański 12.20
Notowania gieldowe 13.15 Komentarz
do notowań giełdowych 15.30, 21.10
Kielecki dziennik radiowy 16.05 Nowości z Jedności 17.25 Solida mość
proponuje 18.00 Transm. mszy św. z
kościoła Św. Trójcy 19.00 Piosenki na
życzenie 20.15 Polska w Europie 20.40
Wieczorna modlitwa Kościola 21.30
Gwiazda wieczoru 22.00 Powieść na
dobranoc 22.15 Usta przebojó dla old·
boyów 1.00 Noc na Wzgórzu

Tele~zja

satelitarna
POLONIA l
6.00 Joląnda - argent. serial 0bycz. 6.45 Swiat sportu - mag. 7.15
Pełnym gazem - mag. motoryz. 7.45
Teleshop 8.10 Filmy anim . dla dzieci
9.50 Drużyna A - serial USA 10.40
Maria - serial argen!. 11.30 Posterunek przy Hill Street - serial sens. USA
1220 Filmy anim . dla .dzieci 14.00
Maria - serial 14.40 Swiat sportu
15.10 Pełnym gazem - mag. 15.35
Teleshop 16.00 Filmy anim . dla dzieci 17.40 Drużyna A - serial 18.20 Maria - serial 19.1OPosterunek przy Hill
Street - serial 20.00 Okropny inspektor - kom . wł. 21.50 MacGyver - serial
22.45 ATaK - show 23.35 Maria - serial 0.20 Posterunek przy Hill Street serial sens. USA 1.10 Okropny inspektor - wł. kom . 3.00 MacGyver - serial 3.50 Drużyna A - serial 4.40 Posterunek przy Hill Street - serial 5.10
Maria - serial

6.00 Sporty wodne /najważniej 
sze wydarzenia! 6.30 Sporty motorowe . Pro Superbike w Knutstorp
7.30 Hokej na trawie 8.30 Power
play 9.00 Gillette World Sport Special 9.30 Golf. US Seniors Open
10.30 Tenis. Puchar Federacji w
Santander /Hiszpania! - 2. runda
12.00 Action 5 13.00 Magie Sports:
Surfing 15.00 Grmnastyka. Mistrzostwa Niemiec - eliminacje do MS
kobiet 16.00 Offensiv - mag. 17.00
Action 5 18.00 Magic Sports 19.55
Wiad . sport. 20.00 Mistrzowie sportu : Franz Klammer 20.15 Sporty
motorowe 21.15 Mistrzowie sportu:
George Best 21.30 Futbol Mundial
22.00 Boks. Walki zawodowcóW
22.55 Wiad. sport. 23.00 Sporty
motorowe 0.00 Boks. Walki zawodowców 0.55-2.10 Reklama

Echo Reklama

Panorama®
Firm

~~

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

uSWEST Polska wydawca katalogów "Panorama Firm"
poszukuje:

bądź średniego;

pełnej

·'e
adidas

wykształcenia wyższego

dyspozycyjności;

przedsiębiorczości; samodzielności

HURTOWNIA OBI - Kielce, ul.

.....

I{onsultantów ds. reklamy
Od kandydatów oczekujemy:

.........

UWAGA PROMOCJA!

inicjatywy;
w działaniu oraz

~OREAL
PAAIS

-

Zakładowa

~GA

li NIelli •

.."'- A
I N T E R N A T lON A. L
..~FUMS
6VS
Va~e
(,IłR1S"OPI-l~~, COLVM .

KIELCE, PL. WWOLNOSCI

pawwllon n • • 5

Polecamy usługi elektroinstalacyjne oraz usługi koparką "Białoruś'
KIELCE, ul. Zagnań ska 40, tel./fax 66-12~8
211/.,>tno

71.15
R~~O ~Y tf~a f4'
~I

KIELCE

REKIAMA

ZAPRASZAMY
KOSMETYKI

HURTOWNIA
ART. ELEKTROTECHNICZNYCH

--------

~ MAXFACTOR

detenninacji w osiąganiu sukcesów.
Oferujemy: pełnoetatowe zatrudnienie w firmie z
międzynarodowym doświadczeniem; bezpłatne szkolenia
na wielu poziomach; pracę w młodym, prężnym zespole;
formy premiowania uzależnione od indywidualnych
osiągnięć; możliwości awansu.
Prosimy o kontakt telefoniczny celem umówienia si,
na rozmowę kwalifikacyjną:
w Kielcach w terminie do 01.08.95
Kielce~ ul. Jagielońska 109, tel. 66 69 60
w Radomiu w terminie do 03.08.95
Radom, ul. 1905 Roku 1/9, Biurowiec Zakładów Metalowych
tel. 29141 w.108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119

M/w P.W. Ceglarek
w pełnym zakresie

1
pon.-pl. 7-17, sob. 7-13, tel. 66-06-05, w. 177

-
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- KOSMETYKI

611/'1.

,

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

bOAR8

NAJLEPSZYM

., MEBLE

POCZĄTKIEM

WYKŁADZINY

PRZY ZAKUPIE POWYŻEJ 15 mb. - 5% RABATU

LETNIEJ
WYPRAWY!

DYWANY

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

l.

,.
.-;;;.. J..

[[)

lO

Uwaga! Nowa oferta
mieszkaniowa
Spółdzielni Mieszkaniowej "Domator".

•t(

Czekamy na Ciebie z letnim pakietem
ubezpieczeń komunikacyjnych
r.

DOMATOR

Tym ruem do swojej siedliby
pny ul. Manalsklego ,. w Kielcach zapraszamy
wszystkich zainteresowanych budową mieszkań
dwupoziomowych.
Mieszkania budowane w technologII tradycyJneJ, usytuowane na III-IV pl,trze w osiedlu Śllchowlec II. Ciekawe, funkcjonalnie zaprojektowane
wnętrza mieszkań, stwarzające odbiegający od
schematów komfort zamieszkania.
Zróżnicowana wielkość pow. użytkowej mieszkań od 98 m kw. do no m kw. lit - 6 pokJ.
Slili llOCliboWiDaI "=Di 1 m kw. IłQW. umkow., mlcukiDli - liG II. 'ilkowlb kos%1 budoIQ
mlmkiDli UIIlWIIDJ W5 kwirtalDJcb rilicb.
Możliwość uzyskania w wybudowanym garażu
wielopoziomowym strzeionego miejsca do parkowania pojazdów lub wykupienia boksu garaiowego.
Tylko 12 miesięcy trwa okres oczekiwania na
klUCIe do własnego, wymarlonego mies%kania.
Szczegółowych informacji w tej sprawie udziela
Dział (Jłonkowski - tel. 68-90-08 do 11, w. 30.

• obowiązkowe ubezpieczenie OC; dodatkowo gratis dla posiadaczy samochodów osobowych
"ZIELONA KARTA" i ASSISTANCE w ruchu zagranicznym
• ubezpieczenie AC ważne w całej Europie, Algierii, Iranie, Iraku,
Maroku, Izraelu i Tunezji; dodatkowo gratis - ASSISTANCE POLSKA
(dla posiadaczy samochodów osobowych i niektórych innych pojazdów)
• ubezpieczenie NW kierowcy i pasażerów - w kraju i za granicą
"ZIELONA KARTA" - gwarantuje posiadaczowi pojazdu ochronę
ubezpieczeniową w r.azie szkód, które w związku z ruchem pojazdu może
wyrządzić za granicą osobom trzecim.
Ubezpieczenie ASSISTANCE zapewnia pomoc medyczną i techniczną
w razie wypadku lub awarii samochodu.
zniżki

w opłacie składki

(poza obniikuni USt:l\01J")mi dla in"alidów wojennych i wojsJwwycll oraz imwJidów kombatantów):
- dla stałych klientów PZU SA - 5% zniżki w ubezpieczeniu OC
oraz 15% zniżki w AC dla ubezpieczonych w ramach OC w PZU SA

- do 60% za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia
·10"/. za jednorazową opłatę składki rocznej
- 5% dla osób fizycznych posiadających kartę CLUB S
I·

"""".,

http://sbc.wbp.kielce.pl
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TYLKq~A "ECHU

O
O

ZAOOWOLEMA
KllENfA
NA OGŁOSZENIA
DROBNE

DNIN'
.

szczegółowe informacje

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

Naprawa silników, montaż tłu
mików "Walker". Kielce, Krakowska 62,516-41.
MKVĄ/OO210

CrupIOOO33

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

Sprzedam
dom
oraz
działkę w Ćmińsku. Tel. kom .
090 33-59-07.

MKruIOOO46

Osobowe, busy, autobusy.
Blacharstwo - ustawianie geometrii, lakiernictwo - komora lakiernicza, CZęSCI zamienne.
Gwarancja do 5 lat. Suków - Papiernia, 61-94-12.
JWVAIOOO89

Płytki

Budownictwo

•

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

ceramiczne krajowe - 0ficjalny dealer firm : .Jopex·,
.Nordbud·, "Ceramika Paradyż"; import bezpośredni - Hiszpania, Wiochy. Jacek Surma,
Kielce - Słowik, Chorzowska 22,
tel. 593-44.
JAVAIOQ111

JAVAIOQ126

Artykuły

wod.-kan .•Armatura·, Kielce, Zagnańska 18.
WZVC/OO249
._..._. __.-..... ........._..... ...._....................
_...._.._.......
BUDUJESZ?
REMONTUJESZ? DACHY, RYNNY, MATERIAŁ Y IZOLACYJNE, OGRODZENIA. SPRZEDAż: WODROL, KIELCE , PIWOWARSKA
28, TEL. 31-38-17 LUB 31-71-47;
ZAGNAŃSKA 153; GÓRNIKÓW
STASZICOWSKICH 33. PIEKOSZÓW, CZĘSTOCHOWSKA.
ZAPRASZAMY!
JWVAlOO107

_._

_.~_

Centrum Materiałów Elewacyjnych i Dociepleniowych zaprasza i poleca swoje usługi w zakresie dociepleń domków metodą lekką. Kielce, ul. Zagnańska
6, tel. 68-13-29.
VATIOO892
Drzwi szwedzkie classic, country, różne kolory, drzwi wejścio
we. Okpol, Kielce, Batalionów
Chłopskich
77, tel. 571-91;
Końskie, Kielecka 1, tel. 24-74.

Elektronika
Sprzęt

RTV,

przestrajanie,
komis, tani sprzęt radiowy. JKN
S.C., Kielce, ul. Żeromskiego 44,
tel. 61-05-62.
WZrulOOO86

Kosmetyka

Mabud

JAVAIOQ120

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

Glazura, terakota, kleje, listwy
Kielce, 1905
Roku 10,59-774.
MKVAJOO226

wykończeniowe .

"Kiel-Bud" Cegła K-1, K-2, K-3,
pełna, palona, biała. Pustak Max,
Fert, wentylacyjny, suporex, bloczki . Cement, wapno, papa, lepik.
Tralki. Wrzosowa 1,68-71-12.

80106880

Kupno

_ _ _ _o

6O
_
/068~

_ _ _

Samochód, rozbity, wyeksploatowany, sprawny. Kielce,
61-85-31 .

Chcesz schudną; zdrowo, zarobić, pomóc sobie i innym? Zadzwoń, Kielce, 537-16, 57~35.

MKVIVOO204

Marley • rynny na całe życie.
Tynki szlachetne firmy Bayosan .
Kielce, Okrzei 59, 429-12, w. 34.
JWVIVOO110

Najtańsze okna

z PCV Poltrocal, Panorama. Na raty. Okpol,
Kielce, Batalionów Chłopskich
77, tel. 571-91 . Końskie, Kielec. JAVAJOO127
ka 1, tel. 24-74.
Największa

kielecka hurtownia płytek ceramicznych, elewacyjnych. Cedro - Mazur 7 (Cedzyna obok cmentarza). 68-01-65.
MKVAIOO219

Lokale
Agencja "Medium-Serwis" mieszkania, działki , lokale; kupno, sprzedaż, zamiana (NOT parter). Kielce 68-07-74.
MKVAIOQ181

Budynek - 6 pomieszczeń,
300 m kw. Ceny promocyjne, do
szybkiego wynajęcia. Staszów,
ul. Kościelna, tel. 64-30-17.

60106«9

mieszkań

sprzedaży
Wesoła

i najmu.
51, 68-75-88.

--------

do
Kielce,
VAT/00903

Kupię

M-2 w Tarnobrzegu ,
Sandomierzu lub Ożarowie (015), 61-13-65.

Przychodnia Stomatologiczna
dr. Sikory. Kielce, Słoneczna 1,
tel. 511-47. W okresie wakacji
pracuje codziennie 8.00-20.00.
Zapraszają lekarze wszystkich
specjalności .

WZVF/OO248

M-3, M-4 - centrum, sprzeda
Biuro Mieszkaniowe, Karczówkowska 3, 61-65-12. WZVBIOO258

Matrymonialne
"Klaudia", (0-41) 66-25-11
lub 94 w . 336 (12.00-18 .0m.

Alufelgi, spojlery,
Kielce, 424-67.

WZVAlOQ241

AGIP - oleje, MOTIP - autolakiery, szpachle. .Zemax·,
Kielce, Wspólna 1, 574-59.
SSVAJOOOO7

Autoalarmy - silicon - immobilisery, radiomonIaż. Kielce, 434-79.
JWru/00062
-..._..__................... _- .._.._..-.. .....__._..- .........•............
_....
Autoalarmy. Zakład Najwyższego
Zaufania poleca
urządzenia ze zmiennym kodowaniem. Rzetelna informacja
i doświadczenie. "Cebox", Kielce, Polna 7, 461-38.
WZVAlOO233

Automot - części: Polonez,
Fiat, Dacia - zagraniczne na
zamówienie (9.00-17.00). Kielce,1 Maja 109/115, tel. 547-73.
AKMV/OO121

SJVA/OOO11

Protezy - ekspresowa naprawa.
Kielce, ul. Złota 26, tel. 560-63.
WZru/OO115

Motoryzacja

Bronowski.
Części do samochodów zachodnich. Kielce, ul. Wesoła 47/49,
tel. 423-73.
JWVAIOOO97

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

Auto-Max, części nowe, uży
wane (samochody zachodnie). Kie1ce, Domaszowska 45, 68-25-07.

PP MOTOZBYT W KIELCACH
przy ul. Karczówkowskiej 9,
czynnego od 8.00 do 17.30, tel.
68-44-50. ŻUK, POLONEZ,
FSO, 126P. Akcesoria, akumulatory, łożyska, lakiery, ogumienie, chbdnioe, grzejniki gazowe.

______________--=
M~1

PI22JOOO94

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

Autoszyby. Sprzedaż, monnaprawa, serwis. Avia. Kielce, ul. Kolberga 2A, tel. 519-57.
taż,

_ _ _ _ _ _ SWVAJOOOO3

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

ir-------------------------------------,
OGŁOSZENIA DROBNE
PRYWATNE

80106225

WZVAlOQ220

I

Dobór kolorów. Najniższe ceny. Lakiery samochodowe.
Komplet akrylu - 790.000, metaliku -1 .240.000. Blachy - zderzaki krajowycn , zagranicznych .
Meble kuchenne. Kielce, Sobieskiego 87, 61-52-74.
VATIOO886

Dorabiam progi do samochodów zachodnich. Produkuję
poszycia drzwi Łada 2107. Kielce, Rynek 9, tel. 68-18-64.

- __ .............................................. .
.........................................

WZVlVOO252
1. ••• •••••• •• ••••••••• • .••••.• • ••••. • • •••••• .•••••••••...•

IMIĘ,

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

Wypełniony kupon wraz zdowodem wpłaty należy przesIać pod adresem:

I

Biuro Reklam i Ogloszeń " Echo Dnia" , 25-953 Kielce , ul • Targowa 18•
~~~je~~~~~ek
VAT
N/E
Konto: Echo Press SA, BIG BANK SA Kielce 412803-2802-2511-01 M..'t'ó~~i20DNYCH
D~UKUJEMY

___________________________

samochód - zadzwoń: Auto Fuli Serwis - usługi
blacharskie, lakiernicze. Kielce,
Podlasie 16 (obok CPN, Barwinek). Gwarancja wysokiej jakości. Skup samochodów powypadkowych do 6 lat.
WZnJ/OO121

Serwis Citroen-Olteit poleca
usługi : blacharstwo, lakiernictwo, mechanika, diagnostyka silników, sprzedaż części krajowych, zagranicznych , skup samochodów uszkodzonych. Kielce, ul. Warkocz 9. Tel. 68-28-37.

JAV0I00095

Szyberdachy .
222-28 .

:

! :

________ J

Forda· części zamienne. Kielce, Górników Staszicowskich
~ 502:5~ _____MKVAJOO209
Komis - części : Trabant, Wartburg, Skoda. Kielce, Słowackie
go 16, tel. 61-36-89.
WZruIOO122

Kielce,

Końcówki, sworznie, wahacze. Kielce, ul. Stokowa 5, tel.
(041) 68-37-74.
PNA/OOO13

http://sbc.wbp.kielce.pl

60106746

Sprzedam dom piętrowy z budynkiem gospodarczym i działką
budowlaną (15 arów), zagospodarowaną. Kazimierza Wielka,
Stolarska 1 C, tel. 52-12-09.

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

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

VATIOO912

VAT/00821

Szyby samochodowe - sprzedaż, montaż - szyberdachy. Autofenix, Szewce 39, k. os. Nowiny. Tel.lfax 592-05 oraz Kielce,
al. Tarnowska 26.
JAVA/OOO59

Zawory silnikowe. Kielce,
ul. Stokowa 5, tel. (041)
68-37-72 .
P/V8IOOO13

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.
JWru/OC1J66

Wakacyjne kursy komputerowe "Computex". Kielce, 432-02 .
WZVAlOO23tJ

Naprawy
AAA Naprawa telewizorów.
Kielce, 11-16-47.
60/06769

Automatycznych pralek Rybak. Kielce, 441-41 .

inż.

60/06628

Naprawa
magnetowidów
w domu klienta, bezpłatny dojazd , gwarancja. Kamery. Kielce,61-98-11 .
60/065&1

Nieruchomości
Do sprzedania działka 50 arów
wraz z domem przy ulicy Warszawskiej w Tarnobrzegu . Wiadomość: Tarnobrzeg , tel. 23-4026 (po 16.00) .
PAruIOOO64

Garaże -

Poleska, Zagnań ska,
sprzeda Biuro Mieszkaniowe,
61-65-12.
WZVC/00258

Nieruchomości "Węgłow
Wesoła

P/00066

Sprzedam tanio dom, budynek gospodarczy wraz z działką
(80 arów) w Hucisku, gm. Ruda
Maleniecka. Wiadomość: Mlotkowice 8, gm. Ruda Maleniecka.
MAKr/OO112

Tanio - nie wykończony dom Włoszczowice, Biuro Mieszkaniowe, 61-65-12.
WZV0/00258

Wynajmę

dom dla firmy
w Wojciechowie. Kielce, 1100-36.

Okna i Drzwi
"HOSSA" s.c.
w regionie dystrybutor okien i drzwi POLECA:
1. Okna drewniane dwuramowe
zespolone i okna jednoramowe z zestawami termoizolacyjnymi (przedstawiciel handlo- ..
wy .Stolbudu" Włoszczowa).
2. Okna drewniane jednoramowe z zestawami termoizolacyjnymi, okucia zachodnie "Stolimpex".
3. Okna z PCV .Poltrocal" wszystkie typy.
4. Okna z PCV .Panorama"
(zbrojony profil, okucia Roto)
Największy

Szyberdachy,
autoalarmy,
blokady. Kielce, 222-28.

ska ". Kielce,
75-88 .

60/06874

Sprzedam dom, 2 h, na kawiarnię,
sklepy, blisko Gór
Świętokrzyskich.
Durnoga,
Dąbrowa, 26-010 Bodzentyn,
woj. kielecki~.

JWru/00067

--------

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

MKVAIOO233

AAA AAA AAA ZAPRASZAMY! Do Sklepu motoryzacyjnego

VA~/00901

Rozbiłeś

autoczęści.

Autoczęści

6lru1OOO71

M-2, KSM - telefon, umeblowane, wynajmie Interlocum.
Kielce, Głowackiego 2, 453-62.

MKruIOOO44

ALARMY - MONITORING,
SEJFY. KIELCE, 1 MAJA 72,
66-08-22.

_

Hormonalne zaburzenia u kobiet, osteoporoza. Dr nauk medycznych Janusz Nowak udziela
konsultacji w pierwszą sobotę
miesiąca. Kielce, tel. 547-44,
JWru/00069
574-11 w. 321.

_ _ _ _ _ _ _ _.-.:.:
RM=ruIOOOO=::.:'

AAA Akumulatory - tanio,
563-59.

MKVAIOQ215

Choroby serca. Prof. Lucjan
Pawlicki, kierownik kliniki kardioIQgicznej w Łodzi, udziela konsultacji w każdą pierwszą sobotę miesiąca . Kielce, tel. 54744,574-11 w. 321 .
JWru/00068

60/06267

MKVAIOQ162

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

Medycyna

Kupię
Ładę
2107
(1986/1987) . Kielce, 68-51-24
(po 16.00).

AAA Autoalarmy Prestige
Audiovox (zmienny kod, zabezpieczenie przed rozkodowaniem). Dodatkowe akcesoria zabezpieczające. Serwisy:
Kielce, Manifestu Lipcowego
34, 32-65-99; 1 Maja 19~1a
(Polmozbyt),66-32-07.

umbolOOOO1

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

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

Kilkadziesiąt

WZVC/OO233

- Okna: drewniane dwu- i 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.
- Cemenł: 350, 450 - luzem
i workowany z Małogoszcza.

JAVAIOQ128

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

AAA Alarmy, tel. 461-38.

Sprzedam dom murowany
z działką 16 arów. Rekwiany - Piaski 1.

51 , 68VATIOO902

Okazja - działka 300 m. Piekoszowska (10.000). Biuro mieszkaniowe, Karczówkowska 3, 6165-1 2.

WZVMl0258

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 przeeiw owadom;
na zamówienie.
7. Okna i drzwi z aluminium
w wielu wzorach wewnętrzne
i zewnętrzne z przekładką termiczną; typowe i na zamówienie.
8. Drzwi wewnętrzne
kilkanaście wzorów.
9. Drzwi zewnętrzne - kilkanaście 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!
. Hossa· - Kielce, ul. Żelazna
22 (obok dworca PKP), tel. 6634-21, fax 66-09-01; cement, parapety pod numerem telefonu
66-09-07.
"Hossa" - Radom, ul. Obrońców 3Ó (dojazd od ul. 1905
Roku), tel. 60-20-88.
umbaIOOOOO

Okna z PCV
"Hossa" s.c.
Promocja!
Do 30 lipca Firr\la "Hossa" oferuje okna PCV w systemie Rehau S 794 (okucia Winkhaus) po
niższej cenie, np. okno typ 034
(wys. 143,5 x szer. 146,5) - cena
łąCZnie z VAT - 630 ił.
. Hossa" - Kielce, ŻE:lazna 22,
tel. 66-34-21 , teL/fax 6Ś-~

Echo Reklama
Pożyczki

Praca
Finna US West Polska, wydawca katalogów teleadresowych, poszukuje osób na stanowiska: telefonistki i sekretarki. Zgłoszenia
w dniu 26 VII, Kielce, ul. Jagiellońska 109, p. 728 (od godz. 1~l
Firma zatrudni pracowników.
Kielce, 68-75-82 (8.00-18.00).
VAT/OO904

Lubisz dobrą zabawę, głośną
szukasz pracy, zadzwoń. Kielce, 61-86-50 (7.0017.00),68-33-98.
muzykę,

VATIOO9OO

Niemcy - Francja winobranie
95. Pełna informacja. Dołączyć
2 zł 20 gr znaczkami. ,66 Consulting', Wrocław 15, box 71 .
KJ00601

Posiadam busa, oczekuję
propozycji. Kielce, 68-43-81.
80100844

Poszukuję rzeźbiarza

lub lu-

natychmiastowe
pod zastaw - udziela kantor
,Manhattan', Sienkiewicza 15,
tel. 443-93. Zapraszamy.
_ _ _ _ _ _ _ _ WlWo/00273
Restauracja ,Karczówka' organizuje przyjęcia weselne, bankiety,
imprezy zlecone. Kielce, 566-06.
I(ONKJOOOO1
Rewelacyjnie niskie ceny artykulów wod .-kan., c.o., np. miska klozetowa - 32 zł. Kielce, Sło
wackiego 17. Zapraszamv.

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

---~

Aktualna oferta: tapety, kasetony
sufitowe, kleje do tapet, kasetonów.
Akcesoria łazienkowe. Lodówki turystyczne. Hurtownia ,Lema!", Kielce, Ściegiennego 201,61-45-18.
MKVĄ/OOl98

Części

zamienne, pralki,
lodówki, piece gazowe, kuchnie gazowe, zamrażarki. Hurt
- Detal - Naprawa. Kielce, Pakosz 1, 61-41-42.
JWVĄ/OO104

Deski podłogowe Bliżyn . (047) 54-10-20.
80/06515

Przedsiębiorstwo

Wielobranźowe ,CHART" s.c. zatrudni pracowników w zawodzie murarz-tynkarz od zaraz. Możliwość wyjazdU
na kontrakty. Kielce, ul. Górna 19
A, tel. 490-85 (do 15.00).
VATIOO905

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

----_._---

WZVEJOO243

Uwaga! Wysokodochodowe
chałupnictwo!
Informacje po
przesłaniu znaczka za 2.50 zł .
Kampex, skro poczt. 1526/D, 37450 Stalowa Wola.
KlMrlOOO37

Zatrudnię pomoc domową.
Krystyna Biernat, ul. Mickiewicza 62, Sandomierz.

Duży

dresów, plecaków, śpiworów, pontonów, namiotów, basenów, lin, wioseł itp.
poleca "Sklep Żeglarski', Kielce,
ul. Warszawska 1.47 (wejście od
przychodni), tel. 68-60-75.
......_.. ..--_...-_._-... . ... ._...... WlYAi00008
.. - -_ ....._._.
Fiata 126p (1980). Kielce,
Warszawska 161/67.

_

wybór

_ ~ .-

~

__ _

80106872

Garnitury - marynarki, dużY'
wybór, atrakcyjne ceny. Kielce,
pl. Wolności 8, 61-80-60.
MKVĄ/OO206

Glazura - przedstawiciel producenta. Terakota trudnoście
ralna. PUPH ,STIWEX", Kostomloty II 140.
SSVN00Q06

PAr\llOOO75

Zatrudnię fryzjerkę

damską

z praktyką. Kielce, 422-38.
80106906
Zatrudnimy młodych fachowców do montażu mebli. Wymagane prawo jazdy kat. B. Dek-Meble,
Kielce,
Słoneczne
Wzgórze 33, tel 501-72.
VATIOO908

Kamaza wywrotkę kiper 3 strony sprzedam. Kielce, 61-13-64.
wideo tanio. Kielce,
66-18-93, 66-14-66.
BOI0675O

Koparkę Białoruś

bud. sprzedam.

Nowa Huta 75 a, gmina BieIi~2
Ładę

2107. Kielce, 61-53-41 .

Najniższe oprocentowanie rat

BBB. Wózki dziecięce. Kielce, Rynek 17 (obok Soltyków).
WZNIOO209

BLUE STAR - HURTOWNIA
OFERUJE : ZESZYTY, ART.
SZKOLNE. TEL. 66-49-20,
KIELCE, CHROBREGO 17.
VATIOO88O

Lombard 68-22-42 - natychmiastowe pożyczki. Kantor w hotelu ,Bristol", także w niedziele. 6822-24, nocny 66-30-65.
__ _

JAVA/OOO6A

Lombard - DH ,Versa I', ul.
Staszica 1, I p. Natychmiastowe
pożyczki pod zastaw. Czynne
ponledzialki - piątki (9.00-18.00),
soboty (9.00-14.00).
_ _ _.;...;\NZVI<Jooo13

Nowo otwarta pasmanteria _

duży wybór. Kielce, Sienkiewicza 69.
WZru/00123

Pożyczę 20.000 zł na procent.
Tel. kom. 090 33-59-07.
BOIO&B73

80106896

Sprzedam Ładę 2107 , 1500·
(1989/90). Kielce, 68-31-94.
BOI0672ti

Sprzedam Mercedesa 207 D
(1982). Kielce, 61-88-41.
80106899

Sprzedam Mercedesa 124
2000 (1989), 111 tys. km, czarny metalik, dodatki, szeroka listwa, oclony w calości, 339 mln.
Kielce. 31-20-02.
BOI06913

Sprzedam Nysę (1986 i
1978). Kielce, 11-33-80.
....
_.
_. BO/06699Sprzedam Opla Corsę (1992).
Kielce, tel. 450-19 .

__

- 1.35 % miesięcznie od rocznego kredy1u. Sprzęt AGD, RTV,
maszyny do szycia, overlocki.
Sklep ,Hipolit". Kielce , Hipoteczna 2, tel. 425-51 .
W7:VI<IrnJ 11

Pawilony Handlowe Kieleckiej
Centrali Materiałów Budowlanych, Kielce, ul. Wspólna, Żelaz
na 53, Turystyczna, Piekoszowska 66, Kościuszki 14, Sandomierska 89, Barwinek 28, czynne do
19.00, soboty do 14.00.
WSVMJO()8(

Pianina - nowe, używane,
gwarancja, raty. BAD MUSIC,
Kielce, Mieszka I 31, 235-68.

80106574

Skodę

Faworit
(1992).
Kranów 3, tel. Daleszyce 357.

lIOI069Ot

Słupki, bramę. Kielce, 68-44-24.
80ł06891

Sprzedam Fiata 126p (1990).
Kielce, 16-11-84.

HlUP4NIK4
W cenie glazury krajowej!
UU1I

~

importer - Ceramikal

_ __

HURTOWNIA

Kielce, ul. Chęc/ńska 14a
tel./fax 68-74-83

CERAMIKAL

JAVĄ/OOl18

Towarzyskie
AAA "Avalon' - seksterapeutki
zapraszają

Panów calodobowo. Zatrudnimy Panie. Kielce ,
~.!:Jl1-13-~ _ _ _ ~0/O6768
Agencja Lais - masaże, towarzystwo pań. Kielce, 61-56-31.

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

_____

80106877

~

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

Sprzedam działkę budowlaną
w Niestachowie. Kielce, 31-69-26.

Queen of!he Night - masaże, towarzystwo, pokoje zwykle, apartamenti~owodne. Kielce,61.Q5.55.

..

-

80106023

80/06702

Sprzedam dom. Kielce, 444-95.
BOI06886

Sprzedam mieszkanie trzypokojowe - glazura, boazeria, telefon. Kielce, 31-98-48.
80106911

Sprzedam przyczepę samozbierającą, prasę do słomy niskiego zgniotu produkcji RFN. Jaguś Ryszard , Krajno I 100, Tel.
141 Górno.

_.. ..__80/06840
..~

_.~

Sprzedam uszkodzone:- Opla
Astrę, Combi (1995) - 7700 DM,
Toyotę Carinę (1992) - 12800
DM . Kielce, 31-20-02.
80106912

Sprzedam wideo. Kielce, 3116-73.
80106865

SKÓRAl SKÓRA! TANIO
NA
KURTKI,
TOREBKI,
RĘKAWICE. ŁÓDŹ, (0-42)
46-25-46.
I<l00377

Tanio sprzedam działkę budowlaną 12 arów lub 1 ha pola. Właści
ciel: Edward Pawłowski , Straszniów 13, poczta Pierzchnica.
80106893

Tanio
ślubną.

sprzedam
suknię
Kielce, 68-27-52.

----'-

80106894

sprzedam
witrynę
chłodniczą, 500 zl. Kielce, 6623-71 (po 18.00).
Tanio

-- --- -- -

BOI06918

Trabanta. Opatów, tel. (0-15)
68-31-70.
80106878

VW Golfa (1980). Leśniówka
44 (Poslowice).
90106863

Zakład ProdukCji Damskiej

,Genewa' poleca towar po atrakcyjnie niskich cenach.
Kużniaki 21 A, gm. Strawczyn.
VATIOO8I14

2-miesięczną sukę

- owcza-

rek niemiecki, zaszczepioną.
Kielce, 11-30-20.

ABEX. Superokazja!!! Przejazd do Rzymu 27.07. autokarem marki Volvo tylko za ...
800.000 zł . Kielce, ul. Leśna 3,
444-60, 423-26.
KIOO689

Baseny. Projekt, wykonawstwo, serwis, Blue Point Inży
ni~ria Basenowa. 39-407 Tarnobrzeg, ul. Konfederacji Dzikowskiej 12, tel./fax (0-15) 2342-35, tel. 23-38-22.
RMru/OOO'2

Busy 9 i 12 osób. Kielce, 1518-28.
.....
.._........__...... .80/06881
.. .._. Kolonia nad morzem - Jaroslawiec 4 .08-18.08.95, cena480 zl. PT ,Łysogóry' (041) 6630-15, 66-44-14 oraz wczasy po
11.08.95 w kraju i za granica.

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

__ _

WlYAIOo261

Najtańsze

wczasy, kolonie,
obozy. , Inter-Kodex'. Kielce, 6603-50,68-38-18.
BOI03928

Najtańsze regularne przejazdy do Anglii, Niemiec, Wioch,
Francji, Hiszpanii. Weekendy:
Rzym , Paryż . Wczasy, obozy,
kolonie. Kielce, Słowackiego 1,
68-78-08; Sandomierz, 11 Listopa~a 30, 32-~-8,!:... ...Y:P'A/OO229
Przejazdy Kielce - Frankfurt.
Kielce...!... 68-43-81.
6O~3

WycieCZki: Praga
1215.08.95 - 180 zl. Grecja - 1627.09.95 - 1050 zl. Włochy, objazdowa od 680 do 1050 zl. ,Ły
sogóry·, Kielce. 66-24-24.
WZV8/OO245

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

Usługi

Stolarka Bud.

"Best" - dodatkowe drzwi.
Kielce, 61-17-86.
VATIOO764

"Okpoi" Kielce
Okna - plastikowe
Okna - drewniane
Okna - dachowe
Drzwi - wewnętrzne
Drzwi - wejściowe

Bramy, kraty, ogrodzenia.
konstrukcje zbiorniki, zabezpieczenia parkingowe, rowerowe.
Kielce, 68-05-97.
WZVAlOO259

•!da k

:.

IIIIGbzk

TECH,\7K ADMLVlSTRACjI~actlllQ
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TECH.VIK OBSWGI7VRYSTYCZNE]
TECHVlK HOTElARSTWA

kbtzpitanitJ

obsłvga .bapi~ spo/taJł)cl

InformaCje i zapisy. Kielce ul. Zgoda 31 . teł (0:11) 61·27.06, ę1-27-65
OPRZYJĘCIU DECYDUJE KOlEJNOSĆ ZGŁOSZEN

http://sbc.wbp.kielce.pl

Kielce,
80/06850

Cyklinowanie. Kielce. 11-04-69.

Żaluzje. Kielce, 468-19.

80106862

Czyszczenie dywanów. Kielce.31-82-71.
80106886
Domofony
istalowanie,
zestawów, bloki, domki. Kielce, §6-40-00.
VAT/OO787
Firma .Lester" świadczy usługi:
budownictwo domków jednorodzjnnych, remonty mieszkań, domków,
biur, hal. MożliwoŚĆ kredytowania.
Kielce, ul. Góma 18,470-37, w. 17.
VATIOO833

Instalacja anten. Kielce, 6602-97.
80~8

-

Malowanie natryskowe. Cyklinowanie. Kleice, 31-40-34.VATIOO827
Malowanie - tapetowanie.
Kielce, 31-26-14.
80106831
Meble na wymiar: kuchenne,
pokojowe, biurowe, inne. Produkcja. Kielce, 68-08-99, ul. Otrocz6.
Malowanie strukturalne
Gota. Kielce, 31-47-13.

-

80105687

_.._--_. ----- --BOI06509

Żaluzje. Kielce. 267-52.

Il0/06488

Żaluzje aluminiowe i kolorowe, verticale już od 25 z/!!! Rolokasety antywlamaniowe - produkcja, montaż, serwis. Faktury
VAT. Kielce, tel.lfax 227-14, 6175-78 (\V~e..C?~orem). __ JWV~...2E
Żaluzje poziome, pionowe
(producent). Rachunki VAT.
Kielce, Hauke-Bosaka 7, 61-40- ,.
68, 1! -~~:.s.~:_
M~~l92
żaluzje, tapicerka drzwi, 3-letnia
gwarancja. Kielce, 512~5. 80/06642

.._. __.___._

Wideofilmowanie
Absolutnie Videolot. Kielce,
68-43-77.
B0/06403
Omega
wideofilmowanie.
Kielce, 31-92-59.
80/06099
Profesjonalne wideofilmowanie . Kielce, 68-28-72,..:.
80/06715
Wideofilmowanie. Fotografowanie. Kielce... 5!~01 . ~891
Wideofilmowanie.
Kielce,
68-71-15.
80105872
VideoKlaps. Kielce, 31-03-67.
80/04305

VATIOO793

Ocieplanie domów wtryskowe. Kielce. 11-71-71.
VATl00341

Videofilmowanie. Kielce, 3180-98.
80/06053

Pranie, czyszczenie verticali (ża
luzji), firanek, zasłon, odzieży roboczej. Kielce, Wspólna 3, 547-49.

Videofilmowanie
Kielce, 31-38-76.

WZru/OO124

Regeneracja
amortyzatorów. Naprawy ogólne. Kielce.512-10.
80106833
Ślusarstwo - hydraulika, balkony, ogrodzenia, różne. Kielce,
68-44-24.
BOI06892

.Demon'.
B0/06916

Zguby
Picheta Arkadiusz zgub~ legitymację studencką. Kielce, 32-46-04.
80106859

Motola Greta zagubiła legitymację szkolną Zespolu Szkół
Samochodowych Ostrowiec.
0rupI00080

Transport ,Mercedes· 1.8 t.
Kielce, 61-38-24,68-95-61.
80/06627

Transport, 1 t, faktury. Kielce.
VATIOO906
61-83-73.
Wstrzeliwanie kołków, karnisze, zamki, tapicerka drzwi. Kielce, 61-76-98, 61-10-08.

ENIGMA
KIELCE. ul. Pad.uewsklego14
lei. 66-11-BOod9do 17
lub 0-90335-261
IZA.f'lU'.:iU\ NA

KURS PRAWA JAZDY
KATEGORII - A B T

80106835

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

OFERUJEMY:

·dIoUCl1>ÓWi _ _
:=:.:::".;c"~~~

SZKOLIMY
NAJSKUTECZNIEJ
rozpoczęcie

27 VII

RMrulOOOlO

Spoleczny Komitet 8udo,,)' Garaży na osiedlu Wschód wStaszouie
ogłasza

PRZETARG OFERTOWY
na wykonanie zespołu garaty
na os. Wschód
w zakresie:
1. Robót budowlano-montażowych wraz z drogami i parkingami.
2. Robót elektrycznych.
3. Robót wodno-kanalizacyjnych.
Oferty z podaniem kwoty na ww. roboty prosimy składać w sekretariacie Staszowskiego Ośrodka Kultury, ul. Parkowa 6, w kopertach z oznaczeniem (przetarg na wykonanie zespołu garaży
na os. Wschód), w terminie do 3.08.1995 r., do godz. 14.
Otwarcie ofert 3.08.1995 r., o godz. 18, w SOK w Staszowie .
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązko
wych preferencji krajowych. O wyniku przetargu zainteresowani
zostaną powiadomieni listownie.
Wszelkie Informacje na temat zakresu robót (ślepe kosztorysy
oraz wgląd do dok. techn.) można uzyskać w Staszowskim Ośrodku
Kultury, ul.Parkowa 6, w dniach 27 i 31 VII oraz 1 VIII, w godz. 8-9.
Uprawniony do kontaktów z oferentami - mgr nż. Dariusz Gozdek.
Przetarg może zostać unieważniony bez podania przyczyn.

Budowa szamb. Kielce, 1616-95.

DWULETNIE PRYWATNE POLICEALNE
STUDIUM ZAWODOWE "DRUKTUR"
pi

Żaluzje, gwarancja.
264-59.

Żaluzje. Kielce, 269-22.

VAT/OO8oI2

Turystyka

Żaluzje, gwarancja . Kielce ,
80/06764
22-347.

Cyklinowanie. Kielce. 31-43-39.
B0I06851

Malowanie - Gota. Kielce, 3102-90.
VAT/OO794

80106867

80106858

BO/06636

Meble na zamówienie. Indywidualne projekty, montaż. ,Gewatech', Kielce , 250-44~/O6907

Sprzedam dwie koparki K-407
i Bialoruś budowlaną koparko-spycharkę. (0-15) 65-02-52.

_ __ __ _ BLru/OOO77

- - - --- Il0/0644.-

Cyklinowanie. Kielce, 31-44-17.

- 80/06655
80/06719

_ __

-

BOI06656

Sprzedam Poloneza (1987).
Kielce, 541-01 (po 15.00).

_

80106818
Cyklinowanie. Kielce. 66-75-29.

sprzedaż

Sprzedam Poloneza (1990).
Kielce, 31-65-72 (po 15.00).

:.._ _ _

80106915

Siatki ogrodzeniowe. Kielce,
80106356
229-24.

Drzwi - garażowe
Drzwi - aluminiowe
Folia dachowa, ościeżnice , styropian, parapety PCV, montaż, tanio, raty.
Kielce, ul. Batalionów Chłops
kich 77, Niewachlów 1, tel. 57191, 526-01, w. 34.
Końskie, ul. Kielecka 1, tel. 24-74.

Agencja Odnowy Sil Erotycznych - Thais. Kielce, 61-49-15.
Zatrudnimy Panie.

80106857

4~UR4E
Bezpośredni

--

80/06756

Kamerę

80/06917

Różne

_ _ __

--

ItATIOO742..

Sprzedam F aworit (90/91),
Caro (1994), 126p (1987). Kielce, 11-72-09.

.~._.

BlruIOOO73

VAT/OO9(J7

--_ . _~_.

Sprzedaż.

dzi o uzdolnieniach rzeźbiars
kich do pracy w Niemczech.
Rozmawiamy po polsku. Tel.
(0049) (201) 34-33-74.
Praca dla ludzi wykwalifikowanych, a także bez zawodu . Wiek
18-45. Kielce, 32-24-84.

_._..

Tarot najlepsza wróżba dla
Ciebie.
Kielce,
tel.
kom.
090335465.
PAW/oooo3
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• KolOIIi.;
8·28.08.95.
• Sarbonowo - Chlopy - ośrodek kołongny .Jelchem- - 21-<1n1owy tumus koloniJny· cena 550
6·19.01.95.
• PolanlCa·Zdrój - DW FWP .StOfczyk" • 1.-<lnlowe tumusy kolonijno-obozowe z całodzoen
nymt wyaeczkami autokarowym, do PRAGI. WlEONIA i MORAWSKICH
JASKIŃ wloczonym, w koszty pobytu - cena 530
• Wczasy rodzlnno:
6·19.08.95
• PoIaoca-Zdrćj - rJW.S1Drtzy Ir 14-<1niowe !1Jmusy wez;osaNe Z caIodz!ennymt wyaec:zkami
autokarowymt do
EON
PAAGI I MORAWSKICH JASKlN 'M<a U't:N.-arrymo w cenę pobytu 0faZ transportem autokarowym w obie strony
ceny:· z transportem 497 - osoba dorosła 467 - dziecko do lat 7
bez transportu 477 · osoba dorosła. 447 - dziecko do lat 7

CENffiUM Il\1'1JRMACJI i USŁUG TIJRYSIYCZNYCH AUł
- > ••

przy u\. Żyt",; l 'Hala Wldo"iskowo-Sportowa/ Tel./fax48&ti6
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Obawy rosyjskich rekinów finansjery

BIZNESMEN
NA PODSŁUCHU
Czego najbardziej boi się rosyjski biznesmen? Zdaniem dyrektora
Centrum Analizy Strategicznej i Prognoz w Moskwie, Dymitra Olszańskiego - najbardziej boi się podsłuchu. Podsłuch nadaje zagrożeniom ze strony konkurentów czy nawet przestępczego świata
zupełnie nowy wymiar. Wróg uzbrojony jest w pełną wiedzę o biznesmenie, zna wszelkie jego słabe miejsca, w które uderza z wielką precyzją·
Wykryte w biurze małe
urządzenia
podsłuchujące
mogą zapowiadać wielkie kłopo
ty. Najczęściej zresztą urządze

urządzeń sprzedano ich aż 70
tys. Jest prawie pewne, że ogromna większość trafiła do świa
ta przestępczego, który obecnie
robi z nich użytek.

nia te nie są w ogóle wykrywane.
Chociaż zainstalować je może
nawet dziecko, to wykrycie jest
trudnym zadaniem nawet dla
specjalisty.

- to

Interes
na dwie strony
Popyt rodzi podaż. W Rosji
powstała więc cała sieć przed-

Wykryć
dopiero kłopot

Biznesmen,
który
mimo
wszystko ujawnił u siebie takie
urządzenie staje przed dylematem: co dalej? Na Zachodzie
podsłuchiwany biegnie na policję, która zobowiązana jest
wdrożyć śledztwo. W Rosji nie
ma się do kogo udać. W kraju
tym nadal w ogóle nie obowiązu
je echrona prawna tajemnicy
handlowej. Zrodziło to ogromny
popyt na instalacje podsłu
chujące. W ubiegłym roku
w Moskwie na wystawie takich

siębiorstw
produkujących
urządzenia podsłuchowe. Najtańsze z nich kosztuje równowartość półtora dolara. Interesujące są rodowody konstrukł

Na dobranoc
Krzyżówka
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torów tych urządzeń. Otóż
w większości są to byli specjaliści
KGB, którzy porzucili
państwowe posady na rzecz
prywatnego biznesu. Ten umożliwia wszechstronny rozwój
ich talentów i to za bardzo godziwe wynagrodzenie.
Specjaliści ci pracują zwykle
na dwie strony: tworzą zarówno
nowe urządzenia podsłuchowe,
jak i urządzenia zabezpieczające
przed podsłuchem.
Z produkcji tych ostatnich znana
w świecie biznesu stała się rosyjska firma "Ankort", która tylko
w ubiegłym roku zawarła serię
kontraktów na sprzedaż bankom
Ameryki Łacińskiej urządzeń
szyfrujących informację wartości aż 400 mln dolarów.

tej rozmowy przestała być tadla kogoś ukrytego nawet kilkaset metrów i wyposażo
nego w odpowiednią aparaturę.

jemnicą

... a nawet życie
W Rosji czasami jest to
wprost gra o istnienie. Niejednego z rosyjskich bankierów kosztowało życie to, że przed wyjazdem dzwonił do żony z niewinną
wiadomością: wracam do domu.
Była to ważna wskazówka dla
kogoś, kto zamierzał czekać na
tego biznesmena przed drzwiami jego mieszkania. Wielu
spośród ginących co 72 godziny
w Rosji biznesmenów w ten
właśnie sposób straciło życie.
W samej Moskwie od początku
tego roku 60 biznesmenów.
MAREK JURKOWICZ

W 50 łat po zakończeniu wojny sądzono w Paryżu, że już
wszyscy Francuzi więzieni kiedyś na terenach dawnego
ZSRR powrócili do kraju bądź
nie żyją, albo wreszcie tak
wrośli wwarunki bytowania, że
zapomnieli skąd się wywodzą.
Z tym większym zdumieniem
przyjęto pojawienie się na konferencji prasowej Georgesa Kovaltchuka, urodzonego w 1921 r.
we Francji, który właśnie przyjechał ze Lwowa.
Obywatel francuski, deportowany w czasie wojny do Niemiec, został w 1945 r. wywiezio-

Banki na całym świecie stały
prawdziwymi bastionami
w toczonej wojnie informacyjnej.
W wojnie tej zwycięża ten, który
wie więcej i umie z tej wiedzy
zrobić właściwy użytek. Niejeden z banków zbankrutował tylko dlatego, że nie zwrócił np. uwagi na zmiany natężenia prądu
zasilającego jego komputery, co
mogło świadczyć o tym, że ktoś
niepowołany podłączył się do
przewodów. A niejeden z bankierów poniósł porażkę tyJko dlatego, że prowadził konfidencjonalną rozmowę przyoknie.
Dzięki drganiom jego szyb treść

wiązaniem

"Krzyżówka

należy

Zatarg na

Rozwiązanie
krzyżówki
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POZIOMO: styczna, antałek,
neutron, osprzęt, Izabela, katusza, narkoza.
PIONOWO: tangens, czarter,
niebożę , opiekun, plaster, zielsko, tuatara.
Rozw·wówne:OSPRZĘ~

I

słonikowi
chętnych

jeszcze nie wychodzą,
na kupno słoniowych
malunków nie brakuje.
Na zdjęciu: malarska sesja
słonia Renee pod okiem opIekunów.
Fot. PAP/CAF-AP

łagiernik
ny przez Rosjan i podzielił los
niezliczonych rzesz łagierników,
tym trudniejszy, że w 1946 r.,
szukając pomocy, usiłował wedrzeć się do ambasady francuskiej w Moskwie.
Na konferencji opowiedział
dziennikarzom, że w podobnej do
jego sytuacji są jeszcze inni Francuzi, tylko Ulrzymujący się strach
przed aparatem byłego KGB
zniechęca ich do ujawniania się .
G. Kovaltchuk po pobycie w rodzinnym Le Creusot powróci do
Lwowa, gdzie mieszka i podejmie
starania o odzyskanie francuskiego obywatelstwa.

Oskarżony

o

gwałt

na nieletniej

Guru urato\IVany
przez tatuaże
"Kosmoplanetarny Mesjasz" - guru zakonu Złotego Lotosu
z południowej Francji, został zwolniony z aresztu, gdzie spędził
trzy tygodnie oskarżony o gwałt na nieletniej.

Na 96 urodziny

"Rozmawiało"

Szczęśliwie dla Hamsaha Manaraha Iw cywilu Gilberta Bourdina, lat 71/ konfrontacja z oskarżycielką, dziś 19-1etnią Rorence, była dlań pomyślna. Opisując
intymne sceny nie wspomniała sło
wem o licznych tatuażach, które
pokrywają sporo miejsca na nogach, ramionach, brzuchu i piecach twórcy sekty Mondarom. Ponadto, już po uzyskaniu pełnolet
ności, powróciła dobrowolnie do
grona jego wyznawców.
Wprawdzie ciążą za nim podobne skargi czterech innych
dziewcząt, ale tę rundę wygrał,
co uznano w sekcie za nagrodę
za niezachwianą weń wiarę i intensywne modły w jego intencji.

za 100 -franków

Telefonujące

Chiński Wielki Mur - fragment jednej z najwspanialszych
świecie. Jego długość całkowita wynosi 2400 km.

bu-

dowli na

Fot. PAP/CAF - Archiwum

skalę międzynarodową
Rawya, na wieść o lodemonstrację przed gmachem MSZ w Kairze.
Kiedy w końcu maja br. Khalifa otrzymał wezwanie od władz
saudyjskich, sądził, że czeka go

Jego
sie

żona

męża rozpoczęła

80 KIJÓW ZA NIEWINNOŚĆ
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Amerykańskie zoo w Toledo w stanie Ohio może pochwalić się niezwyktym zwierzakiem.
Kilkuletni mieszkaniec ogrodu,
słoń o imieniu Renee uwielbia
malować. Choć pejzaże i portrety

Mieszkanka
Neuchatel
w Szwajcarii, Madeleine Borel,
uczciła swe 96 urodziny pierwszym w życiu lotem.na parapencie IskrzydleI - poinformował
szwajcarski dziennik "Le Matin".
- Dziea odważnej starszej pani uległy jej prośbom i pomogły jej wystartować z wysokości 1450 m n.p.m.
do samotnego 2o-minutowego lotu
nad jeziorem Neuchatel.

się przyczyną tak poważngo napięcia
Saudyjską, że prezydent Hosni Mubarak
musiałtelefonicznie zapewnić króla Fahda, Iż między Ich krajami
więzy są nadal braterskie i uprzywilejowane. A przecież to dr
Mohamed Kamei Khalifa padł ofiarą saudyjskiej sprawiedliwości, która jego, zamiast prawdziwego winnego, ukarała
więzieniem i publiczną chłostą ...

dopisać:

impresjonista

PielWszy 101

Egipski lekarz stał
w stosunkach z Arabią

Pierwszą i główną ofiarą był
jednak 7-letni Ahmed, syn dr.
Khalify, zgwałcony przez dyrektora saudyjskiej szkoty, do której
uczęszczał, po uprzednim oszoło
mieniu go jakimś narkotykiem. Kiedy ojciec zorientował się, że dziecko padło ofiarą agresji seksualnej,
odesłał je z matką do Egiptu, gdzie
badania lekarskie wykazały uszkodzenie odbytu. Ahmedem, cierpiącym od tego wypadku na depresję I moczenie mimowolne,
zajęty się organizacje humanitarne, zaś ojciec postanowił szukać
sprawiedliwości. Ale gdy dyrektor

Słoń

portretuje

Francuski

się

5/ zapowiada
program radiowy lub telewizyjny,
61 odpowiedź na kOl)trę, 7/ ROZWIĄZANIE KRZVZOWKI, 12/
miejsce przechowywania dokumentów, 13/ objęcie opieki nad
jakąś imprezą lub obiektem.
PIONOWO: 1/ smaczna ryba
czystych wód, 2/ wykluło się z
jajka, 3/ faza Księżyca, 4/ szczypawka, 8/ tarlak, 9/ drapieżnik z
rodziny łasicowatych, 10/ odwet,
111 działo.
IM.Ch.!
Rozwiązanie krzyżówki /wyraz 7 poziomo/ prosimy przesyłać pod adresem redakcji ED
wyłącznie na kartach pocztowych w terminie 7 dni od daty numeru. Pomiędzy prawidłowe odpowiedzi rozlosujemy nagrodę
książkową. Na karcie z roz-

Słabo

Sensacje

Po""rót
pO latach

Można
stracić majątek ...

POZłOMO:

e

Wydarzenia

pedofil zrozumiał, co mu grozi,
wystąpił sam z oskarżeniem lekarza o zniesławienie!
Sąd saudyjski bez wahania
stanął po jego stronie i skazał ojca pokrzywdzonego chłopca na
200 uderzeń kijem i 45 dni więzie
nia! Interwencja egipskiego ministerstwa spraw zagranicznych
sprawiła tylko tyle, że dr Khalifa
został po 28 dniach zwolniony za
kaucją, ale bez prawa opuszczania państwa wahabickiego. Ostatnią nadzieję pokładał w amnestii
z okazji muzułmańskich świąt Ramadanu, ale nic z tego nie wyszk:>.

ekstradycja, ale prawda była
gorsza. Dowiedział się, że
będzie mógł powrócić do Egiptu,
ale dopiero po odcierpieniu
wspaniałomyślnie ,.złagodzonej"
kary: 80 uderzeń trzciną! Egzekucja odbyła się publicznie.
Los rodaka zbulwersował
prasę egipską, która wprawdzie
opanowana w dużej mierze
przez kapitał saudyjski, niemniej
wiele komentarzy i reportaży
poświęciła trudnej sytuacji 700tysięczne] rzeszy emigrantów zarobkowych. Podkreślano w nich,
że w Arabii Saudyjskie] przy-

http://sbc.wbp.kielce.pl

Przypadek, jakich pozornie
miliony. Pewien szwajcarski
rencista zgłosił, że otrzymał
nagle dwukrotnie wyższy rachunek niż zazwyczaj, chociaż nie korzystał ze swojego
aparatu więcej aniżeli normalnie.
Jak zwykle poczta oddaliła jego skargę. Rencista przypomjeżdżającym
się ,.z mety"

do pracy odbiera
paszporty. Pracodawca, zarówno prywatny, jak
i instytucja urzędowa, może
z dnia na dzień odprawić emigranta, lub za jakieś przewinienie
zatrzymać część jego zarobku.
Egipskie organizacje broniące
praw człowieka mówiły o niemal
niewolniczym traktowaniu emigrantów.
Odpowiedzialnością za te formy dyskryminacji obarcza prasa
niektórych członków egipskiego
rządu, utrzymujących zbyt bliskie więzi z saudyjskim partnerem. Prawdą jest jednak, że zatrudnieni za granicą przekazują
corocznie do kraju około 6 miliardów dol., co jest głównym
żródłem dewiz dla budżetu
państwa i skłania do przymykania oczu na krzywdy dotykające
jego obywateli . Tym więcej, że
w odpowiedzi na te głosy również w prasie saudyjskie] rozległy się nawoływania do bojkotu
tradycyjnych podróży wakacyjnych do Egiptu. W ubiegłym roku 380 tys. Saudyjczyków wypoczywało w lecie nad Nilem. To
też się liczy...

drzewo

nia! sobie jednak, że w czasie jego rzekomych telefonicznych
szaleństw przez kraj przeszedł
solidny huragan. Zwrócił się
więc ponownie z pytaniem, czy
to właśnie nie było przyczyną
"dodatkowych rozmów".
O dziwo, tym razem poczta
nie zlekceważyła sygnału abonenta i zbadała sprawę. I rzeczywiście, okazało się, że wiatr
nagina! gałęzie rosnącej w pobliżu lipy tak mocno, że te uderzały w linię telefoniczną i "wydzwoniły" w ten sposób ponad 100
szwajcarskich franków.

Nic się nie siało

Raport
marzeń
O czymś takim marzy
każdy dyżurny policjant.

chyba
A jed-

nak czasami marzenie

może

stać się rzeczywistością,

czego
dowodem jest notatka pplicji
w niemieckim Leverkusen po
jednym z marcowych dni: "W
związku ze szczęśliwym brakiem aktywności kryminalnej
i godnym pochwały zachowaniem uczestników ruchu drogowego ~ n ie mamy dzisiaj z czego
sporządzić policyjnego raportu".
Czyż to nie policyjna poezja na
najwyższym I nie/kryminalnym
poziomie?

Piątek

jedzie do Moskwy
Brożyna i Stafiej rozdawali autografy

OMEK

SIĘ

Wczoraj w sklepie DEK na osiedlu Słoneczne Wzgórze w Klelach dwaj nasi świetni kolarze, Tomasz Brożyna I Kazimierz Staej, podpisywali swoje fotografie. W tłumie kibiców przeważała
łodzleż. Zapytaliśmy Tomasza Brożynę, który miał ostatnio
roblemy zdrowotne o jego szanse na start w Mistrzostwach
wiata.
- Myślę, że wystartuję , w każ
dym razie nie widzę powodów,
by zdrowie zmusiło mnie do rezygnacji ze startu.
* Były trener kadry Wacław
Skarul w wypowiedzi dla radia
stwierdził, że dla kolarza taka
iChoroba to stracony sezon ...

Wałbrzychu

sukces odnl6sł podczas Ogólnopolskiej Spartakiady' Młodzieży w Pile zawodnłk Swłtu Starachowice Tomasz Lach, który w konkurencji pistoletu szybkostrzelnego
zdobył brązowy medal.
- Tomek uzyskał 375 punktów
na 400 możliwy,ch - powiedział
"Echu" prezes Switu Staracho-

choroba
dzała ...

Brązowy

LECZY

- Ale co to za choroba. Mam
zwyczajne zapalenie oskrzeli.
Teraz przez pięć dni biorę antybiotyki i mam zamiar normalnie
przygotowywać się do MS.
* Ale kiedy startował pan w
Miliczu na MP w jeździe indywidualnej na czas, a potem w

na górskich MP,
panu
przeszka-

- Oczywiście, że jest to problem i z taką dolegliwością trudno
myśleć o dobrym wyniku. Ja
wierzę, że za parę dni problemy
ze zdrowiem się ~kończą, wrócę
do pełni sił i w MS będę w dobrej
formie.

***

Drugi w ostatnich górskich
Mistrzostwach Polski Zbigniew
Piątek z zawodowej belgijskiej
grupy Collstrop, zaraz po wyści
gu w Wałbrzychu wsiadł w samochód i wrócił do Belgii.
Stamtąd ma wraz z kolegami z
grupy wyjechać na wyścig do
Moskwy organizowany przez
biuro Tour de France. W kolarskim światku mówi się, że w
przyszłym roku jeden z etapów
Touru zostanie rozegrany w...
stolicy Rosji.
IMłR, SWI

~~

Z ~~

NOTATNIKA

~ EPORTER ~
Wczoraj przed sklepem DEK Tomasz Brożyna I Kazimierz StafieJ rozdawali autografy.
Fot. A. Piekarski

Po upływie połowy kary
KSZO może się odwoływać

Od trzynastego
W ubiegły piątek w siedzibie OZPN w Lublinie obradowała Rada Makroregionu, która rozpatrywała odwołania dwóch klubów
- KSZO Ostrowiec I Górnika Łęczna od kar, jakie otrzymali za
próbę przekupstwa, która miała miejsce przed meczem tych drużyn o mistrzostwo III ligi.
Rada Makroregionu zmniejkary, które w obecnej chwili wynoszą po 75 milionów starych
złotych dla klubów oraz kary indywidualne dla piłkarzy. Sławo-

szyła o połowę wcześniejsze

Dwaj kołarze Ambitu/Plowaru Kielce - Waldemar Banasiński i Przemysław Grzegorczyk z sukcesami startowali w
ogólnopolskich imprezach.
Waldemar Banaslński wziął
udział w wyścigu górskim w Bystrzycy Kłodzkiej. W swej kategorii wiekowej - 35-42 lata - zajął
drugie miejsce ulegając tylko
Ryszardowi Grygonisowi ze
Zgorzelca, a uzyskany rezultat
pozwolił mu zająć także drugie
miejsce w kategorii open . Warto
nadmienić, że siódme miejsce w

Udane starty
Ambitu/Piowaru

Szybszy
niż Sujka
kategorii wiekowej W. Bana-

sińskiego zajął uczestnik Wyści

mir Adamus - trzy miesiące dyskwalifikacji bezwzględnej. Dariusz Brytan - sześć miesięcy
dyskwalifikacji bezwzględnej .
Kary dla piłkarzy obowiązują
od ... 13 lipca. Po upływie połowy
kary zawodnicy, bądź kluby,
mogą na piśmie składać ponownie odwołanie o darowanie drugiej połowy kary. Werdykt Rady
Makroregionu jest ostateczny.
Nie przysługuje odwołanie, nawet do władz PZPN w Warszawie.
/W.Ł./

*

Montujący niezłą drużynę
piłkarze Granatu Skarżysko,

mają zostać wzmocnieni dwoma
zawodnikami zza Buga. Piłkarzy
miał przysłać były trener Granatu Piotr Kuszłyk. Jak nam powiedział

jeden z działaczy Granatu przyjazd gości niespodziewanie opóźnia się.
* Kieleckie Centrum Kultury
"Zameczek" oraz Wojewódzki
Dom' Kultury w Kielcach zapraszają drużyny, które zgłosiły się
do turnieju koszykówki, do sali
WDK 4 sierpnia Ipiątek/ o godz.
10. Odbędzie się tam II turniej o
Puchar Dyrektora Kieleckiego
Centrum Kultury.
I mlr, PISZ,PK!

Wychowaniec i Wicha
w szerokiej kadrze seniorek

Wyjazd na obóz

medal
strzelca Świtu

Krok

od

"złota"

wice Janusz Wróblewski. - Była
szansa nawet na lepszy wynik,
ale i z tego medalu bardzo się
cieszymy. Przez kilka dni mieliśmy pecha bowiem brakowało
nam kilku punktów do zdobycia
medali. Wreszcie Tomek przeła
mał złą passę staczając zwycięską dogrywkę z zawodnikiem
Zawiszy Bydgoszcz Wojciechem
Piotrowskim ,
której
stawką był brązowy medal.
W konkurencji karabinka
pneumatycznego 40 strzałów,
13 miejsce zajęła Marta Pająk
1361 pkt.I, 16 Małgorzata Nowak 1358 pkt.1 i 17 Anna
Zająkowska /35!) pkt/o W klasyfikacji klubowej Swłt Starachowłce zajął 12 miejsce z 18 pkt.
na koncie, zwyciężył zaspól Floty Gdynia - 161 pkt. Sklasyfikowano 27 klubów. W punktacji
wojewódzkiej Kłelce zajęły 11
miejsce, zwyciężył Gdańsk .
I PISZ/

Wygrane KSZO,

Szachiści

z Pińczowa
grali w Pardubicach

Miss Olimpia
Szachiści płńczowskiego Agrosu - Olimpia I Piotr Bartosikowie
wzięli udział w międzynarodowym turnieju "Trlmex Open Interna-

tional Chess Festival" , który odbył się w Pardubicach ICzechy/.
W turnieju startowało aż 850
zawodników z caiego świata,
zostali oni podzieleni na cztery
kategorie, w zależności od umiejętności. Pińczowianie grali w
naj mocniejszej 292-osobowej
grupie, w której było 18 arcymistrzów, 53 mistrz6w między
narodowych, 36 mistrzów I 18
mistrz6w FIDE Iw tym Olimpia/.
W tej bardzo mocnej stawce Piotr
Bartosik zajął 156 miejsce 14,5
pkt. w9 partiachI, a Olimpia -194
miejsce 14 pkt./. Wygrą.ł Siergiej
Mowsesian z Gruzji - 8 pkt.,
przed Aleksandrem Mrozem z
Ukrainy - 7 pkt. i Zbynklem Hrackiem z Czech - 7 pkt. O poziomie
rywalizacji świadczą miejsca
świetnych zawodników - jedna z
sióstr Polgar - słynnej węgierskiej
szachowej rodziny Zsofia była 41
z 6 pkt., Aleksander Wojtklewlcz - aktualny mistrz Polski seniorów - 84 - 5,5 pkt., Monika
Bobrowska - mistrzyni Polski seniorek zajęła 113 - 5 pkt., arcymistrzyni międzynarodowa Agnieszka Brustman 143 - 4,5 pkt. /tyle,
ile Piotr Bartoslk/.
- Olimpia mogła ukończyć
turniej kilkadziesiąt pozycji wyżej, ale przegrała "wygraną"
partłę
z zawodni kłem rumuńskim - powiedział jej ojciec
Ryszard Bartosik. - Na pocieszenie została wybrana Miss Tur-

Błękitnych

Wczoraj w meczu sparingowym KSZO Ostrowiec ód niósł
kolejne wysokie zwycięstwo
pokonując beniaminka IV ligi
OKS Opatów ~1 :0/3:0/. Bramki:
Gaszczyn 5, Zelazowskl 3, Anduła 2, Brytan.
KSZO: Styczyński - Gaweł,
Baćmaga, Karwacki, Graba,
Krzemh,!ski, Cieclura, Mosiołek, Zelazowskl, Gaszczyn,
Anduła oraz Jop, Dymanowski,
Sejdzińskl, Wróbel, KanarskI.
W spotkaniu sparingowym
Błękitni Kiełce pokonali Alit
Ożarów 3:011 :0/. Bramki: Dziubel 23, 90, Galus 65.
Błękitni: Dąbrowski - Szpiega,
Pletrzykowski,
Wołoszyn,
Gołąbek, Ludwinek, Dziubek,
Dziubel, Kochańczyk, Toboła,
Galus oraz Kaczmarski, Janaszek.
Od pierwszych minut meczu
zdecydowanie przeważali gracze
Błękitnydl. Pierwszą bramkę zdobył Dziubel, egZekwując rzut wol-

rzeczkę·

*

Bucovia Bukowa - Nida
Goraj 70.
Bucovia: Haczkiewicz - Wilk,
Pawlik, S. Malaga, L Małaga ,
Czarnecki , Patyński, Goraj Ślusarczyk, Staniec, Bąk oraz
A. Marcisz, Sroka, Ptak, D.
Marcisz
Pińczów 1:010:01

Po raz piąty w najbliższą soi niedzielę w turnieju z cyklu Grand Prix Kielc '95 grać
~ędą na kortach Politechniki

Turnieje tenisowe pod patronatem "Echa"

Swlętokrzyskiej tenisiści-ama

naszemu kolarzowi w wyścigu
ze startu wspólnego na dystansie 88 km.
Junior młodszy , Przemysław
Grzegorczyk, startował w Górskim Wyścigu Kolarskim o Puchar Wójta Gminy Nowa Ruda w
Jugowie. Zajął w nim czwartą
lokatę. Dwudziestu najlepszych
w wyścigu ze startu wspólnego
wystartowało w kryterium ulicznym. Kielczanin spisał się w nim
Jeszcze lepiej plasując się na
/PK!
drugim miejscu.

torzy. Organizatorami imprezy
są jak zwykle Kiełeckie Centrum
Kultury "Zameczek" I redakcja
"Echa Dnia".
Po czterech turnIe lach sklasyfikowanych jest 63 zawodników. W
grupie do 40 lat pierwsze osiem
miejsc /tylu zawodników awansuJe
do wrześniowego turnieju Masters! zajmują: Roman SurdeJ,
Krzysztof Kaniewski, Krzysztof
Gw6źdź, Andrzej Wiśniewski,
Zbigniew Prawda, Ancjrzej Hozer, Krzysztof Kllckl /Wszyscy z
Kielc! oraz Marian Adamus
/Skarżysko/. W grupie powyżej 40

Uwaga! Jutro
SKARB KIBICA

II ligi

piłki nożnej

•

Walczą młodzi I
łat prowadzą : Andrzej Czepel
/Starachowice! Aleksy Kosman
/Ostrowiec/, Leszek Dziekan, Jerzy Lesiak lobaj Kielce/. Waldemar Sierpień /OstrowierJ, Zbigniew Mroczek /Kielce!, Jerzy Kopycki /Skarżysko/, Wojciech Buczyło IKielce/. Do zakończenia
cyklu pozostały jeszcze dwa turnieje - deblowy w Ostrowcu i singlowy na kortach .Tęczy· Kielce oraz Masters.

będzie miała okazję startować

w

dobrze

obsadzonych,

międzynarodowych
turniejach, a może w nich nieźle wypaść, bo jej forma I u-

miejętności rosną, to swój 0rankłng - 2110 pkt. może
wyraźnłe poprawić.
Najbliższym startem naszej
szachistki będzie właśnie tego ty-

becny

pu impreza w Baranowie Sandomierskim rozpoczynająca się
1 sierpnia.
Wyjazd pińczowskich szachistów do Czech był możliwy
dzięki uprzejmości prezesa spółki
"Agros Pińczów" - Ryszarda
Karmlńsklego .

P. KOTWICA

i Bucovii

ny z ok. 30 metrów. Strzelił bardzo
precyzyjnie w krótki róg. Po zmianie stron Alit przyspieszył grę i napastnicy drużyny z Ożarowa raz
po raz przedzierali się w pobliże
pola karnego gospodarzy. Jednak brak było wykończenia tych
akcji i praktycznie ożarowianie,
mimo przewagi w tej części gry,
nie oddali groźnego strzału na
bramkę Dąbrowskiego. Od ok.
60 minuty inicjatywę znów przejęli
gospodarze. Po jednej z akcji na
polu karnym bramkarz Alitu nieprawidłowo zatrzymał napastnika
Błękitnych i sędzia podyktował
rzut karny. Egzekutorem był Pietrzykowskl , strzelił jednak tak sła
bo, że bramkarz zdołał piłkę odbić. W 65 minucie Gałus otrzymał
dokładne dośrodkowanie i z ok 6
metrów celnie strzelił. Wynik meczu ustalił w ostatniej minucie
spotkania Dziubel , który znów
precyzyjnie wykonał rzut wolny z
ok.30 metrów, strzelając pod pop-

zentacja od 4 sierpnia będzie
brała udział w zgrupowaniu w
Zakopanem , a obóz jest częścią
przygotowań do eliminacji Mistrzostw Europy, które zaplanowano na grudzień 1996 roku .
/PK!

botę

nieju, a nagrodę - piękny puchar
z czeskiej porcelany - wręczyła
jej Miss Czech.
Rodzeństwo Bartosików wystartowało także w Pardubicach w
turnieju szachów aktywnych /każ
dy zawodnik ma tylko pół godziny
na rozegranie parW Piotr zajął 51
lokatę z 5 pkt., a Olimpia - 79 z
4,5 pkt. Olimpia pokonała m.in.
Agnieszkę Brustman. Zawody
wygrał Aleksander Waulin z Rosji - arcymistrz - 7,5 pkt. w 9 partiach.
- Dzięki dobremu startowi w
Pardubłcach córka uzyskała
tam w rankingu 2261 pkt. FIDE
- mówi Ryszard Bartosik. - Jeśli

GRY KONTROLNE

Dwie szczypiornistki AmbitU/Piowaru Kielce, które od jesieni
będą
studiować
na
gdańskiej AWF - Renata Wychowaniec i Monika Wicha
zostały powołane do szerokiej
kadry seniorek Polski. Repre-

gu Pokoju Krzysztof Sujka.

Także druga lokata przypadła

* Pierwsza kolejka IV ligi rozegrana zostanie 13 sierpnia. Spotkają się w niej: Orlicz Suchedniów - Naprzód Jędrzejów,
OKS Opatów - Łysica Bodzentyn, Stalli Stalowa Wola - Janowianka Janów Lubelskł, Czarni
Połaniec - Sparta Dwikozy,
Wisła
Sandomierz - Nida
Pińczów, Zdrój Busko - Pogoń
Miechów, Sokół Nisko - Wlsan
Skopanie, Siarka \I Tarnobrzeg
- Alit Ożarów.

Piękny

Zgłoszenia do najb/iższego
turnieju są przyjmowane do pią
tku, do godz. 16 pod nr tel. 6139-31.

***
sobotę I niena kortach Szkoły TenisoweJ .. Kort"/dawne .. Błękltnych"/
w Kielcach odbędzie się trzeci
TurnłeJ Grand Prix Kielce w tenisie dla dzieci - "Coca-Coła Klel-

W

najbliższą

dzielę

http://sbc.wbp.kielce.pl

starsi

ce'9S" organizowany przez Kieleckie Towarzystwo Tenisowe i
" Echo Dnia". Zapisy uczestników o godz. 8.30 na kortach.
Gry rozpoczną się o godz. 9.
Podajemy klasyfikację po
dwóch turniejach, przypominamy
zasady punktacji - za 1 miejsce 80 pkt., za 2 - 65 pkt.. 3-4 - 50 pkt.,
5-8 - 30 pkt., 9-16 - 15 pkt.
W kategorii dziewcząt do lat 12
prowadzi Magdalena Gładyś -

W Bucovii zagrał Robert Bąk,
zawodnik Stali Rzeszów, Grają
cy ostatnio w Błękitnych . Trener
A. Hermanowicz widzi tego gracza w podstawowym składzie.
We wczorajszym meczu R. Bąk
był jednym ze współautorów
akcji, po której padła bramka.

* Pogoń Staszów - Zdrój
Busko 3:3 11 :2/. Dyl 2, Przetak
- Idzik, Maj, Dulęba.

* Victoria Częstochowa Hetman Włoszczowa 2:0/2:01.
I MIRf

Dziś grają
* o godz. 11 na stadionie Granatu w Rejowie rozegrany zostanie mecz sparingowy; Granat
Skarzysko - Proch Pionki.
* W Suchedniowie o godz. 17
Orlicz zagra z Łysicą Bodzentyn.
* W Starachowicach o godz. 17
Star zmierzy się z Szydłowianką
Szyd/owiec.
* Pogoń Miechów zagra o
godz. 17 w Wieliczce z miejscowym Górnikiem.
I MIRf
160 pkt., przed Iwoną Gąbkę -115
pkt. i Martą Sołtys - 95 pkt.
Dziewczęta do lat 14: 1. Małgo
rzata Wiellńska - 160 pkt., 2.
Magdalena Gir - 115 pkt.. , 3. Agnieszka Slewlerska - 100 pkt.
Chłopcy do lat 1o: 1. Radosław
Gładyś - 160 pkt., 2. Igor Parszowski - 100 pkt., 3. Krzysztof
Błażowskl /Nowy Sącz! - 65 pkt.
Do lat 12: 1. Piotr Przybylski
/Kielce/ - 30 pkt., 2. Maciej
Bożęcki /Kielce/ - 115 pkt., 3. Rafał Gil /Kielce/ - 100 pkt.
Do lat 14: 1. Przemysław Skoczek /WłoszczowaJ - 110 pkt., 2.
Tomasz Banasiewicz /Jędrze
jów/- 80 pkt., 3. Piotr Węder /Kielce/- 80 pkt.
IPK!,/MIRI

RADOMlAK
GRA O II LIGĘ?
Arcyważna dla losów piłkarzy Radomiaka może być wczorajsza decyzja Wydziału
Gier i Dyscypliny Polskiego Związku Piłki Nożnej. Proponuje on rozegranie w najbliższą sobotę lub niedzielę dodatkowego meczu barażowego o prawo gry w" lidze
pomiędzy Radomiakiem a Jeziorakiem "awa. Spotkanie miałoby się odbyć na neutralnym terenie.

Ukarano trnera Adama Musiała
za "inspirowanie" i kibiców za "wybryki"

Zapadł wyrok w sprawie wydarzeń podczas pierwszoligowego meczu piłkarskiego Stalowa Wola - Olimpia. Przypomnijmy. Sędzia Przesmycki prowadzący to spotkanie za wykroczenia w czasie
gry ukarał trzech stalowowolan: Ożoga, Jakóbczaka i Rybaka czerwonymi kartkami, dwóm
następnym pokazał żółte kartoniki.
Decyzją Wydziału Gier i Dyscypliny Polskiego Związku Piłki
Nożnej trenera .stalówki" Adama
Musiała· jak zaznaczono w uzasadnieniu decyzji - za inspirowanie publiczności do nieodpowiedzialnego zachowania odsunięto
od prowadzenia zespołu Stali Stalowa Wola w trzech pierwszych
pojedynkach nowego, drugoligowego sezonu z: KSZO Ostro-

Marek Leśniak
w Monachium!
Marek Leśniak w nowym sezonie grał będzie w drużynie
TSV 1860 Monachium. Polski
piłkarz w poprzednich rozgrywkach ligowych w Niemczech
występował w SG Wattenscheid
09 i zmienił barwy klubowe za
kwotę 200 tys. marek.
Agencja DPA podając listę
piłkarzy, którzy zmienili kluby Ispo·
za I ligV - wymieni a nazwiska innych polskich zawodników. I tak:
Piotr Tyszkiewicz przeszedł ze
szwajcarskiego FC Basel do VfL
Wolfsburg za około 50 tys. marek,
Jacek Frąckiewicz opuścił Wolfsburg i grał będzie w Unio nie Berlin
za 80 tys. marek, Jacek Mencel
przeniósł się z Hansy Rostock do
FSV Zwickau za 250 tys. marek.

• Na Węg~ech zakończyły się
Mistrzostwa Swiata kadetów w zapasach w stylu wolnym. Uczestnicząca w nich polska ekipa niestety nie zdołała się przebić do strefy medalowej. W mistrzostwach
dominowali Rosjanie, którzy zdobyli aż 7 złotych medali.
• Piąte miejsce zająl Polak
Grzegorz Trębskl w konkurencji 1
km ze startu ~atrzymanego w Mistrzostwach Swiata rozgrywanych
we Włoszech. Złoty medal zdobył
Australijczyk Josuha Kersten.
• Trzecie miejsce w grupie
zajęły pols~ie siatkarki na Mistrzostwach Swiata juniorek rozgrywanych w Bangkoku . Polki wygrały z Tajwanem 3:0, przegrały z
Chinami 0:3 i z Brazylią 1:3. Teraz nasze reprezentantki zmierzą
się z Włoszkami, a stawką tego
spotkania będzie awans do
ćwierćfinału.

IJI

wiec, Polonią Warszawa i lubelskim Motorem.
Nieodpowiedzialne zachowanie
się publiczności podczas tego samego pojedynku, rzucanie na
bieżnię w kierunku sędziego, zawodników i przedstawicieli PZPN
różnymi przedmiotami , z których
kamień trafił w głowę Holca, a puszka z napojem obserwatora PZPN,
zaliczone zostało do wyjątkowo
groźnych wybryków, dlatego zdecydowano, że stalowowolska inauguracja nowego sezonu piłkarskiego
odbędzie się przy pustych trybunach, bez udziału kibiców.
Kierownictwo Stali decyzję
WGiD PZPN określ ilo jako wielki
skandal. - Spodziewaliśmy się, że
konsekwencje poniosą zawodnicy. Z dużym zaskoczeniem
przyjęliśmy wiadomość o ukaraniu
trenera Stali - powiedział Bogdan

Gajewski,

wiceprezes
Bezsensem określo
no natomiast możliwość odwoła
nia się od nałożonych kar, ponieważ jak już zdążono się przekonać
w polskiej, futbolowej rzeczywistości, nie ma to najmniejszego
sensu .
ADAM KUCHNIAK
urzędujący.

T@I'I"O
DUŻY LOTEK: 2 wygr. z 6 traf. płatne po 274.073,20 zł; 720wygr. z 5
traf. - płatne po 380,65 zł; 40.032 wygr.
z 4 traf. - płatne po 7,29 zł; 712.760
wygr. z 3 traf. - płatne po 1 zł.
EXPRESS LOTEK: 10 wygr. z 5
traf. - płatne po 14.267,90 zł; 2~4
wygr. z 4 traf. - płatne po 27,25 zł; 86.801
wygr. z 3 traf. - płatne po 0,98 zł.

Miguel Indurain to "złota
dla banku Banesto

żyła"

Pelna kasa
Hiszpański bank Banesto, któgrupę kolarską
pięciokrotnego
triumfatora
wyścigu Tour de France Miguela
Induraina, zarobił w lipcu około
90 mld pesetów koło 740 mln
dolarówl dzięki kampanii reklamowej podczas Wielkiej Pętli.

ry sponsoruje

lo

W trakcie 23 dni wyścigu do
banku wpłynęło około 36 mld pesetów 1290 mln USDI od klientów,
którzy postanowili otworzyć konta
u sponsora Induraina. Bank oszacował, że zaoszczędził okąło 15
mld pesetów na reklamie. Srodki

Dziś o 16.15 na stadionie radomskiej Broni rozpoczynają
się Mistrzostwa Polski Juniorów I Młodzieżowców w
Łucznictwie. Wezmą w nich udział także zawodnicy PTG
Sokół Radom, Stelli Kielce i
Astry Plekoszów.
Przez trzy dni o medale
będzie rywalizować ponad 100
zawodników z 23 klubów. Patronat nad imprezą objął Polski
Komitet Olimpijski , a organizatorami są Polski Związek Łucz
niczy, Urząd Wojewódzki w
Radomiu, Urząd Miejski i PTG
Sokół.

Organizatorzy tej największej
tegorocznej imprezy sportowej

masowego przekazu - telewizja,
prasa, radio - same . podbijały
bębenek" wokół Induraina. Kolejne zyski banku pochodziły z loterii,
w której nagrodami były dwuosobowe wycieczki do Paryża, na
metę ostatniego etapu Tour de
France, rowery kolarzy Banesto,
używane podczas wyścigu itd.
Według
informacji prasowych, bank Banesto zainwestował w tym roku w swoją grupę
kolarską 1,8 mld pesetów, z czego pensja Induraina wyniosła
350 mln pesetów.

Skąd taki pomysł? PZPN
przewiduje wycofanie się z rozgrywek II ligi drużyny FC Piaseczno. Radomiak zajął 15
miejsce w rozgrywkach \I ligi , a
więc jest pierwszym kandydatem do wolnego miejsca po Piasecznie. Działacze makroregionu warszawsko-mazurskiego
zwrócili się do WGiD z prośbą,
aby vacat po tym klubie, wypełnić drużyną z tego samego la
więc właśnie warszawsko-mazurskiegol makroregionu. Wicemistrzem tamtejszej III ligi był
właśnie Jeziorak lława, który
wcześniej zabiegł o połączenie z
Piasecznem. Aby pogodzić te interesy i rozstrzygnąć sprawę w
sposób sprawiedliwy WGiD
podjął decyzję o barażu.
Trudno liczyć, aby z tego powodu wybuchła w Radomiu euforia. Wiadomo, że z piłkarzy,
którzy zostali w Radomiaku nie

można złożyć zespołu, który w
takim meczu skutecznie przeciwstawilby się Jeziorakowi, który ostatnio poważn ie się wzmocnił . Nasz zespół gra bardzo sła
bo w sparingach i przegrywa z
kim się da. Skontaktowaliśmy
się z prezesem klubu Wojciechem Słomką, który wrócił
właśnie z urlopu i o formie druży
ny ma raczej blade pojęcie, ale
jest optymistą i myśli, że o ile do
pojedynku dojdzie, radomian
stać na mobilizację.
WGiD zadecydował talsże, że
w związku z prostestem Sląska
Wrocław i Amiki Wronki przeciwko rozgrywaniu meczów w
Gdańsku, spotkania I ligi pol}1iędzy
Olimpią
Poznań
i
Sląskiem 129 lipca! oraz Olimpią i Amiką 15 sierpnia! muszą
się odbyć na stadionie Olimpii w
Poznaniu.
PAWEŁ

W Kozienicach
przygotowania
do "Atlanty '96"

Optymizm
prezesa
Dwudzie.stoosobowa grupa
strzelców Switu Starachowice
wyjedzie na zgrupowanie do
Kozienic, gdzie przygotowywać
się będzie do nadchodzącego sezonu.
- Kasia Klepacz i Michał Bernaciak mieli bardzo udane
występy w pierwszej połowie ro~u - powiedział .. Echu" prezes
Switu Starachowice Janusz
Wróblewski. - Potwierdzeniem
tego było zdobycie klasy mistrzowskiej przez Bernaciaka oraz
zwycięstwo Kasi Klepacz podczas wielkich Międzynarodo
wych Zawodów Nadziei Olimpijskich, które rozegrane zostały w
Pilźnie . Teraz Katarzyna Klepacz czeka na start w Mistrzostwach Europy seniorów, które rozegrane zostaną prawdopodobnie w Szwajcarii. Również Michała czeka seria startów w zawodach
międzynarodowych.
Nasi strzelcy rozpoczynają kolejny etap w przygotowaniach do
Igrzysk Olimpijskich w Atlancie.
IPISZ!

KOTWICA

zapowiedział przewodniczący
Urzędu Kultury Fizycznej i Spor-

tu Stefan Paszczyk. Na stadionie występować będzie orkiestra
z SP 6, w planach są pokazy lotnicze. W czwartek odbędzie się
otwarty konkurs strzelania z łu
ku, w którym każdy będzie mógl
spróbować swych sił.

Gospodarzy - Sokoła Radom
- będzie reprezentowało pięcio
ro zawodników: Barbara Lesisz
wśród młodzieżowców oraz Agnieszka Dąbrowska, Mirosła
wa Sokołowska, Edyta Adamczyk i Dariusz Parzeiski w gronie juniorów.
- Wszyscy nasi zawodnicy
mają szansę na medale powiedział członek zarządu Sokoła
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Setki
talefonów
W klubie piłkarskim AS Parma odebrano setki telefonów
po ogłoszeniu, jakie ukazało
się w dzienniku "Gazetta di
Parma":
"Poszukuje się willi do wynajęcia dla Christo Stoiczkowa.
Cztery, pięć sypialni, ogród 300500 metrów, w centrum miasta
lub na przedmieściach. Kontakt
z klubem AS Parma".
Bułgarski j3iłkarz, były zawodnik Barcelony, będzie reprezentować klub z miasta Giuseppe
Verdiego od sezonu 1995/96.

Decyzja kierownictw Korony i Błękitnych o połączeniu obydwu klubów wywołała wiele emocji. Okazuje się, że takie rozwiązanie ma tyle samo zwolenników, co I przeciwników. Okazuje
się też, że na profesjonalnym futbolu w naszym mieście bardziej
zależy władzom miasta, które zadeklarowały li pewnie dotrzymają słowal duże kwoty na utrzymanie jednego lale dobregol
klubu, niż działaczom, którzy w połączeniu widzą jedynie zagrożenie dla swych "stołków".

Połączenie Błękitnych i Korony
budzi w Kielcach wiele emocji

Do takich niewesoiych wniosków doszedłem po wysłucha
niu kilku opinii na temat połącze
nia, wygłoszonych na stadionie
Błękitnych po meczu z Alitem
Ożarów. Mówiono tylko o tym, że
Korona chce " połknąć " Błękit
nych, zabrać najlepszy.ch piłka
rzy i skazać klub z ul. Sciegiennego
na
degradację
do
"okręgówki" .
Z opinii tych wychodzi nie tylko nieznajomość porozumienia
Korona - Błękitni i warunków
połączenia obydwu klubów, ale i
realnych możliwości Błękitnych .
Bo przecież nikt nikogo nie ma
zamiaru "zjeść", ma powstać no-

Dziś W Radomiu rozpoczynają się
mistrzostwa Polski w łucznictwie

w Radqmiu przygotowali atrakcje dla kibiców. Swój przyjazd

Parma szuka domu
dla Stoiczkowa

Piotr Parzeiski. - Spodziewamy
się nawet, że będą one w kolorze
złota . W ubiegłym roku drużyna
dziewcząt zdobyła w Warszawie

pierwsze miejsce.
Do Radomia wyjeżdża 5-osobowa grupa łuczników Stelli
Kielce Imłodzleżowcy - Dorota
Zapała i Andrzej Wolański oraz
juniorki: Aneta Gołuzd, Katarzyna Zawadzka i Anna Jawor.

wy klub, a dwa istniejące muszą
odejść w niebyt Imiędzy innymi
dlatego, że działacze nie potrafili
znaleźć sposobów i środków na
utrzymanie i prowadzenie drużyn piłkarskich na dobrym poziomiel. Miasto da pieniądze jedynie dla tego, kto potrafi stworzyć
drużynę , która zapewni kibicom
i mieszkańcom Kielc godziwe
widowiska piłkarskie Iprzynajmniej na poziomie drugiej ligiI.
Kielce są miastem ponad 200tysięcznym i kibice piłkarscy
mają prawo oczekiwać, że będą
tu przyjeżdżać na mecze solidne
drużyny, a nie tytko Zadrzew Zawadówka.
M. ROLAK
Przed rokiem nieoczekiwanym
mistrzem Polski młodzieżowców
został kielczanin Tomasz BIelecki, a juniorki ze Stelli wywalczyły brązowy medal. W tym roku kielczanie nie mają tak mocnych młodzieżowców, dlatego
zadanie zdobywania medali
spada na juniorki, które powinny
się liczyć szczególnie w rywalizacji drużynowej .
Astrę Piekoszów będą na stadionie Broni reprezentować: Cezary Habior, Grzegorz Włodar
ski, Artur Paździerz i Grzegorz
Gałęziowski.
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