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KIELECKIE. Nowy komputerowy system operacyjny " Windows '95" pojawi się w oficjalnej sprzedaży około połowy
. września Iw angielskiej wersji/. Tak zapewniają kieleccy dystrybutorzy. Tymczasem właściciele komputerów już posłu
gują się u nas tym nowoczesnym programem.

• Nie będzie masowych zwolnień nauczycieli • Nikt
nie zabroni drukowania "Wychowania seksualnego"

IS,.ER
ZAPRZECZA

KIELCE. Minister edukacji narodowej Ryszard Czarny, na
wczorajszej konferencji prasowej, która odbyła się w Kielcach, zaprzeczył, jakoby do zwolnienia przewidzianych było
35 tys. nauczycieli. W skali całego kraju odeszło 4500, albo
na emeryturę, albo z powodu wygaśnięcia umowy o pr.acę.

Duże zainteresowanie wywołała sprawa książki "Nowo-

czesne wychowanie seksualne", do której znaczne zastrzeżenia ma Episkopat Polski.
Minister wyjaśnił, że nie jest to
podręcznik dla szkoły średniej i
użycie przez wydawcę nazwy

Jak twierdzą specjaliści do
spraw przestępczości gospodarczej z kieleckiej Komendy
Wojewódzkiej Policji , ściganie
piratów komputerowych jest bardzo trudne. Dystrybutorów "pirackich" programów policja nie
ściga z urzędu. Potrzebny jest
wniosek pokrzywdzonego. Tymczasem, jak dotąd nie wpłynął do
KW ani jeden taki wniosek.

zg
C

Z

Sprawa wygląda o wiele
w przypadku "piractwa"
fonograficznego lub wideo. W tej
dziedzinie ujawnia się coraz ostrzejsza walka konkurencyjna.
Właściciele wypożyczalni wideo
informują policję o swoich konI,urentach, którzy posługują się
nielegalnymi kasetami. Ten rodzaj przestępczości gospodarczej ścigany jest z urzędu.
prościej

Właściciele
wypożyczalni
maskują posiadanie nielicencjonowanych filmów nagrywając je

na kasety, na których dawnej mieli
filmy legalne, Opakowania kaset
są legalne, a tylko nagrane na kasetach filmy nie mają licencji.
Za produkcję lub rozpowszechnianie nielegalnych kaset grozi rok pozbawienia wolności oraz grzywna. W pierwszej połowie tego roku w województwie kieleckim odbyło
się 8 postępowań w tych sprawach, skonfiskowano około
400 Ilielegalnych kaset.
MAREK KOR'NACKI
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SKARŻYSKO-KAMIENNA.

Przedwczoraj wieczorem po .raz
kolejny kolejowi strażacy brałi udział w akcji przy cysternie przewożącej dwutlenek węgla , którego wyciek zauważyli kolejarze ze
stacji rozrządowej w Skarżysku
Kamiennej.
- Tym razem cysterna była pusta, łecz trzeba wiedzieć , że zawsze na dnie po wyładunku pozostaje pewna ilość ciekłego dwutlenku - powiedział "Echu: komendąnt
Zawodowej Straży Pożarnej PKP
w
Skarżysku-Kamiennej ,
Krzysztof Pniak. - W tym przypadku wagon jechał bez postoju
zbyt długo i jego temperatura
wzrosła na tyle, że zaszła konieczność zmniejszenia
dwutlenku do .1 2 procent, co też
skarżyscy strażacy uczynili i wagon pojechał w dalszą drogę .
/PISZ/

W "kasetach" jest coraz większa konkurencja.
Fot. G.

Romański

1 stycznia 1996 roku szkoły
podstawowe zostaną przejęte
Pieniądze
Są
przez gminy. Minister chce, aby
"podręczn ik" było nadużyciem.
do tego czasu była gotowa Karta
Natomiast nikt nie może zabNauczyciela. - Jej nowelizacja
ronić drukowania.podobnych
doprowadzi do tego, że dobry
pozycji. MEN czterokrotnie
nauczyciel będzie miał pracę , a . rozpisało konkurs na taki
ci, którzy nie sprostają wymagaPQdręcznik, ale nie wpłynęła
niom; będą musieli odejść - poani jedna oferta.
MIEDZIANA GÓRA. W niedzielę na giełdzie samochodowej w
wiedział R. Czarny. W planie
Miedzianej Górze kupujący małego "fiata " chciał wprowadzić do
KIELCE. W sobotę po godz.
budżetu na przyszły rok po raz
S. GOŁĘBIOWSKI
ol:1iegu 31 sfałszowanych banknotów o nominale 1 mln st. zł.
22 przechodnie zauważyli. wypierwszy zapisano bardzo wydobywający się dy~ z pomieszraźnie, że oświata , otrzyma~ 6,6
Mężczyzna
przyjechał
na
czeń restauracji "Zywiec" przy
proc. dochodu państwa, co pozgiełdę spoza Kielc. Najbardziej
ul. Warszawskiej. Do pożaru nie
woli, według prognozy, przeznaodpowiadała mu oferta Marka Ł.,
zginęło pięć
doszł9, ogień ugaszono w porę.
czyć dodatkowo 6 bln starych zło
który za kilkuletniego "malucha" w
Według wersji oficjalnej było to
tych na subwencje dla gmin, które
dobrym stanie chciał 31 mln. Kupodpalenie. Rzekomi sprawcy
zabił
przejmą szkoły podstawowe.
pujący bardzo się spieszył i
mieliby wlać przez uchylone okno
Minister powiedział rówchciał ominąć oficjalną drogę
łatwo palny płyn. Straty oceniono
nież, że nie rozumie, dlaczego
kupna. W końcu zgodził się
na 800 zł. Wedł.ug jednego ze
jest pomawiany o "czystkę" w
pójść z Markiem Ł . do kasy. Kiewspółwłascicieli "Zywca" przyczyministerstwie, skoro w czasie
dy zaczęto sprawdzać banknoty
na była zupełnie inna - zwarcie insześciu miesięcy pracy w re- .
w testerze , okazało się, że wszysstalacji elektrycznej. Podobno
sorcie zwolnił tylko trzech kutkie są sfałszowane, prawdopospaliła się lodówka wartości 2000
ratorów, w tym jednego na
dobnie na wysokiej klasy drukarce
zł.
IAOI
własną prośbę. . djeżdżającym z naprzeciwka
laserowej. Podrobiony był także
BRZOZOWA, gm. TARŁÓW. Do tragicznego w skutkach
"polonezem". Zginęli wówczas
dowód osobisty, jakim mężczyzna
wypadku drogowego doszło wczoraj o godzinie 3.50 we wsi
23-letni Robert C. i 35-letni Wisię posługiwał. Gdy zorientował
będą
Brzozowa Igmina Tarłów w woj. tarnobrzeskimI.
told P.
ANDRZEJ BORYCKI
się , że oszustwo zostało ujawnioO wypadkach w KielecRiem
ne, zabrał z kasy fałszywe piegrzebać
niądze i uciekł.
IAOI
czytaj na stronie 2.
Tuż za powracającą do domu
Nagle samochód zjechał z
grupką młodzieży, sprzed buprawego na lewy pas jezdni i uw regionie nowe samocnody
dynku, w którym odbywała się
derzył w idącą młodzież. Na
dyskoteka wyruszyło srebrne
miejscu zginęły trzy osoby: 14Wyłudzała
"audi 200", kierowane przez 21letnia Wioletta M. i 15-letnia Aneletniego Artura w., mieszkańca
ta J., obie były mieszkankami
Wólki Lipowej, obok siedziała
Ożarowa oraz 21-letni Rafał L.,
20-letnia Aneta N. z Teofilowa,
mieszkaniec wsi Cegielnia. WioPP Motozbyt
narzeczona kierowcy. Jechali w
letta była jedynaczką. Dwie 16Kielce, ul. Karczówkowska 11a
kierunku Wólki. Do przejechania
letnie dziewczyny - Małgorzata
tel. 04168 4444
mieli zaledwie 1,5 kilometra.
Czytaj na str. 2
W. i Małgorzata S. zostały ciężko
KIELCE. Kieleckie hurtownie odwiedzała kobieta, która
~ raty, leasing, gotówka
ranne.
podawała s ię za pracownicę Agencji Usług Opiekuńczo
Ochroniarze z pobliskiej dysMedycznych "Arka". Wyłudzała, rzekomo na cel dobrokoteki złapali kierowcę, który
czynny, artykuły spożywcze, chemiczne i gospodarstwa
wyskoczył z samochodu i próboSUPEROKAZ.lA
domoweg9.
wał uciec. Podczas badań na alAgencja .,Arka" nigdy nie zajmowała się kwestowaniem ani zbiórką
Polonezy CARO, TRUCK, CARGO, CITROEN C-15 na raty.
komacie w jego organizmie
datków. Wspomniana kobieta przez trzy miesiące była zatrudniona
stwierdzono 2,05 promila alkoOprocentowanie [najniższel w .kraju
w agencji. Została zwolniona. Wyrobiła sobie fałszywą pieczątkę oraz
holu.
identyfikator i posługując się nimi wyłudzała towary od hurtowników.
tylko 14,2% we ws ółpracy z Bankiem Świętokrzyskim S.A. w Kielcach,
Podobnie
tragicznie
zaIdentyfikator został już przez policję odzyskany. Została jeszcze piekończył się powrót dwóch mło
na'korz stnie' gwarantujemy obsłu serwisową.
czątka.
dych mężczyzn, którzy 19 czerOsoby oszukane przez kobietę proszoną są o zgłoszenie się do
Bezpośredni dealer FSO - najtaniej.
wca br. po zabawie w Brzozowej
Komendy Rejonowej Policji w Kielcach, ul. Sniadeckich 14, pokój nr
wracali do domu. Jadąc moto217, tel. 29-556.
IMAK-X!
cyklem zderzyli się z na-
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• Wczoraj na kieleckich drogach
• W Tarnobrzeskiem pijany kierowca
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EURO-AUTO, KIELCE, KRAKOWSKA 161, tel. /041/ 66-44-72
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"ECHO DNIA" i KIELEC.KIE CENTRUM KULTURY
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• GENOWEFA PIGWA z Naplerstkowa • ARKADIUSZ DERA· JERZY BOi:YK •
STANISŁAW TUTAJ I MAREK FIJAŁKOWSKI z "Krainy Latających Siekier"·
dziecięcy zespół wokalno-rewrowy " DON-DON" z Gdańska " kapela góralska
"Hornlak" z Podhala" zespoły disco-polo "Vivaldi" i "Maaters" .. Studio Pio.anki
"C%ar" z KCK • "Iskierki" i Magda Kaleta .. formaCje taneczne z MDK - " Puls .Max"
I "Koliberek" • break dance z KCK • finał wyborów ..Miss Lala '95- '

Wśród

sponso,ów Jest znana perfumeria.,;';,.
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Wiadomości
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Saperzy

Rolnicy będą się
chwalić wPińczowie

będą

jeszcze

grzebać

"Mercedes" za

Najwspanialsz8
okazy

LŚCIN. Niemiecki czołg PzKpfw IV, który przez kilka dni wydobywano we wsi Lścin k. Jędrzejowa, stoi już na placu przed Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kam. W ziemi pozostały
jeszcze częś<;i i duża liczba amunicji.

PIŃCZÓW. Na dwuhektarowym placu przy ulicy Topolowej trwają ostatnie przygotowania do III Wojewódzkiej
Wystawy Rolno-Hodowlanej.
W naj b liższą sobotę i niedz iel ę rzesze zwiedzających obej rzą najwspanialsze okazy
zwieq:ąt hodowlanych, dorodne
płod y rolne, a także sprzęt ,
urządzenia i maszyny rolnicze.
Nie zabraknie równ ież degustacji wyrobów przemysłu rolnospożywczego , promocji wydawnictw rolniczych oraz występów
artystycznych . Na hipodromie
LKJ "Ponidzie" przez dwa dni
odbywać się będą zawody

Wprawdzie teren został zabezpieczony taśmami i wywie-

szono tablice ostrzegawcze, jednak nikt nie jest w stanie ustrzec

w ziemi

czołg

mieszkańców wsi przed niebezpieczeństwem wybuchu. Takow~ nadal istnieje, a zaciekawieni
ludzie wchodzą do głębokiego
rowu, by poszukać i dla siebie
trochę żelastwa . Jak poinformował nas Andrzej Lange, st. kus-

KIELCE. - Jeśli ustawa o dużych miastach zostanie uchwalona i Kielce oraz ewentualnie Ostrowiec dostaną na swój garnu, szek placówki budżetowe, które znajdują się na ich terenach,
chciałbym zostawić w swojej gestii Wojewódzki Dom Kultury,
Wojewódzką Bibliotekę Publiczną, Muzeum Narodowe, Muzeum
Wsi Kieleckiej w Tokarni i Krzemionki Opatowskie - powiedział
wczoraj wojewoda ZYGMUNT SZOPA podczas konferencji prasowej.

Wojewoda przekaz,al
"Raj" Łysogórom

Na ·własnym
garnuszku

tosz muzeum, w ziemi tkwi jeszcze ok. 40 naboi.
Najpóźniej jutro, cała ekipa
· Mają szansę się poprawić
muzeum wraz z saperami
z Dęblina , dokładnie przeszuka
Sygnał
wykrywacza
teren.
wskazuje, że na głębokości ok.
1 metra pozostało mnóstwo że
Ze sfery zdrowia ",rzekazano
liotekę Publiczną. Na razie są
lastwa.
- To pierwszy czołg niemiecki
by Kielcom Szpital Miejski /co do
na niej Szpital Onkologiczny
Zespołu Opieki Zdrowotnej rózoraz Rejonowy w Starachowijaki udało się odzyskać polskiemu muzeum - mówi A. Lange.
strzygnięcie jeszcze nie za- '
cach, na które' z centrum
płyną duże sumy..
- Mieliśmy już kilka sygnałów,
padło , gdyż ZOZ obsługuje cały
że są czołgi. KieLly przyjeżdża
były powiat kielecki , a nie tylko
Padło również pytanie: Jakie
liśmy z całą ekipą, zabezpiemiast%~ ~
Oczywiście
gmina
będą
dalsze losy jaskini
przejęłaby również , cO' jest obli-'
czaliśmy miejsce i następnego
"Raj"? Dowiedzieliśmy się, że
KIELECKIE. Do końca sierpnia tegoroczni maturzyści, którym
dnia wracaliśmy, czołgu nie
kilka dni temu wojewoda przegatoryjne, szkoły ponadpodstabyło . Niewiadomo kto, kiedy
wowe . Zapytaliśmy w związku
kazał ją aktem notarialnym Ły
nie powiodło się na egzaminie ustnym, mają szansę się popraz tym , czy obsada Urzędu Wosogórom sp. z 0.0. na 10 lat.
wić. Mogą z niej skorzystać także ci, którzy "oblali" wybrany
i w jaki sposób wykopał znajewódzkiego się zmniejszy? Poinformowano nas również,
przedmiot zdawany pisemnie, jeżeli w III i IV klasie mieli z niego
lezisko. Podejrzewamy, że
na świadectwie przynajmniej ocenę dobrą.
ciężki sprzęt wykopywany był
Raczej nie, gdyż uszczuplone
że w Ostrowie, gm. Chęciny,
nocą i trafił do Niemiec, gdzie
zostaną przede wszystkim zaotwarto 4-klasową Szkołę'
W ubiegłym tygodniu zdawali
będą zdawać także historię , majest bardzo poszukiwany. Tam
dania urzędów rejonowych .
Podstawową, kosztowała 3 mld
Wojewoda stara się uzł, z czego 150 mln zł przekazał
' podobno za taki czołg, można
tematykę, geografię i biologię .
egzamin z języka polskiego uczniowie Zespołu Szkół EkonoOstatni tydzień sierpnia jest
mieścić na liście inwestycji
Europejski Fundusz Rozwoju
dostać nowego "mercegesa".
micznych im. M. Kopernika
A. FUGINSKA
centralnych Wojewódzką BibIKRA/
bardzo gorący także dla tych, _
Rolnictwa.
którzy odwoływali się od decyzji
w Kielcach. Oceny były pozytywne, ale nie najlepsze - dwie dostakomisji egzaminacyjnych oceteczne i dwie mierne. Ci, któryrn
niających ich wiedzę po zaWczoraj na drogach Kielecczyzny i pasażer. siedzący z przodu
zginęli. W czasie wypadku jeden
w maju nie powiodło się na geogkończeniu kolejnego roku nauki
zginęło pięć osób
z pasażerów siedzących. z tyłu,
szkolnej. W III LO jedna uczenrafii i historii, nie zlożyli podań o powypadł z samochodu, a drugiego
nica zdaje dziś egzamin sprawnowne
przeegzaminowanie.
wynieśli przejeżdżający drogą kiedzający z matematyki. NegaW drugim z kieleckich ekonorowcy. Niestety, zmarł w drodze
mików im. O. Langego do egzatywna ocena na koniec I klasy
do szpitala.
minu poprawkowego przystąpiła
była jej zdaniem krzywdząca. Po
Kilka minut po godz. 19 w Goź
jedna osoba - też zdawała język
złożeniu odwołania do dyrekcji
dzie Igm. Łączna! zderzyły się dwa
polski. Tym razem się udalo.
szkoły zdawała egzamin komiKIELECKIE. Weekendowa wiejska zabawa, zamroczenie al"fiaty 125p". Siedem osób odDziś z pytaniami egzaminasyjny, ale niestety znów ze skutkoholowe i zmiany pogody były powodem wielu tragicznych . niosło obrażenia.
kiem negatywnym. Kolejne odcyjnymi zmagają się maturzyści
wypadków. Około godziny 3.30 na drodze z Sukowa do KranoW wypadku we WIoszczowie
w Zespole Szkół Zawodowych
wołanie wpłynęło do Kuratorium
wa wpadł na drzewo "fiat 126p", którego kierowca, będący pod
zderzył śię "maluch" z "trabantem".
nr 1. Wszyscy - 12 osób, zdają
Oświaty. Na jego zlecenie wyzW Radzanowie kolo Buska w rowpływem alkoholu, został odwieziony do szpitala. Kilkanaście
naczono następny termin egzajęzyk polski. Jutro na podobne
wie wylądował opancerzony "volksminut później w pobliżu Kielc najechał na barierę óchronną
minu.
/JOK/
pytania będą odpowiadać matuwagen" z Zakładu Transportu Slżoy
inny "maluch". Kierowca uciekł z miejsca wypadku.
rzyści
w III i VI Liceum
Łączności w Kielcach, wiozący prawdopodobnie gotówkę.
Ogólnokształcącym. W III LO
W Celinach Igm . Chmielnik/
ciężarowy "renault" najechał na
"jelc~a" i wywrócił się .
- Smierć poniosło 5 osób, rannych jest kilkanaście - mówi st. kapitan Zdzisław Kuźdub. - Wzywane były jednostki straży
KIELCE. Kilka dni temu
pożarnej, bo trzeba było przeciw nocy mieszkanców ul. Zło
nać karoserię, by uwolnić rantej obudził rumor. Na ulicy pinych, podnosić samochody, bo
jany mężczyzna wywracał
tarasowały drogę i wyciągać je
kontenery ze śmieciamI. Jez przydrożnych rowów. Zdaden z lokatorów krzyknął do
rzają się dni, że jest dużo wywandala, żeby się uspokoił.
padków, ale wczoraj był czarny
Wtedy spra_wca złapał mały
poniedziałek. Nie pamiętam, by
kosz na śmieci i zaczął niszjednego dnia zdarzyło się tak
dużo wypadków.
czyć parkujący obok samochód.
DOROTA KOSIERKIEWICZ
ALEKSANDER PIEKARSKI
Sąd Rejonowy skazał go
w trybie przyspieszQnym na 6
miesięcy pozbawienia wolności
z zawieszeniem na 3 lata, wysoką grzywnę i nawiązkę na cele

Powtórka
z maja

jeździeckie .

Listy organizatorów, uczestników, wystawców i sponsorów,
choć bardzo długie, nadal są
jeszcze otwarte dla każdego .
Miejsca na placu wystawowym
wystarczy, a opłata za udział
w wystawie jest symgoliczna.
W sobotę wieloosobowa komisja dokona oceny zwierząt ,
a właściciele najwspanialszych
sztuk, podczas niedzielnej prezentacji otrzymają cenne nagrody i dyplomy. Organizatorzy
przewidują rekordową l i czbę
zwiedzających , a także - jak wy-

nika z zapowiedzi - rekordową
liczbę gości oficjalnych, w tym
parlamentarzystów z wielu ugrupowań politycznych .
IIMII

Tragiczny

Na Gutwinie
zastrzelono lisa

Nie reagował
na ludzi
OSTROWIEC ŚW. W rejonie
przystanku autobusowego na
Gutwinie zastrzelono podejrzanie zachowującego się lisa. Istnieje obawa, że może
. być on nowym ogniskiem

poniedziałek

Wandal

wścieklizny.

Lisa zauważyli mieszkańcy
Gutwina. Zwierzę kręciło się
w rejonie przystanku autobusowego albo przesiadywało w rurze przepustu. Ponieważ jego
zachowanie wydało się podejrzane, powiadomiono policję .
Na miejsce przyjechał także weterynarz i członek koła łowiec
kiego. Po dokonaniu wstępnych
oględzin lis, który praktycznie już
nie reagował na obecność ludzi,
został zastrzelony i zabrany
w celu przeprowadzenia dokład
nych badań . Co prawda stan
zagrożenia wścieklizną w Kieleckiem został przed dwoma'
dniami odwołany, ale może to
być kolejne ognisko tej choroby.

"Skoda favorrt", którą znisz. czono, jest· własnością pracownika jednego z biur poselskich .

/TeZ!
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Oferty pracy

społeczne.

Fot. A. Piekarski
Pomiędzy

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

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

BROWARÓW
DOLNOŚLĄSKICH
zaprasza
odbiorców

li"'''
In

PEUGEOT

MOY.'QDfI
K ielce , ul. Domaszowska 52.
I l " - ' tel. (041)430-10 , 68-12-35,36. fax68-12-37

Morawicką

HURTOWYCHiDETAUCZNYCH
do zakupów w hurtowni

"Łysica"

TELEFONY
KOMÓRKOWE

/Kielce, ul. Skrajna 58, tel. 66-46-87, 524-55
czynna od poniedziałku do soboty w godz. 8-16/

Towar dostarczamy własnym transportem
Peugeot
Symbol jakości

Wolą

i Szczecnem rozbiło się dwóch
młodych motocyklistów.
Tuż po godz. 11 doszło do tragicznego wypadku w Kokocie
Igm . Kijel. Na śliskiej nawierzchni
zderzyły się " mały fiat" i "polonez".
Kierowca Czesław K. i jego żona
Janina K. zginęli na miejscu. W
"polonezie" ucierpiała 12-letnia
Monika Oz.
O godz. 15.30, we wsi Czarna
Igm . Stąporków/ , "nissan" wpadł
na przydrożne drzewo. Kierowca

DYSTRYBUTOR , .'

PEUGEOT

AtrIORYlOW.\ti'Y OWRPEUGEOT:

lokalne

~~[1rn[p~~rn

I[p~~rnw

lJ@[]3~

W NIE OPROCENTOWANYCH
RATACH I LEASINGU

@CENTERTEL
Cr-uc.c::r~~
ł KIELCE, UL. DDMASZOWSKA 52
~

http://sbc.wbp.kielce.pl

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

* Potrzebny pracownik na stoisko
agd. Tel. 425-51 Iw godz. 9-15/.
* Poszukuję murarzy-tynkarzy
i pracowników w zawodach budowlanych. AQTECHNII<. Kielce, ul. Kazimierza Wielkiego 28/29 , tel. 68-8581 .
.
* Poszukuję absolwentki szkoły
średniej lub wyższej do salonu sprzedaży samochodów.. Kielce 68-44-88,
ul. Karczówk.Qwska 11 .
* Dwóch młodych , odpowiedzialnych, wysportowanych poszukuje
pracy Inajlepiej w ochroniel. Kielce,
tel. 66-25-88.
* Zatrudnię fryzjera lub fryZjerkę
pilnie w dziale męski m . Tel. 31-93-34
I po godz. 19/.
* Zatrudnimy blacharza-dekarza.
WODROL, Kielce, ul. Piwowska 28,
tel. 31-38-17, 31-71-47 .
* Firma transportowo-usługowa
zatrudni pracownika do pracy fizycznej. Kielce, tel. 31-40-34 Ipo godz.
16/.

* Centrum Targowe Kielce zatrudni pracowników w dziale reklamy
i marketingu. Wymagania: dobra
znajomość
języka
angielskiego,
obsługa komputera ledytor tekstu ,
corell/. Mile widziane doświadczeni.:!
dziennikarskie. Oferty pisemne wraz
z życ iorysem zawodowym kierować
pod adresem: Centrum Targowe
Kielce, skr. poczt. 14-47, Kielce 1.
* Zatrudnię fryzj erkę damsko·
męską , ze stażem . Kielce, tel. 32-3674.
AGA
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Prezydent o dymisji M. Wachowskiego i decyzji ZChN

SKUTECZNE

Trafi się czasem ROZWIĄZANIA?
gruba ryba

Prezydent Lech Wałęsa zapytany przez dziennikarzy w poniedziałek o powody zdymisjonowania ministra Wachowskiego podkreślił, że była to decyzja
wynikająca z aktualnej sytuacji politycznej, a nie z pobudek osobistych.

sPort wędkarski w Radomiu ma coraz więcej zwolenników,
mimo że nie jest taki tani. Roczna składka i opłata za wędko
wanie na wodach okręgu wynoszą 290 tys. - starycnzłotych.
Jeśli ktoś zechce łowić na wodach krajowych, musi jeszcze
dopłacić 200 tys. zł.
- Obecnie mamy zarejestrowanych ponad 11 tysięcy
członków i w dalszym ciągu ich
przybywa - mówi Krzysztof
Tarnawski, dyrektor Zarządu
Okręgu P"M w Radomiu. - Dla
tej rzeszy wędkarzy staramy
się stworzyć jak najlepsze warunki do wędkowania. Dlatego
też od dwóch lat wpuszczamy
do wód ok. 20 ton różnych gatunków ryb. W tym rąku
wpuściliśmy już ok. 10 ton narybku m.in.: szczupaka, sandacza, jazia i karpia. Nasz
związek ma ponadto udział w
dzierżawie jezior mazurskich
w okolicach Szczytna z
Państwowego Funduszu Ziemi. Nasi członkowie często
tam wyjeżdżają, zarówno w zimie jak i latem. Mamy tam dwie

stałe, całoroczne

bazy noclegowe i.pola namiotowe.
Wędkarze wypuszczają się

nad Wisłę, nad Radomkę lub
do pobliskich Siczek. Siczki, z
uwagi na bliskość Radomia, są
traktowane przez nas szczególnie pod względem zarybiania - mówi dyrektor Tarnawski:
- Są tam tak atrakcyjne gatunki
ryb jak sum i tołpyga. Podstawą naszej działalności jest
uprawianie sportu wędkarsko
spławikowego - dodaje. - W
ciągu roku organizujemy liczne
zawody wędkarskie, uczestniczymy m.in. w takich zawodach jak Morskie Mistrzostwa
Polski. W roku ubiegłym nasz
okręg zdobył drużynowo I miej- sce w kraju.
J. RYBCZVŃSKI

Andrzej Zakrzewski
ministrem stanu
W poniedziałek prezydent
Lecha Wałęsa mianował Andrzeja Zakrzewskiego ministrem stanu - poinformowało
PAP Biuro Prasowe Prezydenta.

***

Prezydent RP Lech Wałęsa
powołał Andrzeja Ananicza na
stanowisko sekretarza stanu w
Kancelarii Prezydenta RP.
Dotychczas minister Andrzej
Zakrzewski zajmował stanowisko sekretarza stanu, a Andrzej
Ananicz był pOdsekretarzem
stanu w Kancelarii Prezydenta
RP.

- Inne wymagania stoją dziś
przed Polską, przed prezydenturą - powiedział L. Wałęsa . - Ja
muszę szukać rozwiązań skutecznych i muszę przeorganizowywać się w różnym czasie i w
różny sposób. Tak należy rozumieć tę dymisję.
L. Wałęsa powiedział jednocześnie , że Wachowski jest i po-

zostanie

jego

przyjacielem.
minister był
obiektem nieustannych ataków,
mógł czuć się Zi'1szczuty i choćby
z tego powodu należy mu się odpoczynek.
- Podobna jest sytuacja w odniesieniu do Leszka Spalińskie
go - stwierdził prezydenł. . Pan
Spaliński będzie z nami pracował, jeśli nie odejdzie zbyt daleko.
Wałęsa nie zaprzeczył , że obaj zdymisjonowani ministrowie
mogą trafić do sztabu wyborczego i rozważa miejsca, w których
można
by wykorzystać ich
Przypomniał, że były

doświadczenie .

ZChN o
poparciu Hanny GronkiewiczWaltz w wyborach prezydenckich Wałęsa zauważył, że popar~
cia tego udzieliło nie ZChN , lecz
jego elita. - Wśród tych ludzi, którzy poparli kogoś innego są tacy,
którzy ze mną pracować nie
będą, a mogą pracować z kimś
innym - powiedział. - W tym
małym gronie decydują i takie elementy, obok tych politycznych
czy programowych, które mogą •
nas różnić. Ale to jest zbieg oko·
liczności. Baza myśli podobnie
jak ja, zresztą nie jest to jeszcze
czas wyborów.
Lech Wałęsa zdecydowanie
zdementował pogłoski , jakoby
prymas Glemp nakłaniał go do
rezygnacji z wysunięcia swojej
kandydatury w wyborach prezydenckich. - Ksiądz prymas nie
miesza się do spraw politycznych - powiedział L. Wałęsa . Pamiętajmy o tym, że Kościół i
jego hierarchia docenia wartości
i postawy moralne i jeśli ma coś
do zarzucenia . zarzuca albo
broni. Ja jestem przekonany, że
nie naraziłem się nikomu, a w
żadnym przypadku Kościołowi i
hierarchii.
Komenując decyzję

* * *

"

Kierownik Centralnego Urzędu Planowania, minister Mirosław
Pietrewicz,
po zakończebniu uzgodnień z resortami
godpodarczymi oraz władzami lokalnymi i samorządo
wymi, wyznaczył lokalizację
budowy
trzech pierwszych
płatnych autostrad
w Polsce.

Rusza budowa
autostrad
są

to: A-1 na odcinku
- Łódź, A-2 na odcinku Świecko - Poznań Łódź - Stryków oraz A-4/A12 na odcinku Zgorzelec Krzyżowa - Wrocław - Opole
- Gliwice - Katowice - Kraków - Tarnów.
Autostrada płatna A-1, stanowiąca fragment Transeuropejskiej Autostrady Północ Gdańsk

Południe, będzie przebiegać

przez

województwa:

gdańskie,
bydgoskie,
toruńskie, włocławskie, płockie ,
skierniewickie, łódzkie i piotr-

kowskie.

Autostrada

będzie

przecinać

A-2
województwa: gorzowskie, zielonogórskie, poznańskie, konińskie, sieradzkie i łódzkie, a
A-4/A 12: jeleniogórskie, legnickie, wrocławskie, opolskie,
katowickie, krakowskie i tarnowskie.

'"

Posłowie województwa kieleckiego są generalnie zgodni co
do tego, iż odwołanie Mieczysława Wachowskiego było taktycznym posunięciem prezydenta .
. Nie zdziwiłbym się, gdyby to sam Wachowski uznał, że na czas
kampanii płynie w rejs dookoła świata i wrócił po wygranej kampanii

Wałęsy

Sandomierskiej Starówki nie omija

- ironizuje posel Juliusz Braun ;UW/. - To ma na celu przechylenie się sympatii spolecznej na stronę prezydenta - uważa Alfred
Domagaiski /PSU .
. Prezydent próbuje zwalić winę na innych, by odwrócić uwagę
od własnej nieudolnści - twierdzi Władysław Adamski
- Można się było tego spodziewać· mówi Tadeusz Moszyński lUPI .
. Trzeba było zneutralizować hasło SLD: "Głosując na Wałęsę
wybierasz Wachowskiego".
(TONI

żadna w~cieczka.
Fot. J. Leśniak

Zamach na sztab wyborczy
A. Kwaśniewskiego

Dziewczyny
odezwijcie się!'
UWAGA - finalistki wyborów Miss Lata!

a

Wszystkie dziewczyny, finalistki eliminacji do wyborów Miss Lata '95 prosimy
o kontakt z redakcją "Echa".
Już w sobotę w kieleckim
amfiteatrze odbędzie się
wielki finał i spośród Was wybierzemy trzy najpiękniejsze ,
najweselsze i najładniej opalone. O szczegółach dowiecie się
w redakcji i na łamach naszej
gazety. O kontakt prosimy
szczególnie te finalistki, które
nie mają telefonów w domach.
Do nas możecie dzwonić pod
numer tel. ~ do godz.
14.

A oto pełna lista dziewcząt,
które zostały zakwalifikowane
do finału, na podstawie liczby
głosów:

Eliminacje na kieleckiej
Edyta Węgrzyn, Anna
Wiatkowska,
Anna
Jaśkowska, Aneta Korniłow.
Eliminacje w Sielpi: Olga
Kondrak, Kańna Brzezińska,
Majka Wawczyk, Ewa Mijas,
Justyna Kaleta.
Eliminacje w BoIkCMie: M0nika WM!Igus, Dorota GaIda, MaIgorzała K1imkiewicz, Marysia Zaiąc,
Magdalena Pikulska, MaIgor7aIa
Wawrzszczyk.
/KAKJ
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Rozwiązanie:

________________ _

"Tęczy":

I·
Y

a

KRZYŻÓWKA LETNIA
KUPON NR 9

Jeśli masz wolne miejsce w samochodzie lub w autokarze - zadzwoń
do naszego Biura Rezerw Transportowych w godz. 9·12, tel. 68-00-43
w Kielcach, 23-26-02 w Tarnóbrzegu, 235·19 w Radomiu .
• MPK Radom organizuje w soboty i niedziele wyjazdy do TOPORNI.
Wyjazd o godz. 9 . dworzec PKP. Bliższe informacje: MPK Spółka z
0.0., Radom, ul. Wjazdowa 4, pak. 26, tel. 31-30·43 wewn. 325.
* Wolne miejsca w samochodzie osobowym . Wyjazdy krajowe i
zagraniczne - tanio. Radom, tel. 258-15.

Nadawca:
Adres: _________
· _____ _

Krzyżówka

letnia

- W poniedziałek nad ranem
nieznany sprawca wrzucił do
pomieszczeń warszawskiego
sztabu wyborczego kandydata SLD na prezydenta Aleksandra
Kwaśniewskiego
"koktajl Mołotowa". Pożar ugasili pracownicy sztabu - poinformował 28 bm. nadkom.
Zdzisław
Ratowski, oficer
stołecznej policji.
Do lokalu wyborczego A.

straży pożarnej , ponięważ ogień udało się ugasić pracownikom sztabu. Straty są niewielkie

Kwaśniewskiego , mieszczące

Będzie pochmurno z opadami deszczu, w woj. wschodnich okresami intensywnymi.
Temp. min. od 9 do 13 st.,
temp. maks. od 14 do 17 st.
Wiatr umiarkowany i dość sil~
ny, porywisty, północno-za
chodni.

go się na I piętrze w budynku
ZNP przy ul. Smulikowskiego,
nieznany sprawca dostał się najprawdopodobniej przez dach.
Butelkę z łatwo palnym płynem i
z zatkniętą , podpaloną tkaniną
wrzucił przez okno. Nie wzywa-

Od poniedziałku do piątku Radio "Kielce" o godz.
9.045 będzie podawać każdego dnia zestaw haseł, z których powstanie krzyżówka na wydrukowanym powyżej diagramie.
Czytając litery z kratek oznaczonych w prawnym dolnym
rogu od 1 do 44 otrzymamy rozwiązanie - przysłowie ludowe.
Po odczytaniu rozwiązania prosimy wypełnić kupon,
nakleić na kartę pocztową i przesłać pod adresem redakcji
ED w terminie do 6 września 1995 r.
Pomiędzy prawidłowe odpowiedzi zostaną rozlosowane
nagrody niespodzianki.

http://sbc.wbp.kielce.pl

no

- wybita szyba oraz osmalone
okno.

Panu Dyrektorowi
Józefowi Krzysztoszkowi
wyrazy najgłębszego współczucia z powodu śmierci

O.lCA

.-

składają zarząd

i pracownicy
"Progress International"

strona 4

Kraj

Kontrowersyjna ustawa
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'0 TRANSPLANTACJI -

I sprzedaży narządów
Parlamentarzysta SLD ugrzywna za
publikowanie
ogłoszeń
o sprzedaży transplantowanych narządów jest za mała •
. różowo, jak się powszechnie sądzi. ,
Zamiast 50 mln starych zło
tych powinna wynosić co najWątpl i wość posła budzi zapis uwie obywatela, organów, do transmniej 100 mln.
mieszczony w artykule 4 ustawy.
plantacji pobierać nie wolno.
- Głosowalem co prawda za
Wynika z niego, że lekarz może
- Pytałem o tą ministra zdro- - ustawą, ale uważam, że jest ona
pobrać niektóre narządy zmarłego
wia Jacka ' Zochowsklego:
niedoskonala i będę pilnie śle
także podczas sekcji zwłok . ZdaStwlerd~ił, Iż nie dostrzega tu
dził jej funkcjonowanie - oświad
niem Adamskiego, stoi to
niebezpieczeństwa, a sprzeczył W. Adamski.
w sprzeczności ze sformułowa
ciw I tak zostanie uwzględnio
Zdaniem posła Juliusza
niem, że przy wyraźnym sprzeciny - powiedział poseł Adamski.
Brauna /UW/, najbardziej kontrowersyjnym zapisem ustawy
był zapis o tzw. zgodzi, domOdebrać,
odebrać
niemanej {jeśli obywatel nie wyrazi sprzeciwu co do pośmiert
nego pobrania narządów - moż
na je pobrać nawet wbrew zgodzie rodziny/o
- To prawda, że wielu ludzi
może nawet nie wiedzieć, iż taką
Podczas minionego posiedzenia Sejmu ponownie wyadnotacj ę należy uczynić , ale
buchła afera związana z odebraniem posłowi Immunitetu.
ważniejsze jest chyba ratowanie
Wysoka Izba, głosami PSL, SLD i BBWR odrzuciła wniosek
ludzkiego życia - argumentuje
o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Mierzwie /PSU. W popposeł. Zdaniem posła PSL Alfrerzedniej kadencji został on przyłapany na głosowaniu " na
da Domagaiskiego, ustawa jest
dwie ręce".
dobra i potrzebna. W opinii Tadeusza Moszyńskiego jedynie 2- Usłyszałem argumentację ,
- Poseł może się obronić
3 proc. społeczeństwa chciałoby
że pOSłowi Mierzwie nie należy
na sali sądowej - mówi Tazrobić zastrzeżenie o nienaruodbierać immunitetu, bowiem to,
deusz Moszyński lUP/o szalności swego ciała po śmier
jak głosował jest wewnętrzn ą ,
W każdym przypadku będę
ci.
regulam i nową sprawą Sejmu.
za uchyleniem immunitetu T. NATKANIEC
To absurd, bo w takim razie
deklaruje.
' /TO N/
sfałszowan ie wyników głosowa
nia też jest wewnętrzną sprawą
Sejmu - argumentuje poseł Braun.
- Wstrzymałem się w głoso
Przewodniczący.
sejmowej
waniu - oświ adczył poseł Wła
Dyskutowano m iędzy innymi
Komisji Kultury i Srodków Madysław Adamski /SLD/. - Uo modelu telewizji publicznej oraz
sowego
Przekazu
Juliusz
Jan
ważam , że sprawa ma dwa aso potrzebie umożliwien ia działania
Braun uczestniczył w ubiegłym
pekty: prawny i moralny. Z punniepublicznym i niekomercyjnym
tygodniu w " Okrągłym Stole
ktu widzenia prawa odebranie
/np. kościelnym/ stacjom radioMediów", który obradował
im munitetu panu Mierzwie jest
wym.
/TO N/
w
SOP9cie.
niemożl iwe - tak wypowiedzieli
Przyjechali
wszyscy
człon
się eksperci. Na gruncie moralkowie Krajowej Rady Radiofonii
nym można dyskutować .
i Telewizji, szefowie rozgłośni
Poseł Alfred Domagaiski
radiowych - na przykład RFM,
z PSL powątpiewa, czy w ogóle
prezes TV Wiesław Walendziak,
Zbigniew Mierzwa głosował na
oraz właściciel "Polsatu " Zygdwie ręce . Jest przeciwko uchymunt Solorz. Celem spotkania
leniU immunitetu, albowiem
było sprecyzowanie najważniej
"prokuratura miała dość czaszych tematów związanych
su, by się sprawą zająć, gdy
z mediami - powiedział " Echu "
Z. Mierzwę nic nie chroniło " .
poseł J.J. Braun.

Poseł SLD Władysław Adamski twierdzh ~e
z przyjętą w ubiegłym tygodniu przez Sejm
ustawą o transplantacji wcale nie jest tak

nie

Sąd

waża również, Iż

•••

nad immunitetem

"Okrągły Siół

6 obywateli Szwajcarii

Mediów"

udziałem wicepremiera Grzegorza Kołod
ki odbyło się posiedze-

nie Komitetu Ekonomicznego
Rady
Ministrów. - W granicach
15-17 proc. nastąpi
w grudniu podwyżka emerytur, zgodnie z ustawą budżetową. O ewentualnej
podwyżce.
we wrześniu będziemy
dyskutować na wtorko- .
wym posiedzeniu Rady
Ministrów. Nie wykluczam takiej podwyżki powiedział G. Kołodko.
Dodał, że inflacja w tym

Zposiedzenia KERM

Inllacja wyższa
niż zakładano ·
jest wyższa niż
w wyniku
niefachowej polityki pieniężnej
prowadzonej
przez prezes NBP.
Wicepremier zapewnił, że intencją rządu jest zaspokojenie
potrzeb społecznych i poprawa
sytuacji materialnej pracowników
sfery
budżetowej .
"Wyrównanie dla budżetówki ,
zgodnie z porozumieniem Komisji Trójstronnej ze stycznia br.,
będzie wypłacane do połowy listopada. Chcemy, aby w tym roku
zwi ększyły się dochody realne o
6 pkt. procentowych powyżej
rzeczywistej inflacji. Jeśli chodzi
o
sprawy
techniczne
i szczegółowe dalej będziemy
pracować nad nimi z partnerami
społecznymi· - oznajmił G.
roku

zakładano,

Sześciu obywateli Szwajcarii zg i nęło w katastrofie lotniczej, która wydarzy/a się 28 bm . ok. godz. 15 w Poznaniu - po i nformował PAP rzecznik
prasowy Wojewódzkiej Komendy Policji. Nadal nie są znane nazwiska
ofiar katastrofy.
Prywatny samolot typu "peiper seneca", oznaczony symbolem 20820,
w kilka minut po starcie z lotniska Lawica w Poznaniu spadł na poznańsk i
cmentarz Junikowo. Na pokładzie znajdowało się sześciu obywateli
Szwajcarii, w tym pilot. Wszyscy pon ieśli śmierć .
Jak wynika ze wstępnych ustaleń , w kilka minut po starcie pilot zgłosił
obsłudze lotniska awarię maszyny oraz uzyskał zgodę na powrót i awaryjne lądowanie.
Wedlug informacji straży pożarnej, samolot uderzył w rosnące na
cmentarzu drzewo i ekspolodowal. Dotychczas ustalono, że w wyniku
katastrofy nie ucierpiały osoby postronne.
W przedsiębiorstwie .Porty Lotnicze· dziennikarz PAP uzyskał jedynie
informację o typie samolotu oraz obywatelstwie pilota i pasażerów. Nie
udało się na razie uzyskać nazwisk ofiar katastrofy.

Zadała

ofierze 16 ciosów

Niezrozumialy
W Szczecinie zamordowano,
podczas przeprowadzki do nowego mieszkania, 33-letnią Ewę
P. - wykładowczynię Uniwersytetu Szczecińskiego . Ofiara została zaatakowana przez dotychczasową właścicielkę lokalu, 41letnią Marię K., która zadała jej
aż 16 ciosów nożem - poinformował, 28 bm., rzecznik prasowy policji szczecińskiej , podkomisarz Paweł Biedziak.

nożem

m~rd

Wstępnie stwierdzono, że
sprawczyni zabójstwa znajdowała się w silnym szoku wywoła
nym - być może - utratą mieszkania, które jednak sama Ewie
P. sprzedała.
Interwencja
pracowników
zatrudnionych przy przeprowadzce okazała się spóźn i ona .
Gdy wbiegli do mieszkan ia
z klatki schodowej, Ewa P. j uż
nie żyła .

pod pomnikiem Lotnika

Święto pOlskiCh skrzydeł
w

poniedziałek, z okazji Święta Lotnictwa, przed
pomnikiem Lotnika w Warszawie złożyli wieńce i kwiaty przedstawiciele dowództwa Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, a także reprezentanci lotn.ictwa cywlinego i kombatanci. Przed pomnikiem wystawiono
wartę honorową.

Pierwszy wieniec, w ksztalcie
szachownicy,
znaku polskiego lotnictwa wojskowego,
złożyl i
dowódca
WLiOP, gen. dyw. Jerzy Gotowała oraz szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Henryk
Goryszewski.
Bezpośrednio po złożeniu
wienców, w dowództwie WLiOP
czerwono - b i ałej

niczą ·

egipską

W ubiegły czwartek, podczas
rutynowego patrolu w podkrakowskiej miejscowości Skała ,
sierżant Czesław S. i starszy
posterunkowy Krzysztof K.
nałożyli na Waldemara w., prowadzącego ciężarowego "stara", mandat za złamanie przepisów
ruchu
drogowego.
Krzysztof W., kuzyn kierowcy,
zaczął wyzywać funkCjonariuszy
i grozić im . Policjanci wezwali
posiłki . W trakcie zakładania kajdanek Krzysztofowi w., jego 64letni brat zran i ł nożem masars-

folklorystycznego z Wołgogradu

RABUNEK NA E-30
40 członków zespołu folklorystycznego z Wołgogradu jadą
cych autokarem do Francji zostało napadniętych I obrabow.
nych na trasie E-30 w miejscowości Dąbrowice Stare /Woj. konińskie/ przez nie zidentyfikowanych sprawców, prawdopodobnie pochodzących z b. ZSRR - podał 28 bm. kom. Bogdan R.
chuba, rzecznik prasowy KW Policji w Koninie.
Łupem rabusiów padło 12 tys.
dolarów, 2 tys. marek oraz 5,5
tys. franków francuskich.
Przestępcy zatrzymali autokar używając do tego celu samochodu z zamontowanym na dachu niebieskim świetlnym sygnałem oraz latarki z czerwonym
światłem . Do autokaru ws iadło
dwóch napastników w kominiar-

odbyła się uroczystość wręcze

nia honorowych wyróżnień /inwidualnych • i zespołowych/ " Błękitne skrzydła" - przyznawanych przez Radę Lotnictwa i redakcj ę "Skrzydlatej Polski". Otrzymali je, m.in. piloci wojskowi
i cywilni, a także naukowcy zajmuj ący się problematyką lot-

Dwaj bracia, Krzysztof i Bogumił W., zostali aresztowani po tym, jak pierwszy z nich znieważył słownie
funkcjonariuszy z patrolu policyjnego, a drugi uderzył
jednego z policjantów nożem masarskim W klatkę
piersiową - poinformował 28 bm. nadkom. Józef Gawlik z KWP w Krakowie. Rannemu policjantowi opatrzono ranę w szpitalu.

***

podróż zespołu

Wieńce

W
ramach
kompleksowych
badań w Muzeum Archeologicznym w Krakowie rozbandażowano mumię

Przerwana

Jubileuszowe 25 "Wakacje na kółkach", konkurs organizowany
corocznie przez program III Polskiego Radia wygrało' 7 dziewcząt i
6 chłopców w wieku od 15 do 19 lat. Laureaci zwiedzą na rowerach
Włochy, Francję i Hiszpanię ·
/KP/
Na zdjęciu: laureaci z red. PR Henrykiem Sytnerem i asem
polskiego kolarstwa Ryszardem Szurkowskim.
PAP/CAF - A. lJrbanek

***

sprzed 2300 lat.
Na zdjęciu: egiptolog, proł.
Andrzej
Niwiński z Uniwersytetu Warszawskiego "uwalnia" kapłankę Iset z bandaży.
PAP/CAF J. Bednarczyk

Katastrofa samolotu wPoznaniu

kółkach"

Ro'd zinny -n apad
na . policjanta

Kołodko .

zginęło

"Wakacje na

kach. Grożąc bronią kazali kierowcy krążyć po bocznych drogach. Jeden z rabusiów zebrał
od pasażerów paszporty, deklaracje celne oraz zadeklarowane
wartości dewizowe.
- Na leśnej drodze w okolicy
miejscowości Koble Daniszewskie, do autokaru weszło kolejnych trzech zamaskowanych

http://sbc.wbp.kielce.pl

napastników. Po zrabowaniu
pieniędzy uszkodzili w autokarze paski klinowe, przewód paliwowy i odjechali dwoma samo..
chodami osobowymi w nieznanym kierunku - powiedział B.
Rachuba.
Według pasażerów, rabusie
mówili po rosyjsku w sposób
charakterystyczny dla świata
przestępczego.

Autokar "mercedes· należał
do firmy ,.Avto-Tur" z Moskwy,
wiózł członków zespołu folklorystycznego Domu Kultury
.Chemik" z Wołgogradu na
występy do Dijon we Francji.

kim posterunkowego Krzysztofa
K. Policjant w obronie własnej
wyjął broń palną, ale napastnik
zbiegł . Ujęto go następnego
dnia.

1 osoba zginęla

Wypadek samochodowy
zdelegacją MSW
Doktor Janina Wiącek-Orlow
ska, doradca prawny ministra
spraw wewętfznych , zginęła
w miniony piątek w wypadku samochodowym, podczas powrotu
z Niemiec delegacji MSW. Poważnych obrażeń ciała doznał
zastępca dyrektora gabinetu ministra spraw wewnętrznych
Wiesław Kasprzak. Ranny
też kierowca - podał 28

jest
bm.
rzecznik MSW Piotr Szczypiński. Wypadek miał miejsce
w Bedinie k. Kutna /woj. płoc
kie/.
Rzecznik dodal, że Kasprzak
przebywa na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej Centralnego Szpitala Klinicznego
MSW w Warszawie, a lżej ranny
kierowca - na Oddziale Ortopedycznym tegoż szpitala.
W przekazanym PAP komunikacie o wypadku nie podano
szczegółów zdarzenia, a także
tego, kto ponosi winę za jego
spowodowanie.

Ś~at
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Cholera
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strona S
.., Kolejna masakra w centrum Sarajewa

Ukrainie
rozprzestrzeniła się na
Bukowinę, przeniesiona
przez dzieci wracające z
wakacji znad Morza Czarnego w rejbnie Odessy,
jednego z ognisk tej choroby - podała w niedzielę
agencja TASS.

ROKOWANIA
chorwacko-serbskie

Cholera
na Bukowinie

31 zabitych i ponad 60 rannych to bilans poniedziałkowego ostrzału
pociskami artyleryjskimi centrum Sarajewa. W rejonie głównej ulicy
miasta i trzech rynków spadło w sumie 7 pocisków nie ustalonego
jeszcze kalibru. Większość ofiar to przechodnie, którzy znajdowali
się obok bazaru z owocami i warzywami.

Nowe przypadki zachorozanotowano w jednej z
wiosek na Bukowinie po przyjeździe dzieci z wakacji z miejscowości Zatoka nad Morzem
Czarnym.
Ukraina walczy z epidemią
cholery już drugie lato z rzędu .
Od początku roku zaraziło się
tą
chorobą
320 ludzi i co
najmniej siedem zmarło . W ubiegłym roku na cholerę zapadło 800 osób, z czego 17
wań

Armia bośniacka twierdzi, że
pociski odpalono z południo
v'Iych przedmieść Sarajewa,
położonych na wzgórzach dzielnic Vraca i Lukavica, będących
pod kontrolą serbskich separatystów. Także UNPROFOR potwierdził, że na miasto odpalono
od 6 do 7 pocisków.

***

zmarło.

Epidemia wybuchła w Mikołajowie na południu Ukrainy,
skąd rozprzestrzenia się na
obwód odeski i chersoński oraz sąsiednią Mołdawię . Kilka
przypadków cholery odnotowano również w RosjL

W poniedziałek rozpoczęły
się na posterunku granicznym
Oebeli Brijeg /granica chorwacko-czarnogórska/
rokowania
między delegacjami Chorwacji i
Serbów bośniackich z rejonu
Trebinje. Z tego rejonu serbska
artyleria ostrzeliwuje okolice
Oubrovnika.

Śmiertelna powódź
41 osób poniosło śmierć, a 12 przepadło bez wieści w ciągu
ostatnich 5 dni w Korei Południowej na skutek powodzi wywoła
nej przez ulewne deszcze - podano w poniedziałek rano w Seulu.
Na skutek wylania wielu rzek zostało zniszczonych 936 budynków.
Bez dachu nad głową pozostało prawie 1 ,S tys. osób.
Szkody materialne spowodowane przez deszcz i powódź ocenia
się na ponad 250 tys. dolarów.

Obserwatorzy z misji Unii Europejskiej twierdzą , że obie
strony chcą zawrzeć rozejm.
Jednak oficjalnyrw tematem
rozmów jest . zaopatrzenie w
wodę Herceg Novi", miasta w
Czarnogórze zaopatrywanego
z terytorium Chorwacji.

Z rejonu Trebinje, oddalonego
o 30 km od Oubrovnika, Serbowie
bośniaccy prowad2:ą od 12 sierpnia ostrzał artyleryjski okolic Oubrovnika. Przedłużanie się tej konfrontacji grozi wybuchem krwawego konfliktu między obu stronami - twierdzą obserwatorzy.

Holbrooke grozi atakami
W wywiadzie dla telewizji NBC, Richard Holbrooke, szef
amerykańskiej misji pokojowej do byłej Jugosławii stwierdził, że jeśli bośniaccy Serbowie nie przyjmą nowych propo-

zycji pokojowych opracowanych przez USA przy konsultacji
z zachodnimi sojusznikami, NATO może zaatakować Ich z
powietrza.
- Jeśli
inicjatywy pokojowe nie przyniosą rezultatów w ciągu
najbliższych dwóch tygodni, skutki tego będą sprzeczne z tym, co
chcą osiągnąć Serbowie. Tak czy inaczej dojdzie do silnego zaangażowania się NATO ... - powiedział Holbrooke.

Tysiące

lekarzy zmienia zawód

100-dolarowa pensja
Tragiczna sytuacja sanitarna I wyjątkowo niskie zarobki, zmulekarzy do zmiany zawodu - twierdzi
minister zdrowia Rumunii lullan Minu w poniedziałkowym numerze dziennika "Curierui Hational".
szają tysiące rumuńskich

Gwałtowna

Samochody
zmieniają się w
amfibie,
próbując

pokonać

seulskie' szosy_
Po niespotykanych w tym sezonie opadach,
dochodzących

do

cm
dróg I
mostów
jest
niezdatna
do

fa
lej
ik
o
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większość

użytku.

-

Fot. PAPl
CAF-AP

zmiana pogody

Śnieg wAlpach
Gwałtowna zmiana
nastąpiła w Austrii w

pogody
nocy z
niedzieli na poniedZiałek. W
wielu częściach kraju spadły ulewne deszcze. Odnotowano
też znaczny spadek temperatury, szczególnie w Alpach, gdzie
na wysokości ponad 1500 metrów nad poziomem morza
wystąpiły obfite opady śniegu.
Po niektórych drogach alpejskich można było poruszać się
samochodami tylko z łańcucha
mi na kołach . Podobna sytuacja
wystąpiła też w Alpach szwajcarskich , m.in. na przełęczy św.
Gotharda.

Nie

•

boją Się···

•
•
krótkiego zycla

AMERYKAŃSKIE FOBIE
Jeśli wierzyć opublikowanym w niedzielę wynikom sondażu
opinii publicznej, przeprowadzonego przez Instytut Harrisa, Amerykanie obawiają się przede wszystkim tego, czy ubezpieczenie chorobowe wystarczy im na pokrycie kosztów opieki lekarskiej, a pieniędzy na życie w dostatku i wygodzie.

Ponad 1/3 dorosłych Amerykanów nie potrafi wyzbyć się obaw, że polisa ubezpieczeniowa
nie zdoła pokryć poważniej
szych rachunków związanych z
leczeniem,
38
proc.
respondentów
nękają obawy o wysokość polisy
Ubezpieczeniowej i pieniądze ,

28 proc. boi się utraty pracy
przez któregoś z członków swej
rodziny, a 27 proc. obawia się
podobnego losu w stosunku do
siebie na starość i w razie choroby.
Najdziwniejsze w sondażu
jest to, że obawy zwi ązane z
plagą przestępczości ankieto-

wani wymienili dopiero w dalszej
kolejności . 24 proc. indagowanych obawia się napaści , 23
proc. boi s i ę śmierci bliskiej osoby, a 21 proc. stara się odsunąć
myśl
o poważnej chorobie
współmałżonka lub kogoś z rodziny.
Tylko 10 proc. Amerykanów
boi się , że ich życie będzie zbyt
krótkie. Na samym dole listy obaw respondenci umieścil i... trafienie po śmierci do piekła .

Od upadku komunizmu 3700
rumuńskich lekarzy wyem igrowało lub zmieniło zawód . Jednocześnie obserwuje si ę zjawisko

migracji kadry medycznej z terenów uboższych na obszary zamieszkane przez osoby lepiej
sytuowane materialnie.
Pensja rumuńsk i ego lekarza
nie przekracza 100 dolarów miesięcznie , toteż wielu z nich musi
brać dodatkowe dyżury w szpitalach lub udzielać prywatnych lekcjLI
W 1993 r. w Rumunii na 23 mln
m ieszkańców przypadało 40.265
lekarzy - głoszą dane oficjalne.

Sesia 28 sieq;!nia 1995 ~eoniedziałekl
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Dwie osoby zginęły, a co
najmniej 22 zostały ranne w
zamachach bombowych, które miały miejsce w niedzielę
wieczorem w Stambule.
Owa ładunk i eksplodowały w
dzielnicy Reyoglu . Na skutek
wybuchów zginęły tam dwie osoby, a kolejnych 14 zostało rannych. Do trzeciego zamachu
przyznała s i ę ekstremistyczna
islamska grupa IBOA-C. Bomba
eksplodowała w biurze Partii Lewicy Demokratycznej /OSP/.
Czwarta eksplozja m i ała miejsce
w jednej z restauracji-,
naprzeciw komisariatu policji.
Rannych zostało osiem osób.
Według agencji Anatolia, mógł to
być wybuch gazu. Prywatna telewizja Kanal D uważa jednak,
że w tym przypadku chodzi o eksplozję bomby z zapalnikiem zegarowym.

http://sbc.wbp.kielce.pl
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AGROS
BIG
BPH
BRE

2750
153
8050
3860
BŚK
14000 ns
BUDIMEX
1970 ns
BWR
470 nk
BYTOM
4650
D BICA
3190
ELEKTRIM
790 nk
ESPEBEPE
2190
EXBUD
2300
IRENA
3050
JELFA
2830 nk
KABELBFK
34 00 ns
KABLE
2540
KREDYT B
720
KROSNO
4190 ns
MOSTALEXP
610 nk
MOSTALWAR
610
MOSTALZAB
680
NOVITA
1140 nk
OKOCIM
7800 ns
OPTIMUS
3000 ns
PBR
2500
POLFKUTNO
3240
POLlFARBC
1160
POLlFARBW
640
PPABANK
2770 ns
PRÓCHNIK
17 80 ns
RAFAKO
2170 ns
REMAK
1140 ns
ROLlMPEX
5600 ns
SOKOŁÓW
230 ns
STALEXP
3270 nk
SWARZ DZ
1520 ns
TONSIL
1800
UNIVERSAL
690 ns
VISTULA
1000 ns
WARTA
65 00 ns
510 ns
WBK
WEDEL
12000
WÓLCZANKA
2500
ŻYWIEC
20300 nk

40
00
07
294
00
466
03
301
2_069
00
3.509
48
7.907
4.930
00
359
4.643
11
92
-21
905'
-1 3
140
3.842
23
238
00
575
07
457
04
104
1.665
18
1.406
1.581
12
314
-O 4
200
07
463
626
00
467
114.682
00
81
00
83
09
31
4.065
1_074
13
2.072
1.032
2.442
38
123
-04
61
-o 3
201
-o 9
00
868
-O 4
76
1.836
00
46
102.821
28
702
2.750
00
302
6.337
-O 9
1.417
1.610
13
502
43.486
00
2.522
6.347
13
173
3.580
06
164
30
1.261
24.913
00
146
1.897
08
225
3.956
436
00
12.072
-28
94
00
93
-1 O
641
1.048
RAZEM:
29.154
WIG
8.496 O
-O 1
WIG20
8382
-O 4
AKCJE - RYNEK RÓWNOLEGŁY
AMERBANK
2680 ns
-O 7
215
4.470
DOMPLAST
1690 nk
1_223
00
51
DROSED
2680 ns
04
118
4.552
EFEKT
2550
45
1.774
ELEKTROEX
205 nk
00
23
5.876
INDYKPOL
960-nk
11
86
1.440
JUTRZENKA
3760 ns
-1 1
111
568
KRAKCHEM
475
11
289
PROCHEM
800 nk
-12
85
2.854

2 osoby zginęły
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wStambule
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Publieystyka

OGŁOSZENIE

o PRZETARGU

NIEOGRANICZONYM
Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych w Kielcach 25-950, Kielce, ul. I. Paderewskiego
43/45, pokój 243, telefon 574-31, w. 110, telefaks 66-48-04, teleks 61-22-54, REGON P-290031620-21 01 0015
52-3-561-29101 , NIP 657-038067-03
ogłasza przetarg nieograniczony
na sprzedaż środków trwałych:

samochodu osobowego Fiat 126p, nr rej.
KII-801-S, rok produkcji 1985, cena wywoławcza 700 zł,
- samochodu osobowego Fiat 126p, nr rej.
RAC-4255, rok produkcji 1984, cena wywoławcza 900 zł,
.,. samochodu dostawczego Żuk A-IIB, nr rej.
KIK-724-B, rok · produkcji 1981, cena wywoławcza 500 zł.
Przetarg odbędzie się 15.09.1995 r. , o godz. 10, w siedzibie
DODp, Kielce, ul. I. Paderewskiego 43/45, pokój 234.
. Oględzin samochodów można dokonać na trzy dni przed
przetargiem (od 12.09. do 14.09.95.) na placu DODp, ul. Krakowska 54.
oferenci, którzy najpóźniej
15.09.1995 r., do godz. 9, uiszczą wadium w gotówce, w wysokości 10% ceny wywoławczej, w kasie DODP.

W przetargu

mogą wziąć udział

Zastrzega się, że wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jezeli
z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej
co najmniej cenie wywoławczej.
żaden
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8, tel. 465-84
ZAPRAStA'MYODSioRCÓW HURTOWYCH w godz. 7.30-20.00, soboty 8-14

FARBY
LAKIERY

TYNKI
Na~ańsze

farby akryłowe wewnętrzne ,
do eternitu i impregnaty.
Hurt, detal. Kielce, Krakowska 62.
obok stacji CPN, tel. 516-45, 61 ·()9.B5
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NOVODE

"Społem" Powszechna
Spółdzielnia Spożywców

"Pomoc Bratnia"
w Sandomierzu
ogłasza przetarg nieograniczony

NA DOCIEPI.ENIE
I I'OI{RYCIE
BLACHĄ
'fRAI'EZOWĄ

DACHÓW NA
BUDYNI{ACH
IIANDLOWYCH.
Termin wykonania robót - 3
tygodnie od dnia zawarcia umowy.
Specyfikację
warunków
zamówienia można odebrać
w siedzibie zamawiającego.
Pisemne oferty w zamkniętych kopertach należy
składać w terminie 7 dni od
daty ukazania się ogłosze
nia, w biurze spółdzielni przy
ul. Mariackiej 5.
Otwarcie ofert nastąpi
w obecności oferentów, 5
września 1995 r., o godz. 10,
w biurze spółdzielni.
Wadium w wysokości 500
zł należy wpłacić w biurze
spółdzielni przed otwarciem
ofert.
28/bl/",'
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CEMENTOWNIA
»OŻARÓW« S.A.
lider na polskim rynku

I

27 -530 Ożarów
woj. tarnobrzeskie

tel. (0-15) 61-1-812

CEMENTY PORTLANDZKIE MARKI 35 I 45
LUZEM, W WORKACH I NA PALETACH

PRZEDSTAWICIELE:
1. Agencja Produkcyjno-Usługowo-Handlowa
,
"Polbudroi" Sp. z 0.0.
ul. 17 Stycznia 11, 27-200 Starachowice
tel. (047)74-86-35

-

2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
S.C.Wojarski i Syn
ul. Druga 36,27-400 Ostrowiec
tel. (047)62-18-48

ATRAKCYJNE CENY. GWARANTOWANA JAKOŚĆ

szybkość

-

komfort

obsług

Przeciwko kilkunastu zakładom
prowadzone jest dochodzenie

FUNDUSZ
niepelnosprawny?
Od 1992 r. do końca stycznia 1994 r. Wojewódzki Ośrodek ds.
Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kielcach podpisał z 280 zakładami pracy 334 porozumienia w sprawie zrefundowania ze środków Państwowego Funduszu RehabilitacJi Osób Niepełnosprawnych kosztów organizacji nowych
miejsc pracy dla inwalidów i kosztów wypłacanego im wynagrodzenia wraz ze składką ZUS. Po rocznej przerwie, w I półroczu
br., podpisano umowy z 52 zakładami. Niestety, nie wszyscy
chętni do zatrudnienia inwalidów okazali się uczciwi.

Województwo kieleckie pod
względem organizacji zatrudnienia, szkoleń, udzielania poży
czek dla osób niepełnospraw
nych podejmujących działalność
gospodarczą, likwidacji barier
architektonicznych plasuj~ się w
czołówce.
Srodki
krajowej
przyznawane na te cele są też
wyższe niż w innych wo-

jewództwach o podobnych warunkach przestrzennych, infrastrukturze itp.
Urzędy pracy w całym województwie
zarejestrowały
ogółem 2098· niepełnospraw
Dych
wyrażającycll
chęć
podjęcia pracy. Najwięcej jest
ich w Kielcach - 855, Ostrowcu
- 399, Starachowicach - 190,
Skarżysku - 162, Końskich 149. Najmniej niepełnospraw
nych notują urzędy pracy w
Chmielniku - 10, Miechowie 25, Pińczowie - 28. Największe
bezrobocie jest wśród inwalidów
jędrzejowskich i włoszczows
kich, najmniejsze w Kazimierzy
Wielkiej. Najwyższy procent
wśród ogółu bezrobotnych stanowią
niepełnosprawni
w
Ostrowcu i Skarżysku.
W walce z bezrobociem wśród
inwalidów służą nie tylko miejsca
pracy w istniejących już zakła
dach, ale także udzielane pożycz
ki na podjęcie samodzielnej
działalności gospodarczej. W latach 1992-1994 WOZiRON
przyznał pożyczki 52 osobom
niepełnosprawnym-na kwotę 2
mld 255 mln zł. W tym roku udzielono pożyczki 13 osobom.
W najbliższym czasie 206 nie-

nowanych do zatrudnienia osób
- Były próby wyłudzenia środ
ków
z
PFRON
poprzez
niepełnosprawnych i inne wyprzedłożenie faktur od nie istmagane przez WOZiRON.
niejących firm prywatnych - móNowe miejsca pracy mogą
być tworzone w zakładach, które
Wf wicedyrektor ds. ekonomiczw ostatnich 6 miesiącach popnych Wojewódzkiego Urzędu
rzedzających złożenie wniosku
Pracy, Andrzej Lato. - Były też
nie zmniejszyły stanu zatrudniepróby przedstawiania zawyżo
nia,
są
właścicielami
lub
nych rachunków na zakup
sprzętu wymaganego do utwodzierżawcami miejsca prowadzonej działalności gospodar. rzenia nowych miejsc pracy.
Przeciwko kilkunastu zakładom
czej na okres nie krótszy niż 3
lata, wobec których nie toczy się
prowadzone jest dochodzenie.
postępowanie upadłościowe lub
W sądzie są sprawy przeciwko
nie został zgłoszony wniosek o
zakładom, które nie dotrzymały
likwidację,
zatrudniają co najwarunków umowy i np. zlikwidowały stanowiska pracy po 18
mniej 6 proc. osób niepełnosp
rawnych. Refundacji mogą podmiesiącach, mimo że powinny je
legać koszty poniesione przez
utrzymać przez trzy lata. Nie
zakład na zakup i wykonawstwo
wszyscy pracodawcy stwarzają
też odpowiednie warunki pracy
środków trwałych stanoytiących
dla osób niepełnosprawnych.
bezpośrednie
wyposażenie
miejsc pracy, oprzyrządowanie
pełnosprawnych pozostających
Najwięcej nieprawidłowości w
istniejącego miejsca stosownie
bez pracy i bez ~dnych świad
wydatkowaniu środków PFRON
do potrzeb inwalidy oraz wynagdotyczy początkowego okresu
czeń korzysta ze szkoleń umożli
rodzenie ze składką ZUS przez
wiających przekwalifikowanie i
obowiązywania ustawy o zatrud18 miesięcy.
.
.
nieniu i rehabilitacji zawodowej
podjęcie pracy m.in. w księgo
osób niepełnosprawnych, kiedy
wości komputerowej, wadministDo stycznia 1994 r. na utworacji, w zakładach krawieckich.
brakowało szczegółowych przerzenie nowych miejsc pracy w
Przez blisko 4 lata Państwo
województwie kieleckim ze
pisów wykonawczych. Od stycznia 1995 r. obowiązują nowe za- , środków Państwowego Funduwy Fundusz Rahabilitacjl
Osób
Niepełnosprawnych
szu Rehabilitacji Osób Niesady przyznawania refundacji.
pomógł
wielu inwalidom.
pełnosprawnych wydatkowano
Firmy ubiegające się o nią
52 mld 487 mln 2ł. Na rok 1995
Zakłady pracy, które podjęły
muszą złożyć wniosek, w którym
zaplanowano początkowo 41
się utworzenia nowych stanoprzedstawiają n!e tylko ogólną
działalność dotychczasową i
mld 815 mln zł. W I półroczu wywisk dla niepełnosprawnych
planowaną, ale także informacje
korzystano 21 mld 607 mln zł. W
skorzystały z możliwości refundacji poniesionych koo majątku, o źródłach finanso" półroczu, dokładnie od 1, siersztów. Wydano na te cele ogwania, o wynikach ekonomiczpnia limit środków został zniesumy
pieniędzy
siony. Wojewódzki ośrodek . romne
nych za dwa lata poprzedzające
będzie refundował koszty orgasięgające setki miliardów w
i trzy następne oraz charakterystykę nowo tworzonych miejsc
jednym tylko województwie
nizacji nowych miejsc pracy dla
kieleckim. Nie wszystkie zospracy. Konieczne są też dokuosób niepełnosprawnych do
menty z urzędu skarbowego, z
wysokości 3~krotnego, przetały spożytkowane zgodnie z
ciętnego wynagrodzenia za
przeznaczeniem.
ZUS, opinia Państwowej Inspekkażde miejsce.
JOLANTA KĘPA
cji Pracy o warunkach zapropoOd 10 ' sierpnia tego roku
PKO BP wzbogacił swą ofertę
o nowy kredyt mieszkaniowy
z odroczoną spłatą części należności oraz kapitalizacją nie
spłaconych przez kredytobiorcę odsetek.
Ten długoterminowy kredyt
przeznaczony jest dla osób fizycznych na finansowanie
wszelkich celów mieszkaniowych: budowę domu jednorodzinnego, budowę lokalu mieszkalnego w domu wieIomieszkaniowym, nadbudowę lub rozbudowę domu, adaptację pomieszczenia na cele mieszkalne, remont, modernizację domu, zakup mieszkania i inne. Kredyt udzielany jest do wysokości nie
przekraczającej
25-krotnego
miesięcznego, udokumentowanego dochodu kredytobiorcy
przed opodatkowaniem.
Z wnioskiem o kredyt może wystąpić kilka osób. Dla banku nieistotne są łączące ich więzi. Mogą
to być zarówno krewni, powinowaci, jak i osoby bez formalnoprawnych
powiązań.
Jeżeli
wspólnie podpisują umowę, poprawia się spłacalność kredytu,
gdyż każdy współkredytobiorca
całym majątkiem za

odpowiada

zobowiązania

wobec banku.

Minimalny wkład środków
własnych kredytobiorcy ustalony
jest na 30 proc. kosztów przedsięwzięcia . Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, w wysokości
stopy bazowej powiększonej o
4 punkty procentowe /marżę
banku/oStopa bazowa jest śred
nią arytmetyczną stóp procentowych 12-miesięcznych termino-

http://sbc.wbp.kielce.pl

Kredyt mieszkaniowy w PKO BP

Odroczona splata
złotowych
oszczędnościowych, w

wych

lokat
bankach
/poza PKOl dysponujących największymi kwotami terminowych 'zobowiązań wobec klientów wg stanu na 10 dzień miesiąca . Zmiana wysokości stopy
bazowej powoduje zmianę wysokości oprocentowania kredytu. Obecnie oprocentowanie wynosi 30,5 proc. w stosunku rocznym. Kredytobiorca sam może
wybrać formulę , według której
będzie spłacał kredyt: indeksowaną lub normatywną. Obowiązuje ona w całym okresie
spłaty kredytu.
Według formuły Indeksowanej, minimalna wysokość pierwszej raty spłaty uzależniona jest
od tego, jaką wielokrotność dochodu kredytobiorcy stanowi
kwota udzielonego kredytu. Wynosi ona od 15 proc. do 25 proc.
dochodu kredytobiorcy. Wysokość następnych miesięcznych

rat indeksowana jest wskaźni
kiem równym połowie stopy bazowej .
Przy spłacie kredytu wg formuły normatywnej, wysokość
miesięcznej raty uzależniona
jest od kwoty .kredytu i normatywnej wielkości spłaty zobowiązań za 1 m kw. powierzchni
mieszkania. Przy założeniu , że
miesięczny dochód kredytobiorcy wynosi 2 - krotność średniej

krajowej, tj . 2 x 700 =1400, kwota kredytu to 15-krotność miesięcznego dochodu, tj. 15 x 1400
= 21 .QOO, a stopa bazowa 26,5
+ 4 proc. =30,5 proc. w stosunku
rocznym - naliczone rocznie od- .
setki od kredytu wynoszą 6400,
spłata kredytu 2500 rocznie, a
przyrost zadłużenia wynosi
3900. Tak wygląda spłata kredytu wg formuły indeksowanej. W
formule normatywnej przy takiej
samej kwocie kredytu, tj. 21.000
- splata kredytu wynosi 1400
rocznie, a przyrost zadłużenia 5000. Przyrost ten wynika z istoty kredytu z odroczoną spłatą.
Nie spłacone odsetki są kapitalizowane, czyli dopisywane do
zadłużenia kredytobiorcy, na koniec każdego miesiąca. Warto
wspomnieć, że oprocentowanie
kredytu może zostać obniżone o
1 pkt. procentowy, gdy wysokość
kredytu nie przekroczy 50 proc.
wartości rynkowej porównywalnych lokali, a o kolejny 1 pkt. procentowy, gdy kredytobiorca na
spłatę kredytu przeznaczy 20
proc. swoich dochodów.
Spłata kredytu przewidziana
jest na okres do 25 lat. Pomysło
dawcy liczą na szybkie opanowanie inflacji, które spowoduje
obniżenie oprocentowania kredytów oraz wzrost realnych dochodów kredytobiorców.
A.GODOWSKA

Region
•
•

Ewenement w skali kraju
Pacjent nie płaci za zabieg

ISKRA KRUSZY
·KAMIENIE
KIELECKIE. Ewenementem na skalę kraju jest sposób finansowania zabiegów w Kieleckim Centrum Medycznym lITHOMED. Dzięki
umowie podpisanej z Wydziałem Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego
pacjenci, skierowani do centrum przez wytypowanych urologów
z Kielc i województwa, nie płacą za zabieg. Jego koszt pokrywany
jest z funduszu Wydziału Zdrowia UW.
LlTHOMED zajmuje się leczeniem kamicy układu moczowego
metodą ESWL. Jest to bezoperacyjne, pozaustrojowe kruszenie
kamieni iskrą elektryczną wytwarzaną w środowisku wodnym.
W Europie Zachodniej i Ameryce
Północnej 85 proc. chorych na
kamicę nerkową leczonych jest
tą metodą, 10 proc. przez nakłu-

cia nerki, a tylko 5 proc. poddawanych jest klasycznym zabiegom operacyjnym.
Jedynymi przeciwwskazaniami do wykonania zabiegu są cią
ża, skaza krwotoczna i wszczepiony rozrusznik serca. Zabiegom poddawane są małe dzieci
Iczterolatki/, nie ma również
górnego limitu wieku. Trwają 0-

Dymarki Świętokrzyskie
Nowa Słupia, 9-10 września
Tradycyjny wytop żelaza w ziemnych
piecach dymarskich
Atrakcyjne występy artystyczne na dwóch estradach:
* Pigwa show * Ach, Kieleckie * Fema Trio *
Zespoły ludowe i kapele * Grupy disco polo
i formacje taneczne * Studia piosenki *
Zespoły rockowe * Konkursy rodzinne i
krajoznawcze * Wybory "Miss Dymarek" *
Wystawa i kiermasz sztuki ludowej
* Ekspozycja sprzętu "Ag romy"
Przyjedź! Warto! To będzie impreza!
Organizator~: Towarzystwo Górnictwa, Hutnictwa i
Przemysłu Staropolskiego, Redakcja "Echa Dnia", Kieleckie Centrum KulWry, Urząd Gminy w Nowej Słupi.
Sponsorzy: Huta "Ostrowiec" SA, "Constar" SA Starachowice, Cementownia "Małogoszcz" SA, ,,Agroma" Kielce, "Coca-Cola" Poland Kielce, Browar "Kielce", WSP
"Społem" Kielce, CSP "Kielczanka", " Dom Książki".

Nagrody

strona ,

~

ne około godziny, a pacjentowi
podawane są jedynie doustne
środki przeciwbólowe, niekiedy
zastrzyki. Później może on udać
się do domu. Nie powinien prowadzić samochodu ze względu
na podane środki przeciwbólowe opóźniające reakcje.
Umowę z LlTHOMED podpisano na pół roku 18 kwietnia br.
Jest ona bardzo korzystna dla
pacjenta, gdyż normalne opłaty
za zabiegi są wysokie. Pierwszy
zabieg kosztuje 520 zł, jeżeli zachodzi taka potrzeba wykonuje
się drugi, za który trzeba zapła
cić 250 zł, a za trzeci 150 zł.
IGoDa!

KIELCE, WARSZAWA. Pięć
miliardów starych zł z rezerw
wojewody kieleckiego zasili
naj prawdopodobniej prowadzone od pewnego czasu
przedsięwzięcie wodociągo
we pod nazwą "Nida 2000".
W ubiegłym tygodniu w Minis-

terstwie Finansów wojewoda
kielecki Zygmunt Szopa rozmawiał na ten temat z R. Pazurą .
Minister stwierdził, że przekaza-

Woiewoda WstoliCY

Ruszają

rezelWY
nie 5 mld zł na powyzszy cel jest
możliwe pod warunkiem, że nie
wyrazi sprzeciwu Ministerstwo
Rolnictwa. Wojewoda poinformował nas, że w resorcie rolnictwa zapewniono go, iż otrzyma
aprobatę ·

W Warszawie Z. $zopa spotz K. Swiątkows
klm - szefem Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób
kał się również

Niepełnosprawnych. Być może

jeszcze w tym roku do Kielc
napłynie dodatkowych 40 mld zł
na potrzeby rehabilitacji osób
niepełnosprawnych. Wszystko
zależy jednak od decyzji Rady
Nadzorczej funduszu .

/WTOI

Szkolą

ich komandosi

Straż

zamiast

służby
KIELCE. Jeden funkcjonariusz z KJelc uczestnina przełomie maja i czerwca w obozie szkoleniowym SOK na poligonie w Zielonogórskiem.
50 "sokistów" z całego kraju szkolonych było do
przeprowadzania akcji porządkowych na kolei.
Samoobrony i zdecydowanego działania uczyli
ich karatecy i komandosi z wojska oraz grup antyterrorystycznych.
czył

W kraju istnieje jedna grupa
funcjonariuszy SOK wyspecjalizowanych w ujarzmianiu grup
przestępczych oraz w konwojowaniu ważnych pociągów, na
przykład przewożących zagraniczne delegacje. Mają oni bazę
w Warszawie. W razie potrzeby
działają na terenie całej Polski.
Pilnują porządku także podczas
przejazdów dużych grup kibiców
i fanów udających się na mecze
lub na koncerty.
- W naszym rejonie nie było
ostatnio potrzeby wzywania pomocy z Warszawy - mówi komendant rejonowy SOK w Kiel:
cach, Władysław Misiowiec. Nie ma u nas klubów pierwszoligowych, kibice są w miarę spo-

J

ił

Losowanie nagród odbyło się
11 sierpnia w siedzibie firmy, zaś
nagrody wręczono w czwartek,
24 sierpnia. Pierwszą nagrodą
była wycieczka zagraniczna dla
dwóch osób, którą wylosował
Marian Zając z Kielc. Ratę miesięczną otrzymała Mariola Dudek z Zajączkowa, zaś radioodtwarzacz - Jacek Milcarz z Ra-

wi

doszyc. Ponadto przyznano pięć
nagród niespodzianek.
Jubileuszowa promocja AUTOTAK trwa jeszcze do końca
września. Klienci otrzymując
cztery kupony mają szansę do
gratyfikacji pieniężnych w przypadku, gdy namówią jakąś osobę do zawarcia umowy.
IGRI

Przewodniczący komisji Rafał Krężelewski
Zającowi wygranej wycieczki.

gratuluje Mariano-

uprawnienia

Przygotowywana dla Sejmu
ustawa o kolejnictwie przewiduje przyznanie SOK większych
uprawnień niż dotychczas. Do
tej pory "sokiści" nie mogli uży
wać środków bezpośredniego

przymusu. Nowa ustawa pozwoli im poslugiwać się pałkami i kajdankami. Skrót SOK będzie oznaczał nie "Służbę" , lecz " Straż
Ochrony Kolei". Nowa SOK
będZie jedynym organem ochrony kolei. Do tej pory obowiązki
takie spoczywały między innymi
także na kierownikach pociągów
i zawiadowcach .
IMAK-XI

ośmioklasiści!

Ostatnia
szansa

Konkurs AUTOTAK
rozstrzygnięty.

Większe

Uwaga

wręczone

KIELCE. Konkurs zorganizowany przez firmę SOLO FIAT DEALER w centrum informacji AUTOTAK w Kielcach dla wszystkich kllentów AUTOTAK, którzy zawarll umowy na zakup samochodu
w
okresie od maja do końca lipca 1995 r., został

kojni. Radzimy sobie z utrzymaniem porządku sami, ewentualnie z pomocą kolegów z Lublina.
Koleny obóz kondycyjnoszkoleniowy w Zielonogórkiem
odbędzie się we wrześniu. Do uczestnictwa w nim zostało wytypowanych dwóch funkcjonariuszy SOK z Kieleckiego.

Kontrola dokumentów na kieleckim dworcu PKP - tym razem wszystko w

porządku.

Fot. A. Piekarski

Wynik badania dotrze do Kielc pod koniec roku

KIELECKIE. Jeżeli dopadnie nas kleszcz, to delikatnie wykręcamy go pęsetą z ciała, pakujemy
do pudełka I zanosimy do .. Sanepldu". Z Kielc kleszcze wysyłane są do Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie I tam dokładnie badane na obecność wirusów boreliozy, zapalenia 0pon mózgowych I Innych. Delikwent, w którego ciele taki kleszcz wylądował, nie może się jednak
dowiedzieć czy pasożyt był nosicielem Jakiejś choroby czy nie. Celem badania jest sporządzenie
raz do roku mapy występowania kleszczy. I nikt zakażonego nie poinformuje o wyniku badania.
- Kilka tygodni temu byłam
w lesie. Wieczorem na nodze
'zauważyłam zaczerwienienie.
To był kleszcz - opowiada
Małgorzata B. - Zgodnie z instrukcją usunęłam go r zaniosłam
do "Sanepidu". Rana na nodze
była rozjątrzona i czerwona, lekarz przepisał mi silny antybiotyk. Nie był pewien czy kleszcz
był nosicielem jak i ejś choroby.
lekarstwo przepisał na wszelki
wypadek. Po kilku dniach zadzowoniłam
do
"Sanepidu",
chciałam się dowiedzieć czy
kleszcz mógł mnie czymś zarazić . Niestety, żadnej informacji
nie otrzymałam . Dzwoniłam do
"Sanepidu" do Warszawy. I tam
odpowiedziano mi, że wynik badania kleszcza do Kielc dotrze

pod koniec roku. Cel badania
jest naukowy i ja nie muszę wiedzieć czy kleszcz był nosicielem
czy nie.
- Ukąszonych przez kleszcze
pacjentów leczymy objawowo wyjaśnia dr Halina Tarnowska
z kieleckiego "Sanepidu". W sezonie do Warszawy wysyłamy koło 100 kleszczy.
A w Kielcach zostaje setka
rozstrzęsionych ludzi, drżą czy
przypadkiem za dzień, za godzinę , nie zachorują na dziwnie
brzmiącą boreliozę , zapalenie opon mózgowych czy inne odświństwo.
kleszczowe
W zeszłym roku na Kielecczyźnie zanotowano dwa przypadki zarażenia się chorobą od
kleszczy, w tym - 14 zarażeń za-

http://sbc.wbp.kielce.pl

paleniem opon mózgowych
w Busku i 2 w Kielcach. IDOKl

Zmienią się

CHMIELNIK. W ubiegłym
tygodniu w Zespole Szkol Zawodowych w Chmielniku
przeprowadzono dodatkowe
egzaminy wstępne do szkół
ponadpodstawowych
województwa kieleckiego, w których po egzaminach czerwcowych były jeszcze wolne miejsca. Zgłosiło się 29 kandydatów. Do techników na podbudowie szkoły podstawowej
i szkoły zawodowej przyjęto
w Chmielniku 9 osób. 10 nowych uczniów pozyskała
szkoła niepubliczna, mieszcząca się w budynku ZSZ, LIceum Ekonomiczne.
W chmielnickim Technikum
Mechanicznym i Technikum Elektrycznym na podbudowie
szkoły
podstawowej
oraz
w Technikum Mechanicznym po
Zasadniczej Szkole Zawodowej,
są jeszcze wolne miejsca. Kandydaci mogą się zgłaszać do
końca tego tygodnia, oczywiście
z pismem poświadczającym
zdanie egzaminu wstępnego do
szkoły o podobnym profilu.

IJOKl

numery telefonów

Nowa centrala
BORKÓW. Już jutro uruchomiona zostanie nowa centrala telefoniczna typu EWSD, o pojemności 888NN. Zmieni się więc
numeracja dotychczasowych abonentów centrali ECWB.
Numery zaczynaj ące się na 1106 teraz zyskały nowy numer - 1716,
te które rozpoczynały si ę od 1109, teraz zm i en i ą s i ę na 1719. Pozostałe dwie cyfry nie zm ien i ą się , np. abonent o dotychczasowym numerze 110601 otrzyma nowy numer - 171601 .
Podczas prac przełączen i owyc h mogą nastąpić na liniach zakłócenia łączności , za co Zakład Telekomunikacji przeprasza.
lAGA!
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Echo kieleckie
Gdzie dzieci

mają

najlepiej?

- Lada dzień wywiesimy na drzwiach listy podziału dzieci na grupy
- informuje dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 2 przy ul. Sowiej, Teresa Kusiak. - Prace remontowe dobiegają końca. "Sanepid"
zgodził się na zaadaptowanie holu i utworzenie nowego oddziału. To
jedyne przedszkole na Herbach. Co roku mamy dużo chętnych, teraz
możemy przyjąć wszystkich z "listy rezerwowej".
- Pomimo iż przyjęcia kończy
się w maju, przez całe wakacje
rodzice starają się znaleźć dogodne miejsce dla swoich pociech. Gdy w ciągu roku szkolnego zwolni się jakieś miejsce,
przyjmujemy dzieci oczekujące

kanał

Wpuszczanie w nowy

Nastrajają się
1 września zostanie zakończone nadawanie I Programu lVP
na przestarzałym kanale 3, będzie teraz odbierany na kanale 38.
Na kieleckich osiedlach trwają prace związane z przestrajaniem
anten zbiorczych.
Na Bocianku, jak zapewnia kierownik administracji, zostaną one
zakończone do 31 sierpnia. Na Sadach i ul. Chęcińskiej już dawno
uporano się z przestrajaniem . Podobnie i w blokach wojskowych pod
zarządem Garnizonowei Administracji Mieszkań. Na osiedlach,
będących pod zarządem Swiętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
dopiero montuje się wzmacniacze i przemienniki sprowadzane z
zakładów z Gdańska.
.
ISEGI

Mieszkańcy

. spółdzielnia

nie chcą sklepu,
robi im wbrew

Szczęśliwego
końca walki mieszkańców osiedla Sady o
zaprzestanie sprzedaży alkoholu w pawilonie przy ul. Toporowskiego 26 jakoś nie widać, a terminy wyznaczane przez Kielecką

Spółdzielnię Mieszkaniową , niepostrzeżenie mijają.

Przypominamy,
dowany
został

że

sklep wybuna terenie

będącym własnością spółdzielni.

W umowie najmu zastrzeżono niedopuszczalność sprzedaży napojów alkoholowych. Około pół roku temu sklep uzyskał jednak na
nią koncesję i rozpoczął sprzedaż .
Klienci, spożywający przed sklepem mocne runki, stali się wielkim
utrapieniem mieszkańców bloku
przy ul. Nowowiejskiej 15. Krzyki
pijanych, zniszczone ławki, znaki,
zaśmiecone trawniki to codzienny
obrazek z tej okolicy. Najemca terenu został wezwany do zaprzestania handlu alkoholem w terminie

Za kratki
Załoga
radiowozu przejeżdżającego ul. Zagnańską
zainteresowała
się
nietrzeźwym mężczyzną, który
.wiózł coś na taczkach. Był prawie na środku jezdni, nagle zatrzymał się i zaczął wyjmować
ściekową kratkę kanalizacyjną.

Chciał ją rozbić potężnym młot

kiem, kiedy zatrzymali go polic.janci.
33-letni Leszek M. pracuje na
budowie. Włamał się do firmowego barakowozu na placu, ukradł taczki i młot, po czym wybrał się "na kratki". Chciał je potem sprzedać jako żeliwny złom.
W chwili zatrzymania miał 2,4
promila alkoholu we krwi. Cena
zniszczonej kratki - 400 zł. Drogowcy będą musieli naprawić
szkodę, by na ul. Zagnańskiej
nie narażać Kierowców na niebezpieczeństwo. A pan Leszek
może trafić za kratki.
IAOI

do 30 czerwca i do wezwania się
nie zastosował.
Zarząd spółdzielni znów wypo- '
wiedział mu umowę i wyznaczył kolejny termin - do 31 sierpnia - na
zwrot terenu, co byłoby równoznaczne z rozebraniem budynku. Na
posiedzeniu Rady Osiedla Sady, 27
lipca, najemca prosił o 3 miesiące
na sprzedaż zapasów alkoholu.
Spotkało się to ze sprzeciwem rady,
takie samo stanowLsko zajął Zarząd
KSM. W tym cza!>ie, jak twierdzą
mieszkańcy bloku Przy Nowowiejskiej, najemca wciąż przyjmował nowe dostawy alkoholu. 21 sierpnia, a
więc tuż przed ostatecznym terminem rozwiązania umowy, najemca
wystosował kolejne pismo, w którym prosi o kolejne 3 miesiące na
wyprzedaż zapasów, poparte około
200 podpisami mieszkańców okolicznych bloków. Twierdzi on, że
potrzebuje przynajmniej jednego
miesiąca na zerwanie umów z dostawcami.
W Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej dowiedzieliśmy się, że
spółdzielnia rozważy jego prośbę .

.

lAGI

na "listach rezerwowych" - zapewniają nas dyrektorzy. Jedynym warunkiem jest praca obojga rodziców.
Tradycyjnie już najwięcej
chętnych dzieci oczekuje na
przyjęcie w przedszkolach nr
43 przy ul. Astronautów l nr 21
przy ul. Krakowskiej. W opinii
kieleckich matek popularność
tych przedszkoli wśród rodziców związana jest z wysokimi wymaganiami stawianymi personelowi pedagogicznemu tych placówek. Nie do
pomyślenia jest tam palenie papierosów w obecności wycho-

Piszą

do nas

Spóźnione

rachunki
Napisała do nas czytelniczka
postępowaniem
oburzona
Zakładu Gazowniczego przy ul.
Loefflera 2. Kilkunastu mieszkańcom bloku nr 19 przy ul. Okrzei
przysłano w końcu lipca tego roku
spóźnione rachunki za grudzień
1994 r. wraz z upomnieniem , że w
razie nie uiszczenia wysokiej op/aty w ciągu 5 dni zostaną pozbawieni dopływu gazu.
O wyjaśnienie poprosiliśmy kierownika działu handlowej obsługi
odbiorców Alicję Misztal. - Niedostarczenie rachunków za grudzień było wynikiem nieporozumienia, powstałego nie z naszej
winy. Rachunki wystawiliśmy w
terminie, lecz w związku z
pierwszą fazą pracy z nowymi rachunkami, dostarczane były one
listownie przez pocztę . Upomnienia zostały wysłane, by wyjaśnić
sprawę z odbiorcami, nikomu nie
zamierzamy
odciąć
gazu .
Większość zadłużonych osób ustaliła już z nami terminy spłaty w
dogodnych dla nich ratach. Pozostałych z państwa prosimy o kontakt z Zakładem Gazowniczym w
tym samym celu .
IMIRA/

Niektórzy

wanków lub przyjmowanie wizyt
w trakcie pracy, co akceptują dyrekcje niektórych innych ps ze dszkoli w naszym mieście. Niemniej istotna dla rodziców jest skuteczna współpraca z przedszkolem, twórcze podejście do zajęć
i ich różnorodność.
- Co roku przekraczamy limit
. przyjęć,
mimo
że jest to
najstarszy budynek przedszkolny w Kielcach - twierdzi dyrektor Przedszkola nr 21, Irena Doropowicz. - Rodzice
darzą nas niesłabnącym zaufaniem, powierzając nam wymagające ciągłej uwagi dzieci
ze specyficznymi schorzeniami.
Zainteresowanych
tegorocznymi dziennymi stawkami
żywieniowymi informujemy, iż
będą one ustalane wspólnie z
rodzicami na pierwszym zebraniu we wrześniu. Nie będą
one niższe niż 20 tys. sI. zł. Do
tego należy doliczyć 200 tys.
opłaty stałej, co razem wyniesie około 700 tys. Raz w roku
zbierana jest jeszcze dobrowolna kwota około 250 tys. na
komitet rodzicielski , zwany obecnie radą rodziców.
W większości przedszkoli wakacje upłynęły na remontach,
odnawiano dachy, elewacje,
kuchnie i sanitariaty. Dzięki
znacznemu dofinansowaniu z
Urzędu Miasta możliwe było ukończenie
wszystkich
niezbędnych
prac
przed
wrześniem . Jedynie urządzenia
na placach zabaw oczekują
jeszcze na naprawy i odmalowanie.

IM.!

PKS przeprasza
Przedsiębiorstwo PKS w
Kielcach pragnie serdecznie
przeprosić pasażera, który 4 i
7 sierpnia br. chciał kupić bilet

żyją

W przedszkolu przy ul. Krakowskiej wandale zniszczyli sprzęt
na placu zabaw.
Fot. A. Piekarski

Przetargi

ciągną się

Przez dwa letnie miesiące nie
Miejskiej. Wysczasu na zmodernizowanie, nie remontowanej
od przeszło 20 lat sali konferencyjnej w kieleckim magistracie.
Takie przynajmniej były przymiarki. Okazało się teraz, że w sali nic nie ruszono, gdyż procedura przetargowa ciągnęła się niczym guma do żucia. A 9dy już
rozstrzygnięto, kto ma byc wykonawcą, to jakoś tak dziwnie, że
meble zamówiono u krakowskiego dostawcy, jakby wśród miejscowych podatników nie było odpowiedniego producenta...
W budżecie uchwalonym 17
marca br. przewidziano na remont
150.000 zł. Komisja Budżetu i Rnansów . RM zbadała 22 maja
wszystkie "za" i "przeciw". Podobną
chęć opiniotwórczą wyraziła Komisja Samorządowo-Statutowa, ale
później od pomysłu odstąpiła. 7
czerwca Zarząd Miasta zlecił więc
wykonanie kosztorysu do przetargu. Przygotowania rozciągały się w
czasie, toteż Wydziai Administracyjno-Gospodarczy UM wystąpił 26
czerwca do Komisji Przetargowej o
odstąpienie od normalnej procedury, przynajmniej przy zakupie mebli.
Komisja przystała na to i wyznaczyła termin wytypowania dostawcy mebli na 3 łipca. Jednak do tego
nie doszło , gdyż komisja się rozmyśliła i zmienna ów termin na 24
lipca. Widząc , że grozi spóźnienie,
prezydenci polecili opracować
kosztorys remontu nie czekając na
wynik meblowego przetargu .
było sesji Rady
tarczyłoby więc

miesięczny na trasę Św. Katarzyna - Kielce i nie został
obsłużony w kasie na dworcu
autobusowym. Zachowanie
kasjere~ uznaliśmy za-naganne. W stosunku do winnych
wyciągnięto
konsekwencje
służbowe. IPisaliśmy o tym 9
sierpnia br.l.

Czas na prusaki
Jeden z najbardziej znanych w
Dezynfekcji, Dezynsekcji
i Deratyzacji blok znajduje się przy
ulicy Karcz6wkowskiej. Są w nim
małe mieszkania. Ludzie przeprowadzając się do większych, często

Zakładzie

rozprzestrzeniają inwazję .

- Walka z prusakami jest bardzo
trudna - mówi WALDEMAR KAMIŃSKI, kierownik Zakładu DDiD
w Kielcach. - Nie ma środków likwidujących jaja tych owadów. Okres wylęgania trwa od 3 tygodni do
miesiąca . Trzeba powtarzać kompleksową dezynsekcję kilkakrotnie. Ale wystarczy, żeby któryś z
mieszkańców nie zgodził sę na nią
i znów prusaki rozejdą się po
całym budynku . W Kielcach w os-

http://sbc.wbp.kielce.pl

żucia

Sentymenldo mównicy

w symbiozie

Schyłek lata to czas bujnego rozwoju "domowego" robactwa.
W Kielcach są całe bloki permanentnie zaprusaczone od kilkunastu lat. Aby wytępić insekty, trzeba zorganizowanego działa
nia wszystkich mieszkańców. Niektórym jednak tacy "sublokatorzy" nie przeszkadzają.

jak guma do

tatnim czasie mieszkańcy tylko
jednego bloku zgodzili się wszyscy na dezynsekcję. Było też tak w
kilku domach w Skarżysku, Starachowicach i innych miastach województwa.
Ucznie pojawiły się w Kielcach
także mrówki faraona. Z nimi
sprawa jest o tyle łatwiejsza, że
jednorazowa dezynsekcja całego
budynku daje stuprocentową pewność wytępienia. Niestety do tego
też potrzebna jest zgoda wszystkich lokatorów.
Walka z robakami spoczywa w
całości na barkach lokatorów. Administracje osiedli interesują się tylko tym, co się dzieje przed drzwiami
mieszkań . To, co wewnątrz , pozostawiają
mieszkańcom .
To oni
muszą się zorganizować i wezwać
pomoc z Zakładu Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji.
MAREK KORNACKI
Fot. G. Romański

17 li pca ów kosztorys był gotowy i
Administracji UM wystąp~
o uruchomienie dalszej procedury
przetargowej. Komisja wyznaczyła
termin rozstrzygnięcia na ... 21 sierpnia i dlatego sala ma nadal olbrzymi stół prezydialny oraz mównicę
jak za najlepszych, gomułkowskich
lat. Ech, te sentymenty...
ANNA KRAWIECKA

Wydział

TELEFON
InteVYin y
KIELCE 68-ZZ-19

Zadymione osiedle

w

nowym osiedlu Dąbrowa
wprowadzający się lokatorzy
przeprowadzają remonty i zamiast wywozić śmieci palą ogniska, do których wrzucają stare
papy, folie, odpady budowlane.
Podobnie czynią mieszkańcy
pobliskiej wsi. Potem po całym
osiedlu roznoszą się straszliwy
smród i dym.

Zablokowany chodnik
Zadzownił do nas czytelnik z
osiedla Podkarczówka z interwencją, że zostało zablokowane
przejście przy nowo budowanych pawilonach handlowych.
Właściciele wysypali tam piach,
zatarasowano w ten sposób 5
metrów chodnika. Zastępca kierownika administracji os. Podkarczówka Ryszard Hudzicki
obiecał, że do soboty wszystko
zostanie sprzątnięte.

Policja na Ś/ichowicach
• bezczynna
Po ukazaniu się notatki pt.
" Widzieli, słyszeli i nic", zamieszczonej w środowym" Telefonie
interwencyjnym- - zadzwonił do
nas ojciec osoby poszkodowanej w opisanym epizodzie.
Stwierdził, że chodziło nJe bójkę,
lecz o ewidentny napad. Dwaj
mężczyźni, którym towarzyszyła
kobieta, znienacka zaatakowali
24-letniego chłopaka, stojącego
przy sklepie. Ten upadł i leżał
nieprzytomny przez kilka minut.
A1imo że posterunek policji na
Slichowicach znajduje się 30
metrów od miejsca zdarzenia i
mimo że - jak już wiemy - zgła
szano policjantom, co się dzieje
- patrol przybył dopiero po 30 minutach. W tym czasie mocno
"wstawieni napastnicy spokojnie sobie odeszli.
- To bulwersujące, żeby ci
rozbójnicy tak sobie poczynali
pod bokiem policji - oburza się
rozsierdzony ojciec. - Jak my
mamy współpracować z policją?
Przecież
były
interwencje
mieszkańców. Ta kobieta, która
była z napastnikami, już została
rozpoznana w sklepie przy ul.
Piekoszowskiej. Chyba sam
muszę dochodzić sprawiedliwości.
IMAK-X!
H
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Chłopiec-guma, biały nosorożec,
przejażdżki

na

słoniach

· w Kielcach!

KIELCE. "Największy w Europie cyrk zwierząt" - tak reklamują się
artyści niemieckiego cyrku Althoff. Za tresurę zdobywali już wiele
nagród. Ostatnio otrzymali jedną z nich za ekologiczne traktowanie
zwierząt. Wręczył ją książę Reinier w Monte Carlo. Od 1 do 10
września cyrk będzie gościł w Kielcach!
Treserzy cyrku Althoff nie stokar, nakłaniają zwierzęta
tylko do wykonywania naturalnych czynności. A menażerię
mają imponującą: biały nosorożec, żyrafa, dwa tygrysy, sło
nie, bizony, wielbłądy, bawoły,
lamy, jaki, zebry, konie, psy.
Łącznie 60 okazów. Cały zwierzyniec można oglądać w przerw?ch spektaklu. Ponadto po zakończeniu prog~amu artyści oferują widzom przejażdżki na sło
niach.
sują

Poprowadzi
Krystyna Loska

Wielki Koncert
Charytatywny
KIELCE.17 września o godz..
16 w Kielcach w amfiteatrze na
Kadzielni odbędzie się Wielki
Koncert Charytatywny.
Impreza zorganizowana jest z
inicjatywy
Zarządu
Wojewódzkiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kielcach. Koncert poprowadzi
Krystyna Loska, a wystąpią
t,akie gwiazdy jak: Grażyna
Switała, Felicjan Andrzejczak,
grupa "Pod Budą", Kabaret
"Długi", "K and K Studio Singers" z Magdą Durecką i Jerzym Różyckim.
Sponsorami koncertu są "Mitex-Bud", Przedsiębiorstwo
Przemysłu

Swojej sztuki uczy się od ojca,
który także występuje jako czło
wiek-guma, aktualnie w Niemczech . Ojciec wyznacza Sebastianowi coraz trudniejsze zadania.
W cyrku Althoff występują także między innymi "diabły" żong
lujące bronią IArgentynal, akrobaci wykonujący karkołomne
,numery" na trapezie IBrazylial,
żonglerzy IUkrainal, balet IPolskal. Artyści z Cyrku Aithoff objechali już niemal cały świat.
Występowali w Europie, Ameryce Połud~iowej, Azji i' Afryce.
Polskę odwiedzają po raz pierwszy. W Kielcach przebywać
będą od 1 do 10 września. Zatrzymają się przy ul. Klonowej.
Codziennie już od godziny 10
będą udostępniać do zwiedzania swój zwierzyniec.
IMAK-XI
Uwaga! Od czwartku 31
sierpnia codziennie aż do 10
września w
" Echu Dnia"
będzie ukazywał się kupon
będący
bezpłatną

Cyrk Althoff jest cyrkiem rodzinnym. Właścicielami są Holendrzy, bracia Alberto i Marco
Althoff oraz ich kuzyn Peter
Hendrix. Ich rodzina szczyci się
tym, że sztuką cyrkową zajmuje
się od około 250 lat. Althoffowie
zaczynali od wesołego miasteczka, które założyli już w XVII

wieku. W 1842 roku założyli pierwszy zespół cyrkowy. Obecny
zespół składa się z artystów pochodzących z Argentyny, Brazylii, Gujany, Holandii, Niemiec,
Polski, Rosji i Ukrainy. Panuje
w nim rodzinna atmosfera. Nawet zwierzęta traktowane są jak
członkowie rodziny. Tygrysy

Chłodniczego

"Hydro", "Audiopol" , "RemWod", "Witapolaros", Izba
Rzemieślnicza, Bank Handlowy, PeKaO SA, Centrala Rybna, "Exbud", "Vispol-Int", "Alison" , "Polmark" i wiele innych firm, których nazwy
będziemy podawać na łamach
"Echa".
IKAK/

Placówka

zostały kupione po odrzuceniu
przez tygrysią matkę, osiołka uratowano od noża - kupiony został w ubojni.
Najmłodszym artystą cyrku
jest ośmioletni książę Sebastian
z Gujany. Występuje na arenie
jako chłopiec-guma. Potrafi dokonać ze swoim ciałem zadziwiających rzeczy. Na przykład
zakłada nogi na ramiona i w takiej pozycji chodzi na rękach.

będzie służyła

wszystkim

Ostrowieckie ekocentrum

jednocześnie
kartą

wstępu do
cyrku, ale tylko pod warunkiem zakupu w kasach jeszcze jednego biletu.

Plenery w Galerii
Adama Wolskiego

KIELCE. W Galerii Adama
Wolskiego w Kieleckim Centrum Kultury można obejrzeć
interesującą wystawę. Zgromadzono
200
prac
w
większości plenerów z Włoch,
Grecji, Sandomierza.
Zaprezentowani zostali znani pejzażyści, m.in. Jan Łazo
rek, Franciszek Czempik, Stanisław
Mazuś,
Krzysztof
Mańczyński, Witold Kowalski,
Sławomir Kolo, Tadeusz Szybowski. Z kieleckich twórców
pokazane są m.in. prace
Krzysztofa
Jackowskiego,
Zbigni ewa Kurkowskiego, Andrzeja Grabiwody, Adama
Wolskiego, Agnieszki Chat,
początkującej, dobrze zapowiadającej się malarki. Prace reprezentują różne techniki od gwaszu, akwareli po obrazy olejne.
Na miejsce ekspozycji wybrano hol kasowy w KCK. - To miejsce jak najbardziej nadaje się na
teren wystawowy - mówi Adam
Wolski. Hol jest dobrze oświet
lony, a obrazy są widoczne z
zewnątrz . Gdyby urządzić tu
stałą wystawę, byłaby to znakomita wizytówka całego obiektu.
/DMPI
Na zdjęciu: Plenery w Galerii Adama Wolskiego.
Fot. A. Piekarski

Muzeum ""zbogaciło
o kolejne eksponaty

Obrazy "i

Konkurs poetycki im. Haliny

http://sbc.wbp.kielce.pl

broń

TARNOBRZEG_ Pomimo faktu, iż Muzeum
Historyczne Miasta Tarnobrzega mieści się w
ponad 150-letnim budynku, jest ono placówką młodą. Ma dopiero cztery lata.
Oprócz gromadzonych tutaj
zbiorów po rodzinie Tarnowskich, są również dokumenty dotyczące historii miasta. Ekspozycja stała obrazuje dzieje Tarnobrzega. Z każdym rokiem zbiorów
przybywa. Ostatnio muzeum
wzbogaciło się o kilka nowych i
bardzo interesujących pozycji,
wśród których są m.in. obrazy.
Jeden z nich przedstawia adorację Matki Boskiej Dzikowskiej.
Do XVII-, XIX- i XX-wiecznych
podobizn dołączyły cało post aciowe portrety sławnych mężów
z rodu Tarnowskich - Jana, hetmana wielkiego koronnego i jego syna Krzysztofa, starosty tarnowskiego oraz Gabriela Amora, starosty krakowskiego i Michała Stanisława, kasztelana
wojnickiego. Stała ekspozycja
została wzbogacona o kopie
broni białej z okresu konfederacji
dzikowskiej i powstania styczniowego. Wkrótce do kolekcji
ma dołączyć kolejny obraz "Alegoria Polski w Kajdanach".

Oprócz eskpozycji stalej, zwiemuzeum mogą obejrzeć
kopie obrazów takich mistrzów
jak Wyspiański czy Malczewski.
Warto przy tym dodać, że w muzeum można kupić wszystkie
wydane przez tę placówkę
książki. Na szczególną uwagę
zasługują albumy ,Tarnobrzeg ślady czterech wieków" czy też
dzający

"Pamiętniki włościanina'.

Jeszcze w roku bieżącym muzeum wyda kolejne dwie pozycje. Pierwsza to reprint XVIIwieczn~j książki ojca Wawrzyńca Swięckiego - pierwszego
przeora klasztoru 00. dominikanów. Druga pozycja dotyczyć
będzie baranowskiego zamku.
Przypomnijmy, że Muzeum
Historyczne Miasta
Tarnobrzega czynne jest codziennie od poniedziałku do
piątku w godzinach 8-15, a w
soboty i niedziele od 10 do 14.
Tekst I zdjęcie
MARIUSZ BOBULA

Pracownica Muzeum Historycznego przy cennej figurce
Jana Chrzciciela z Chrystusem

św.

"Starachowice w deszczu"

Dwa oblicza promocji
STARACHOWICE. Plonem XIV Ogólnopolskich Warsztatów
Fotograficznych "Diastar '95" jest 1440 zdjęć Starachowic, wykonanych przez 40 fotoamatorów z 12 miast Polski, 98 fotografii
eksponowanych jest w sali KMPiK w ramach wystawy " Starachowice w deszczu".

Zdaniem .naczelnika Kojdera w
OSTROWIEC ŚW. Zarząd Miasta zapoznał się z propozycją
Ostrowcu Sw. są osoby, które
zorganizowania w mieście Centrum Edukacji Ekologicznej. CeWydaje się, że zadanie warlem ośrodka byłoby uświadamianie społeczeństwa w zakresie - mają odpowiednie przygotowanie
i predyspozycje do prowadzenia
sztatów , Promocja turystyczna
ochrony środowiska.
takiej placówki. Nie byłoby też
miasta Starachowice" zostalo
problemów z pozyskaniem lokalu
zrealizowane . Teraz najlepsze
służyło wszystkim okolicznym
Projekt utworzenia takiego cenoraz dodatkowych środków z
gminom , złożył naczelnik Wyzdjęcia poprzez turystyczne foltrum, które w perspektywie
zewnątrz z Amerykańskiego Korqziału Ochrony i Kształtowania
miałoby charakter regionalny i
dery powinny propagować upusu Pokoju loferta już wpłynęła!
Srodowiska, Józef Kolder.
rodę i zabytki miasta.
oraz z Gminnego czy Wo- Realizację pomysłu widzę w
A co najważniejsze , zabytki
j~wódzkiego
Funduszu
Ochrony
postaci placówki zlokalizowamuszą być dostępne dla zwieSrodowiska.
nej poza urzędem, która posiadzających . Ostatnio, aby wyko!TeZ/
dałaby zaplecze w postaci sali
nać kilka zdjęć wielkiego pieca,
audiowizualnej oraz demonstracyjnej, aby można było pokazywać filmy, prowadzić wykłady
Poświatowskiej
i przeprowadzać prezentacje
STARACHOWICE. Jak co
różnych rozwiązań techniczroku Spółdzielczy Dom Kultunych - mówi naczelnik Józef
ry "Wanacja" nie .zapomniał o
Kojder. - Konieczne wydaje się
dzieciach spędzających wateż zorganizowanie specjalistycznej biblioteki. Ostatnio pokacje w mieście.
kazuje się dużo publikacji, które
Jedną z ciekawszych imprez
zgromadzone w jednym miejsbyły warsztaty fotograficzne, w
cu mogłyby służyć wszystkim
nie opublikowanych w wydawCZĘSTOCHOWA. Wojewódzki Ośrodek Kultury w Częstocho
których uczestniczyło kilkunastu
zainteresowanym,
przede
nictwach zwartych i czasopiswie przy współpracy Ośrodka Prompcji Kultury "Gaude Mater" ,
nastolatków. Za najlepsze uznawszystkim nauczycielom oraz
mach ogólnopolskich oraz nie
Teatru im. A. Mickiewicza, redakcji "Zycia Częstochowy" ogłasza
no barwne zdjęcia dokumenuczniom szkół podstawowych i
nagradzanych w innych konkurXIX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej
tujące piękno rodzimej przyrody,
średnich . Widzę też potrzebę
pod patronatem wojewody częstochowskiego, prezydenta miasta
sach.
wykonane przez harcerzy z
przygotowywania w sensie wyPrace konkursowe należy
Częstochowy oraz Centrum Animacji Kultury w Warszawie.
drużyny im. Księdza S. Brzóski.
dawniczym publikacji i wszelnadsyłać wyłącznie w maszynoNagrodzeni druhowie to: Przekich informatorów o stanie ochKonkurs odbywa się w dwóch
pisie w pięciu egzemplarzach
raz dla autorów przed podobmysław Jędrzejczyk, Robert
rony środowiska w mieście i renym debiutem. Uczestnicy nadIkażdy
wiersz! opatrzonych
kategoriach: dla autorów po deNowak, Tomasz Nowacki i Rogionie.
biucie prasowym, książkowym 0godłem pod adresem: Wosyłają zestawy do pięciu wierszy
man Nowak.
IM.B.I

Wakacyjne
fotografie

się

nasz fotoreporter poświęci! dwa
dni na uzyskanie możliwości oficjalnego wejścia na jego teren.
Odsyłany z magistratu do Muzeum Regionalnego PTTK,
stąd do Zakładów Starachowickich STAR SA - ostatecznie zrobił zdjęcia przez płot. Czy turyści też tak mają oglądać zabytek?
/CUK/
jewódzki Ośrodek Kultury, ul. Ogińskiego 13a, 42-200 Często
chowa, z dopiskiem na kopercie
, Konkurs poetycki'. Autorzy
przed debiutem prasowym,
książkowym dopisują na kopercie "Debiut", autorzy po debiucie
prasowym lub książkowym umieszczają na kopercie: "Po debiucie". Nazwisko, imię i dokład
ny adres autora nadesłanych
prac konkursowych należy umieścić w osobnej kopercie 0patrzonej takim samym godłem
jak praca konkursowa.
Termin nadsyłania prac
konkursowych upływa 16
października.

lAGA!
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Informator kielecki

Wtorek, 29 sierpnia

nywanie badań EKG tel. 61-55-25, w.
225, Wykonywanie badań RTG tel. 61 -

Imieniny obchodzą: Sabina i Jan

55-25, w.2iO,Wy\<myw<rieIBdańUSGserca

Telefon:

KIELCE

BIURO REKlAM I OGŁOSZEŃ
" ECHO DNIA",
ul. Targowa 18,
tel Jfax 32-45-40,
czynne w godz. 7.30-20.00
TEATRY
o im. S. żeromskiego - g.20RIrlal
'NroJPeszczona" aktorek Da"cty Stępień i

VdiMłk;

, PnIA "Kubui" - przerwa wakacyjna;
KINA
, .,Romentica" - , Kongo' USA I.
12 g. 14,
18.15, ' Karmazynowy
przypływ' USA I. 15 g 16, 20. 15
o
"Moskwa" - ' Priscilla - Królowa
Pustyni' aust. I. 15 g 13, 20, , Kochanek
czy kochanka' fr. I. 15 g. 14.45, 18.15,
,Francuzka' fr. I. 15 g. 16.30
o "Studyjne" - nieczynne ;
o "Echo" - ' Forrest Gump' USA g
16,18,20;
WYSTAWY
GalerIa BWA - wyst;ma retrospektywnej twórczctd Sta1isIawa Baysowskiego.
Czyma od poriedziałku do piątku w g. 1117, niedziela - 11-15.

MUZEA
Muzeum Narodowe dawny
Pałac Biskupi, pl. Zamkowy 1 - ekspozycje : Wnętrza zabytkowe z XVII
i XVIII w. , Galeria Malarstwa Polskiego, , Dawne uzbrojenie europejskie
i wschodnie' , ,Sanktuarium Marszalka
J. Piłsudskiego". Czynne codziennie
oprócz pono w godz. 9-16, niedziela
wstęp wolny.
o Muzeum przy Rynku 315 - nieczynne Izm iana ekspozycjV
.0
Oddział - MuzetIT1 Lat Szkolnych
S. Zeromskiego IcxtlziaI Muzeum Narodoweg:J/, Li. Jana PaYAa 115 - Wystz.Na materiałów biograficznych i literackk:h z mlodzieliczych lat pisarza. Czynne we wtor1<i,
o

czwartki i piątki, niedziela (wstęp woIrry) - g.
9-15, środy - g. 12-18, soboty - rieczynne
o Oddział - Muzeum H. Sienkiewicza w Oblęgorku loddział Muzeum Narodowego/- odtworzony wystrój mieszkania
pisarza oraz wystawa biografICzno - literacka - czynne 10 -16, poniedziałek - nieczynne;
o
Zabawkarstwa w Kielcach - wystawy: ,Transport i komunikacja w zabawkach', .,zabawkowy ZWierzyniec', ..Ekspozycja modelarska", "W świecie baśni
i legend' - czynne 10 -17, pono - nieczynne;
o Muzeum Wal Kieleckiej - Oworek Laszczyków, ul. Jana Pawia II 6 wystawa ,Robił garncarz garnce ... '
czynne - odpon. - pt. i niedz. 'ł!g . 10-17.
o
PARK E'mOGRAtlCZNY W TOKARNI - wnętrza XIX- W. chałup,
XIX - W. apteka, dwór z Suchedniowa,
wystawa rzeźb J. Bernasiewicza. Czynne
wt .. - piąt. wgodz 10-17, pono - nieczynne.
o
Muzewn ZbIorów Geologicznych
Kiełce, li. Zgoda 21 - wystawa stała: zbiory
geologiczne skał, minerałów i skarnieniałośd , 600 milionów lat historii Gór
Świętokrzyskich, surowce mineralne l<eooczylnf. Cl')rre ~ - Iiąilk g. 8-15;

OSTRE DYŻURY
SZPITALI:
wew. - Kościuszki, chir.-Czarnów
Apteki: stały dyżur dzienny, nocny
i s,.ęeczny pani apteka IJYWalna os. Na
Staku 510. "Cefarmu": Paó:rewskiego
37/39;
o Telefony: Straż Miejska- 67-6040,
PorrocctogoNa - 66-0065, PogdoNie
getyczne Kiełce - Miasto - 991 , PogotoNie
Gazcme - 31-20-20 i 992, f'o!Powie Wod.Ka1.- 994, CO., eeklryczne RPGM, ta. 61-1833, czynne w godz. 15 - 23 w dri poNSZednie
w gxlz. 7 - 23, w ch Y.dne od p~ tel. 311647i 430-94

ener-

..

Radio Taxi ,,AlFA" Zrzeszenie
Transportu Prywatnego, tel.
444-44, 96-22, nc!: pobiera opiat
za do azd

J

RADIO TAXI "DORlON"
tel. 96-23 lub 55S-44
z nami najtanIel, dojazd bezpłatny
8617/bO

RADIO TAXI "ORIENT"
61-11-11
Karta stakgo klienta - dojazd hezplatny

1888Ibo
RAOIOTAXI "EUROPA"
dojazd gratis, karta stałego kUenta
teł. 611~11

TeIe Taxi"W aJigór)" teL 687400, dojazd

MIĘDZVNARODOWA

'J6fYAT{WZ

Komunikacja międzynarodowa
..Panaceum' , Kielce, Paderewskiego
14,
tel. 6&-48-44
_
*Turystyka, wypoczynek, komunikacja międzynarodowa Oo-Centa, Kielce ul.
Piotrkowska 12, tel. 464-69
Tania i atrakcyJna oferta wypoczynku letniego dla Qzieci, młodzieży
i dorosłych. Kielce, ul. Zytnia l , tel. 486-

66105/JWNlAT
o Telefon zaufania dla młodzieży 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. 1&20. Pod numerem 463-56 dyżurują psycholog, pedagog, lekarz.
• Psycholog. pedagog pomogą Ci zadzwoń tel. zaufania 66-17-41 poniedz.
i czwartki w godz. 15-17;
o Telefon zaufania (dla
ludzi
z problemem alkohobwym) - od poniedziałku do piątku w gcxtz. 18 - 20, tel. 57346 (piątek również - narkomania).
o Postoje taksówek: osobowe
plac Dworcowy tel. 68-33-99, ul. Piekoszowska tel. 515-11; ul. Toporowskiego tel. 31-09-67, ul. Jesionowa tel.
31-79-19, ul. Mielczarskiego tel. 6640-40, ul. Szymanowskiego tel. 48845. Bagażowe - ul. Armii Czerwonej tel.
466-68
, SZPITALE - Czamów - 662-481,
ul. Kościuszki - 467-43, ul. Prosta - 618525, MSW - 420-21 , Czerwona Góra 508-41 .
o BIM - inb'rTkl:ja o ~ !Bugcdl f'rlOOpnych - tel 68-61-&, 27-007.
, USG-GlNEKOLOGIA
I POŁOŻNICTWO
lek. med. Piotr Sondej - Szpital
MSW, wt. 17.15-18.15; śr. 14.40-15.40;
pl. 14.40-16;
o
USG, EKG Kielce, ul. Wesoła
50
codziennie 12-16 tel. 442·01

97/wz/RUP
POMOC LEKARSKA
LEKARZY SPECJALISTÓW WIZVTY DOMOWE - pedatrów, cnrurgó.v
NAGŁA

~ ir1erristćm, O'1OpeCf1.v,IaryrY;p1o(pN, oklJstów, nelJ'Obg)w, bad<ria ekg.
Z[joszeria coc!zennie 11-20, teł. 31-56-50.
W~ domowe 14.30-22 /Itli powszednie/,

11-21 /dri v.dre/.
o .. Omega"
PRYWĄTNA PRZYCHODNIA ORDYNATOROW I SPECJALISTÓW ul. Jagiellońska 70. ,CEFARM" czynna 8-181sobota do 14/, teł .
547-44, 574-11 wew. 321
o SPECJALIS1YCZNA
POMOC
DLA DZIECI "VlTAMED" - wizyty domowe i ambulatoryjne w godz.
16.30-21.30, w soboty, niedzie~ i święta
9-21 .30 - teł . 32-35-11
o
POMOC LEKARSKA DLA DZIECI - tel. 66-33-66, wizyty pediatry
codziennie 15-24 , niedziele i święta 724.
o
SPECJALIS1YCZNE POGOTOWIE DLA DZIECI - zgloszenia
codziennie w godz. 7-24, tel. 68-46-36
lub 61 -38-20.
, POGOTOWIE PEDIATRYCZNE
"POD DALNI4" - ul. PoIowniaka
4, teł. 68-48-91 , ambulatorium, WllYTY d0-

mowe.

• Prywatna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna - Kiełce,
411-41 W. 225 UJ 443-53
o
CENTRUMBEZOPERACYJNEGO
LECZENIA PROSTA1Y ul. Seminaryjska 276, tel, 61 -30-60 - specjaliści
urolodzy
o USŁUGI POGRZEBOWE CAWDOBOWE - PRZEDSIĘBIORST
WO USŁUG KOMUNALNYCH - tel . 3170-47, 66-31 -77,467-88.
o
POGOTOWIE POGRZEBOWE""
"USTRONIE" USŁUGI
CAŁODOBOWE - tel. 61·29-18,6139-12

POMOC DROGOWA
61-79-76
POMOC DROGOWA - kra]
i zaaranlca 1041\ 421-71
POMOC DROGOWA -

teł.

31$

20.

o
POMOC DROGOWA -teł. ll3-&a.
o
KOMIS FOTO-WIDEO K i e I c e ,
Rynek 17, tel. 474-45
__
o PRALNIA CHEMICZNA K i e I c e ,
ulWspólna 3 (naprzeCiwko Banku Zachodniego), tel. 528-49, czynna pn.-pl 918, sob. 9-14;

WMBARD ID.H. VERSALI
- STASZiCA l, I piętro
o

58łwz.1RUP

KONSKIE

BIURO REKlAM I OGŁOSZEŃ
"ECHO DNIA"
ul. 1 Maja tel. 36-26
czynne 11.110-16.00
OSTROWIEC

BIURO REKlAM I OGŁOSZEŃ
"EClIO DNIA"
Klub "Primo"
ul. Kochanowskiego 211,tel.62-16-65,
czynne 12.00 - 16.00
o Apteka cIyżurujIp: li.~
kal
o Muzeum Historycino-Archeologiczne - czynne wtorek-piątek
wg. 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
XIXw .
, 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;
o Telefony: Informacja i rezerwacja biletów PKS tel. - 65-38-64, przejazdy rodzinne -65-23-40; Autoholowanie sam. ciężarowe i autobusy, czynne
calą dobę - tel. 65-38-28;
SKARZVSKO-KAM.

BIURO REKlAM I OGŁOSZEŃ
"ECHO DNIA"
uJ. Sokola 2 "ORBIS",
tel./rax/ 512-554,
czynne 9.00 - 17.00
Apteka - ul. Apteczna 7

o

KINA
"WolnoŚĆ"

- ' Bad Boys" I. 15 g
17.15, 19.15
o "Metalowiec" - nieczynne:
o

POSTOJ TAXI "PRZY DWORCU"
nie pobiera opiaty za doJazd
teł. 513-705 '
DAREX - Radio Taxi
te/. 537-378. 96-26
STARACHOWICE

BIURO REKlAM I OGŁOSZEŃ
"ECHO DNIA"
OST Gromada, ul Piłsudskiego 60,
tel 74-72-51, czynne9.00-17.00,
• Apteka: Li. M<rs:zakow.;ka 17;

skie w domlł'. SzkJIa Rodza"ia, usg ~

o

ciąża. J)'Ćbj
wysit.ONe,eł<g~Dan~
li. W~34, codzienieod 7do2O, S>-

bdy, riedz8e 8-20.
o "UL1RASON" LSg dzeci i ~-

soboty 10.00 - 13.00
SUCHEDNIOW

POGOTOMnE
STOMATOL~
GlCZNE - lecznica .,Medstar", Li.
Warszawsł<a34. OOM RZEMIOSI:N, ~
ne NON STOP - tel. 439-45.
• Dyżurujący Gabinet Stomatologiczny Kielce,
ul.
Tatrzańska 91, soboty, niedziele i święta
10-21 , tel. 31-80-68
o SPUwZIELNIA LEKARSKA gabi"ety CZ}1Tll w godz. 8-20: ul. Paderewskiego Id. BoczkaI42, teł. 66-3J-19 - stornatołogia, uł. Konoprickiej5, tel. 31-50-16-stomatdogia /zniecZUlenie or;PneI, interna, Li.
Hipdeczna 3, teł. 486-44 - stomatdogia, ginekdogia, cytoło(ja, analityka. ul. Kościuszki 11 , tel. 450-96 - stomatologa. gabinety
specjalistyczne.
o
Prywatne Usługi Medycme Szpitala Dziecięcego Ambulatorium
Pediatryczne tel. 61-53-07, Całodobowa
opieka pielęgniarska teł. 61-53'{)7, Wykoo

KINO,.Kuźnica"

- 'W śied' I. 15 g.

16, 18;
SEDZlSZOW
o

1el61~-30-1ek. me1 rcó:ąl 'M:jilchPartyka~wdomu~iwgaOOecie

w lXriedziaI<i i czv.rcrtki wgx!z. 12.15-14.45,
we wID1<i, środy i ręki 13.:»14.45, w ~
8-9. Pehy zakres t:a:m

...

,,..

o TEL. 485-15 - "ZDROWIE"WIZYTY DOMOWE - CODZIENNIE OD 7
DO 20 - kattlJg z el<Q.latyrg.Jbg. rruOOg

rr::KJ<Ie/ og:ł'e, ~,

transr=~be
Czynne
do

bezpłatny

SIGMA - Kielcc, Sienkiewicza 56, tel.
66-24-32,66·44-32 SIGI\1A - Radom,
Moniuszki t t, tel. 63-14-47, 63-48-39
Bilety -lotnicze, promowe, autokarowe, turystyka, wizy, ubezpieczenia.
284/wz/vat
o "ORBIS", Kielce, teJ. 68-05-62,
68-05-63
o
Rezerwacja i sprzedaż biletów:
• lotniczych wszystkich przewoźnikÓW
• autokarowych międzynarodowych
• promowych
• zagrank:znych i krajowych PKP
• rezerwacja hotełi na całym świecie
o ubezpieczenia - turystyka

czerieSzJjaa El 61 -S3-07, ~za
OOg'm~-iioTn<I:jaw poczekah
Izby ~ CIWugi;:zrej.

~ JEdaIra. i1BTistl,diug.tmrił
~, zasizylófiirelB.g~

Radio Taxi "NON STOP"
tel. 31-11-11
o taksówka osobowa,
o busy, autokary,
pomoc drogowa, Inne usługi

KOMUNIKACJA

tel. 61-54al, GakxttJoNe ~ BtxlrciIryj1e
tel. 61-55-25, W. 213, ~ UI:ezj:ie-

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

Pogotowie Ratunl{owe - 999
Straż Pożarna - 998
Pogotowie Policyjne - 997

TAXI "ROGATKA"
68-7Q.60
doJazd bezpłatny

tel. 61-55-25, w. 225,~IBdańEEG

Telewizj'a

.. .

KINO,.Baaoda" - 'Znak smoka'
1.12 g. 18;
,~

o

KINO -nieczynne;

o

KINO~-~

o

KINO.,JIr1wab" - niIl:z}mle:

BUSKO
PNCZOW

KAZIMIERZA WIELKA
o

1ar«>,,1.k:Ioda" - brak terminarza
•

:.;er.;.

•

KINO Dam KdI:uIy - ~wcrmi"
USA L15g18;
o

STOPNCA
o

KINO "Powiew" - .. Lcssle- 1.12
g. 18:
Redakcja nie odpowiada
za zmiany w programach

PROGRAM l
6.00 Kawa czy herbata?
7.45 V.ł.P. - rozmowa Jedynki
8.00 Dźwiękogra
8.15 Małe baJeczki: "Strach się
martwi"
8.25 Gimnastyka: Aerobic
8.30 Lato z czarodzle]em
9.00 Wiadomości
9.10 "Jabłonka" 111 - film czeski
/1989 r., 30 min.I, reż. Jan
Chloblk, wyk. Zuzanna Vachova, Jan Gałlovic, Elena Petrovicka
9.40 " Za żadne skarby" - serial
poł.

10.05 "Jołly Jocker" /151 .. Niebezpieczne dziewczyny" - serial
niem.
11.00 Giełda pracy, giełda szans
11.20 To Jest łatwe: ... oczko w prawo, oczko w lewo
11.30 Lato z Magazynem Notowań:
Krajobraz z wełniakiem
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes- roln. pr, Inform,
12.15 "W imię narodu" -rep.J. Wolskie]
13.05 Atom,
gwiazdy,
życie:
PaJęczyna

13.30 Meandry architektury: Namioty IArchitektura o konstrukc]i namiotowe]!
14.00 Kino letnie: "Rycerze I szmaragdy" /Knlghts and Emeralds/- ang. film fab./l986 r.,
87 mln.l, reż. lan Eames, wyk.
Christopher Wild, Beverly
HIIIs, Warren Mitchell
15.25 Rusz się, Kazlul- mag. sport.
15.40 ... jest bajerowo
16.00 Baw się z naml- tumie] sport.
dla dzieci
16.25 Dar narodu: Oblęgorek
16.55 Kalendarium XX wieku
17.00 Teleexpress
17.20 Oko w oko: Robert Teklell
/Założycieli szef "Brulionu",
poeta!
17.55 Miniatury: Maria I Andrze]
Szypowscy
"Serce
Gdańska"

18.00 Rewiz]a nadzwyczaJna: Generał Monter
18.30 "Slrnpsonowle"/48/- serial anim. USA
19.00 Wieczorynka:
"Pszczółka
Maja"
19.30 Wladomo~1
20.10 Sto na sto, czyli sto filmów na
stulecie kina: "La Strada"/La
Strada! - wł. film fab./1954 r.,
103 min.l, reż. Federico Fellini, wyk. Glulietta Masina, Anthony Qulnn, Richard Basehart
22.00 Program publicystyczny
22.20 Se]mograf - mag. parlamentarny
22.30 Mistrzostwa Zawodowych
Par Tanecznych: Grand Prix
23.00 Wiadomości
23.10 Staszka Jopka portret śpie
wem malowany
23.50 "Kopalnia polska" - rep.
0.15 Pamiętajcie o rocznicach rep.
0.35 Przedmioty, czyli krótka historia kina: Kwiaty
0.45 Album krakowskie] muzyki:
Camerata Cracovia
1.05 Tani program o poezji: Jacek
Podsladlo
1.15 Polacy z Kazachstanu
1.45 Zakończenie programu

PROGRAM 2
7.00 Panorama
7.10 Sport telegram
7.20 Poranny magazyn Dwójki, w
tym: Gość poranny I Dziennik
kraJowy
7,50 Akademia zdrowia Dwójki pr. sport.
8.00 Program lokalny
8.30 "Radio Romans" 1261 "Porwanie" - serial TVP
9.00 KOC - pr. satyr.
9.30 "Skarby az]atyckle] kultury"
151 "Bhutan - górska siedziba
buddyzmu" - jap. serial dok.
10.00 "Twórzcie razem z nami" - pr.
dla dzieci
10.25 "Pan Magoo" - serial anlm.
USA
10.30 FamIliada - teleturniej Ipowl./
11.00 "zakazana miłość" 1641 - serial wenez.-hiszp.
11.50-12.50 Muzyczne lato Dwó]kl
11.50 Clipol
12.30 Wywiad z gwiazdą: Ziggy
Marley
12.40 Muzyczne nowości Dwójki
12.50 Akademia zdrowia Dwó]ki pr. sport./powtJ
13.00 Panorama
13.20 Rodzina: "Powrót do korzeni" - serial nowoze/.
~4.15 Rozmowy o mówieniu (3)
14.25 Rozmowy ze Zgryzem
15.00 Powitanie
15.05 "Dookola świata z Willym Fogiem" 181 "Niebezpieczna
dżungla" - hiszp. serial anim.
15.30 Studio Sport: Sportowe ho b- .
by
16.00 Magazyn przechodnia

http://sbc.wbp.kielce.pl

16.1 O W okolice Stwórcy
16.30 5 x 5 - Wygrajmy razem - teleturnie]
17.00 "Domek nad jeziorem" 121
"Rywal" - serial niem.
18.00 Panorama
18.10 Program lokalny
19.00 Koło fortuny - teleturniej
19.35 "Twórzcie razem z nami" - pr.
dla dzieci
20.00 Dossier - Czy to prawda?
20.20 "Uroczysko" - film dok. P.
Włodarskiego

20.50 Sport telegram
21.00 Panorama
21.30 Reforma
ubezpieczeń
społecznych

21.35 Pogotowie ekologiczne ,,2'
21.45 Reporterzy Dwó]kl przedstaWiają

22.05 Noce z blondynem Ipięknym
I bogatymI: "Magnat"/l! - pol.
film fab. /1982 r.l, reż. F. Balon , wyk. J. Nowicki , O. Łu
kaszewicz, J. Englert, B. Linda, G. Szapołowska
23.30 Świecie nasz
24.00 Panorama
0.05 "Magnat"I2I- pol. film fab.
1.30 Zakończenie programu

POLSAT
8.00 Film animowany - serial
8.15 Klub Lady Fitness Tv Polsat
8.30 Lato - pr. rozrywkowy
9.20 Smakosze I rozkosze
9.30 Sekrety - serial USA
10.00 Szpital mle]skl - serial
10.50 Film na telefon
12.30 Egzamin dojrzałości
13.30 K. Szyllńskl zaprasza
14.00 Polsat dookoła świata
14.30 Link Journal - mag. mody
15.10 Więźniarki - serial austrał.
16.00 Pamiętnik nastolatki
16.30 Film animowany
16.55 Halo Gra!my
17.55 Sekrety - serial USA
18.30 Informac]e
18.55 Skrzydła - serial USA
19.20 Webster - serial USA
19.55 Informacje
20.00 Syreny - serial USA
21.00 Na każdy temat talk show
22.00 Informacje i biznes informacle
22.15 Polsat dookoła świata
22.45 Magazyn sportowy
0.15 Pożegnanie

6.55 Program dnia
7.00 Panorama
7.10 Lato z Mozartem: Symfonia
koncertuJąca Es-dur KV 364
Ipowt.!
7.45 Gwiazdy sportu - dziś/powt./
8.00 Z Polski rodem IpOwl.1
8.30 Bliskie spotkania: Krzysztof
Materna Ipowt.!
9.00 Wiadomości
9.10 Program dnia
9.15 Historia: Skrzydlaci władcy
świata bez granic Ipowt.!
9.45 Mąż pod łóżkiem - pol. film
fab./powt./
10.15 Daleko I blisko - rep.
10.30 Przegląd
publicystyczny
Ipowt./
11.30 Podróż za jeden uśmiech 131
Babciu ratunku - serial dla
mlodych widzów Ipowt.1
12.00 Wiadomości
12.10 Program dnia
12.15 Czarne, białe i w kolorze: Ostatni dzień lata - pol. film fab.
I powt.!
13.15 Testament miłości - rep.
Ipowt.!
13.45 Teledyski Muzycznej Jedynki: Boleslaw Pawica
14.15 Tydzień prezydenta
14.25 Rozmowa dnia
14.55 Powitanie, program dnia
15.00 Historia: Wandea polska
15.30 Biografie: Outsider, czyli
portret Romana Macle]ewskiego - film dok. S. Szlachty-

cza/powt.1
16.35 Gra - teleturnie]
17.00 Teleexpress
17.15 WakacyJna Ciuchcia - pr. dla
dzieci
17.45 Monldło - pol. film fab. /1970
r., 33 mln.I, reż. A. Krauze,
wyk. H. Hunko, T. Kwinta, K.
Utrata, A. Michalczyk
18.30 Film dok. roku: Picasso, czyli
lak to się zaczęło - film dok.
J. Gębsklego
18.55 Świat Urszuli Siplńskle] - pr.
artysto
19.20 Dobranocka
19.30 Wiadomości
19.55 Radio Powstańcze Błyskawi
ca /291 - 29 sierpnia 1944
20.00 Za chwilę dalszy ciąg programu - pr. satyr.
20.30 Sztuka niesztuka: Sztuka jest
rodzaJu żeńskiego
21.00 Panorama
21.30 Druga strona Słońca - pol.
film fab. /1986 r., 70 min.!, reż.
J. Peteiski, wyk. M. Walczewski, E. Salacka, H. Stankówna, W. Alaborski i inni
22.40 Program na środę
22.45 13 - Satysfakcja - Stanisław
Solka, Tie Break i Kompania

.

23.25 G. Holoubek - nie tylko o te-

atrze/l01

Teatrapy - rep.
Program na środę
Szpital dobre] woli - rep.
Zakończenie proaramu

TV KRAKÓW
14.55 Pow~anie, pr. dnia 15.10 Kowboje z Krowigrodu 181 - serial anim. USA
dla dzieci 15.30 Deskowizja 112/ -serial dla
dzieci 16.05 Jak to zdrowo na sportowo
152/16.30 The cartas crisis - j. ang. 16.45
Jesteśmy - pr. publCyst. dla mi. 17.15
Crystal /257/17.55 Oto lato 18.10 Kronika
18.40 Za metą - mag. sport. 19.00 Blisko
żyda - pr. publicysI. 19.30 Fotoplastikon film dok. o malarstwie Z. Beksińskiego
19.50 Studio piosenki literackiej: Anna Bo·
ruś 20.00 Pokój z widokiem na morze - pol.
film fab. 21.35 Rozmowa dnia 21.45 Kronika21.55 Sport 22.00 Kolejowe przygody
/9/- serial turysl. -krajozn . 22.30 Nasza antena 22.35-0.06 Kos2IT1ar z ulicy Wiązo
wej - film USA obycz.

17.15 Kiełecki kwadrans - mag. inform.
17.40 Powitanie 17.45 Kapitan Power i
żołnierze przyszłośd /91 - serial s-f USA
18.20 Hamlet x 5 - film dok. USA 18.40
Muzyka na lato 18.55 Saper - teleturniej

Radio
RADIO KIELCE
5.00 Nowinki z Radiowej 6.00, 16.00
AktuaIn. dnia 6.25 Notowania giełdowe
7.30,17.30 Sport 8.10 Pr. reklam. 8.30
Mag. dla niepełnosprawnych 8.40 Dziś w
pr. 8.50 Radiowa giełda pracy 9.00 Radiostopem na wakacje 12.00 Plus w
południe 12.10 Kurier ogbsz. f2.2O Prosto z gminy 12.30 W ludowych rytmach
13.00,15.00,16.00,17.00,19.00 Wiad.
13.10 Rozmail. i muzyka 14.00, 20.00
Mag. inform. 14.15 Top 30 - dance chart
15.10 Auto radio - moto radio 18.00 Plus
18.30 Zmagania - prezentacja reportaży
19.10 Rockowa fala 19.55 Baśnie do poduszki 20.10 Radio po kolacji 22.00 BBC
23.00 Mag. studencki 23.30 Razem bracia do lin - mag. morski 0.00 Nocne Kielce

RADIO JEDNOŚĆ

POLONIA

121

23.40
0.10
0.15
0.55

6.10,15.10 Kalendarium 6.30, 7.00,
8.00,9.00,10.00,11.00,13.00,14.00,
15.00,17.00,20.00,23.00 Serwis inform.
6.40 Słowo na dziś 8.10 Nowości z
Księgami Jedność 8.40 Krótki przegl.
prasy katol. 9.10 Serwis sport. 9.20,
16.30 Rynek pracy 9.35 Gość w studio
10.15,14.15 Komunikaty i ogłosz. 11.10
Moje fascynacje świętymi 11.30 Wspólna
modlitwa połudn. - Anioł Pański 12.20 Notowania giełdowe 13.15 Komentarz do
notowań giełdowych z Domu Maklerskiego Penetrator 15.30, 21.10 Kielecki
dziennik radiowy 16.05 Nowości z JSdności 17.15 Potyczki z języki!lm 18.00
Transm. mszy św. z kościoła Sw. Trójcy
20.10 Nasze życie 20.40 Wieczoma
modlitwa Kościoła 21.30 Piosenki dla
beztelefonowców 22.00 Powieść na dobranoc 22.15 Ten stary, dobry rock 23.15
Teraz jazz 1.00 Noc na Wzgórzu

Tele~zja

satelitarna
POLONIA l
6.00 Jolanda - argenl serialobycz.
6.45 Posterunek przy HiU Street - serial
sens. USA 7.45 Tełeshop 8.10 Fdmy anim. dla dzieci 9.50 MacGyver - serial
10.40 Maria - serial argeni. 11.30 Posterunek przy HUI Street - serial 12.20 Firny
anim . dla dzied 14.00 MacGyver - serial
14.40 Maria - serial argen!. 15.35 Teleshop 16.00 Filmy anim. dla Ozied 17.30
MacGyver - serial 18.20 Maria - serial argent. 19.10 Posterunek przy HiH Street serial 20.00 Mongołowie - fr. -wl. film przygod. 21.50 T&T - serial USA 22.20 Jeden
+ dziesięć - serial 22.45 Pełnym gazem
23.15 Świat sportu - mag. 23.35 Maria serial argent. 0.20 Posterunek przy Hill
Street-serial 1.10 Mongobwie -fr.-wł. fdm
przygod. 3.00 T&T - seriai 3.30 Jeden +
dziesięć - serial 3.50 MacGyver - serial
4.40 Posterunek przy Hi! Street - serial
5.30 Maria - serial

EUROSPORT
8.30 Mag. golfowy. Volvo German
Open w Stuttgarcie 9.30 Taniec 10.30
Pływanie . ME w Wiedniu: pływanie synchroniczne 12.00 Eurogoals - najciekawsze bramki tygodnia 13.00 Mag.
sportów motorowych 15.00 Eurofu[l mag. 15.30 Kajakarstwo górskie. MS w
BalaNlIk. Brytania! 16.3OWioślarstwo.
MŚ w Tampere IFinlandia! 17.30 Rzutki
elektroniczne. ME w Bingen 18.30 Eurogoals - najciekawsze bramki tygodnia
19.30 Wiad . sport. 20.00 Mag. motorowy, m.in. Ferrari ChallengewSalzburgu
22.00 Boks. Waga ciężka - 10 rund
23.00 Snooker. Uga europejska - finały
Play Oft 1.00-1.30 Wiad. sport.

u

azet
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WYDAWNICIWA ECHO PRESS S.A.
WYDAWCY GAZEIY PORANNEJ

Dnia
od 4 do 22 września 1995

Z NAMI STANIESZ

NA MOCNYCH NOGACH
DOMY i BIURA MAKLERSKIE BIORĄCE UDZIAŁ W PUBLICZNEJ SUBSKRYPCJI AKCJI ECHO PRESS S.A.
Stalowa Wola, ul. Wolności 17
/
Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego S.A. w Warszawie Biuro Maklerskie Banku Depozytowo-Kredytowego S.A. w Lublinie
Kielce, ul. Manifestu Lipcowego 34

Radom, ul. Żeromskiego 75

Tarnobrzeg, ul.

Dom Maklerski Banku Energetyki S.A. w Radomiu

Biuro Maklerskie Banku Depozytowo-Kredytowego S.A. w Lublinie.

Kozienice, ul. Kopernika 8

Sandomierz, ul.

Dom Maklerski Banku Energetyki S.A. w Radomiu

Biuro Maklerskie Banku Depozytowo-Kredytowego S.A. w Lublinie
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Echo Reklama

TYLKq]L "ECHU DNIN'
O
O

·····S·przed"am..dom·w..trakci"e·i)li·(fo=

1. Okna drewniane dwuramowe
zespolone i okna jednoramowe
z zestawami termoizolacYjnymi
(przedstawiciel handlowy "StoIbudu" 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) biale.
biało-brązowe. brązowe; 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 QÓra-<lół. Iewo-prawo. z siatką ochronną
przeciw owadom; na zamówienie.
7. Okna i drzwi z aluminium w wielu
wzorach wewnętrzne i zewnętr
zne 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 Matogoszcza i wapno.
15. Piana montażowa.,
ZAPRASZAMY!
Każdy wybierze coś dla siebie!
"Hossa" - Kielce. ul. Żelazna 22
(obok dworca PKP). tel. 66-34-21.
fax 66-09-01; cement. parapety
pod numerem telefonu 66-09-07.
"Hossa" - Radom. ul. Obrońców
30 (dojazd od ul. 1905 Roku). tel.
60-20-88.

wy z działką (900 m kw.)
w Końskich. ul. Południowa 120.
Końskie . tel. 48-54.

Okna 3-szybowe

ZAOOWOLEN/A
KliENTA

szczegółowe informacje
Biuro Reklam i Ogłosze'ń
"Echo Dnia", Kielce, tel. (0-41)321-621

NA OGŁOSZENIA
DROBNE

Auto
Solo Fiat Dealer
* Skup i sprzedaż samochodów
używanych . tel. 68-60-05. 6860-06
* Sprzedaż nowych samochodów. tel. 68-60-05. 68-60-06
* Dogodny kredyt - 14.9% rocznie
* Oryginalne części zamienne do
wszystkich modeli Fiatów.
Kielce. ul. Piotrkowska 12.
tel./fax 68-06-10
* Autoryzowana Stacja Obsługi.
tel. 68-60-03
* Serwis wymiany ogumienia TC
Dębica. tel. 68-60-03
Solo Fiat Dealer

....

Budownictwo
Drzwi szwedzkie classic. country. różne kolory. drzwi wejściowe .
Okpol. Kielce. Batalionów Chłops
kich 77. tel. 571-91; Końskie. Kielecka 1. tel. 24-74.
JlilillOI41
Glazura, terakota. kleje. listwy
wykończeniowe . Kielce. 1905 Roku 10. 59-774.
II'ilillOnI
Marley - rynna na całe życie. Kołki
do styropianu z bolcem stalowym.
Kielce. Okrzei 59. 429-12 w. 34.
IW'lliIlOlJ6

····-NiijtanSie·okna·i·PĆ\,.Po~roca(

Panorama. Na raty. Okpol. Kielce.
Batalionów Chłopskich 77. tel. 57191 . Końskie. Kielecka 1. tel. 24-74.
"Nixel" - produkcja. handel.
Suprema. styrosuprema. styropian. uchwyty plastikowe. siatki
podtynkowe. latex. ościeżnice . (041) 66-44-30. Krakowska 257.
lIMill10131

Płytki

ceramiczne krajowe - oficjalny dealer finny: "Jopex". "Nordbud", "Ceramika Paradyż'; import
bezpośredni - Hiszpania. Włochy.
Jacek Surma. Kielce - Słowik. Chorzowska 22. tel. 593-44.
JAVliIlOlJ6
Wtryskowe ocieplanie domów
Kielce. tel.

pianką krylaminową.

3173:4.~.1 •. ~.1.7.8!5.:~.'L ......... ...........il'!l!.~a.,o

Elektronika
MEGATRONIK
naprawa.
sprawdzanie szczelności kuchni
mikrofalowych. RTV-AGO. zestawy
satelitarne. radiomontaż . Kielce.
Bohaterów Warszawy 9. 226-69.

.____--=======

JAVliIlOlU

WM.'OO1'3

- Kuplę mieszkanie wKOńskiCh.
w bloku. 30-40 m kw. Końskie. tel.
12-44-37.
_141
PILNIE POSZUKUJĘ LOKALU
NA SKLEP. KIELCE.31-72-06.

mIS.,

······POszukuJę..·mieszkania··ao··wyna=

jęcia w Końskich . Końskie. tel. 39-96.

Akumulatory "Akuma" - tanie.
niezawodne. 2 lata gwarancji.
Części do Skody i motocykli
(wszystkie typy). Motorowery.
"Moto-Zbyt". Kielce. Żytnia 3/5.
t.e..r:l.f~.§..t:ę.!:?~L.....................IIF.'I@.~I.\
Akumulatory, ogumienie. filtry różne typy. Części do 126p. 125p

(':1i.s.~.i~.c:.~.r1yJ: .. s.ęą:.?!:l.: ..............~~
Alufelgi, spojlery. autoczęści.
Kielce. 424-67.
Wli~
AGIP - oleje. MOTIP - autolakiery. szpachle. "Zemax' . Kielce. Wspólna 1. 574-59.

Mabud
- Okna: drewniane dwu- i trzyszybowe; jednoramowe dwui trzyszybowe; dachowe "Velux"; plastikowe dwu- i trzyszybowe.
- Drzwi: 'różne typy i rodzaje.
- Bramy garażowe.
- Ościeinice .
- Papy: zgrzewalne. asfaltowe.
- Lepik. dacholeum. abizol.
- Wełna mineralna. styropian.
- Cegty. gazobeton. wapno. kreda.
gips szpachlowy budowlany.
- Cement: 350. 450 - luzem i workowany z Małogoszcza .
Kielce. ul. Zagnańska 72. tel. (O41) 484-19. fax (0-41) 493-92; ul.
Skrzetlewska 4. tel. 68-44-40; Jędr
zejów. ul. Dojazd 1. tel. 613-52.
W1'K/f1ll13

Medycyna
Choroby kobiece i położnictwo.
diagnostyka oraz leczenie. Dr
nauk medycznych Tadeusz Henryk Piłat - specjalista w ginekologii
i położnictwie. cytolog. Tamobrzeg.
Matejki 1/15. tel. (0-15) 22-71-33.

_"

·····MEt)j"N · :··iecie·nie··kamicy·~OiCio=

wej. nerkowej. prostaty. hemoroidów (bezoperacyjne) . łysienia. Zapisy: Kielce. 487-18 (15.00-17.00) .
IWIII/OI

Motoryzacja

Autoalanny - silicon - immobilizery. radiomontaż. Kielce. 43479.

_'4

··.. Automat ':'częŚ'cE"Po"ionez;--F=iat:
Dacia - zagraniczne na zamówienie (9.00-17.00). Kielce. 1 Maja
109/115. tel. 547-73.
1lM'l1II013I

" AutO::'Max;'sprzedazczęŚduzy:
wanych (samochody zachodnie).
Kielce. Oomaszowska 45. 68-25-07.
lIIo>'IMXlII

'Forc{=' częŚc(zamie'ii'ne':"kiei"Ce';

Górników
502-52.

Staszicowskich

15.
l1li'/Il10241

·····Gazn"ikf:·reg·en·eracj"a-;··naprawa;
regulacja. w godz. 8.00·16.00. Radom. ul. Toruńska 1/3 (dawniej
RZNS). tel. domowy 45-16-26. po
godz. 18.00.
sworznie. wahacze. Kielce. ul. Stokowa 5. tel.
(041) 68-37-74.
Naprawa silników. montaż tłu
mików, Walker' . Kielce. Krakowska 62. 516-41.
.../Il10210

··-·POłosIe ·napęCfowe"(tra·ncu·s"j(·ie:

gwarancja). Kielce. Ściegiennego
401. 61-45-18.
M1YliIlOlI3

- Sprzedam- Mercedesa 20015
(1982).
Wielka
Wieś .
ul.
Niekłańska 1.
IW<IOOI3I

AAA MA MA ZAPRASZAMY!
Do sklepu motoryzacyjnego PP
MOTOZBYT W KIELCACH przy
ul. Karczówkowskiej 9. czynnego
od 8.00 do 17.30. tel. 68-44-50.
ŻUK. PQLONEZ. FSO. 126P. Akcesoria. akumulatory. łożyska.la
kiery. ogumienie. chłodnice.
rze' niki azowe.
rnlMJ94

IMJ/III

···-Ruplę·· .. m/odą····Jam·nl"czkę··.. d/u:

gow~są. Końskie. tel. 38-87.
łIoIVII!lO

··_·Kupi·ę.. ·sl"ii1lk··-cki····Goifa···Oies·ei

1500. Kielce. 31-75-10. 221-15.
ml~

SamochÓCirozbity. wyeksploatowany, sprawny. Kielce. 61-85-31.
1CI1I41!11

Lokale
Agencja ,Medium-Serwis" mieszkania. działki. lokale; kupno.
sprzedaż. zamiana (NOT - parter) .
Kielce. 68-07-74.
IIl'IliDOllt
Agencja Nieruchomości. Kiel11110101'
ce. Wesoła 51 . 68-75-88.
Budynek handlowo-usługowy
w centrum Staszowa. 300 m kw.•
6 Indywidualnych pomieszczeń.
ceny promocyjne. do szybkiego
wynajęcia. Staszów. ul. Kościelna
31. tel. 64-30-17.
_

AAA Autoalanny Prestige Audiovox (zmienny kod. zabezpieczenie przed rozkodowaniem) . Dodatkowe akcesoria zabezpieczające .
Se!wisy: Kielce. Manifestu Upcowego 34. 32-65-99; 1 Maja 191a
PoImozb .6632-07.
l1li'/Il10241
AAA Dobór lakierów samochodowych. komplet akrylu - 790.000.
blachy. zderzaki krajowych. zagranicznych. Kielce. Sobieskiego 87.
61-52-74.
lW'Io1IIlU
AAA Osobowe. busy. autobysy,
blacharstwo - ustawianie geometrii. lakiernictwo. kabina lakiernicza. Gwarancja do 5 lat. Suków Papief.11ia. 61-fj4-12.
IW'lliIlOlU

.

ill/Ol.OIl

Kursy fakturowania. książki
przychodów i rozchodów - ,ComPLJte..)(··.l(ie.lc:;e. 432-02. .. . W!'M1l'1
Studio Lin~a - język angielski.
Kielce. 68-14fO. w. 130.

_I

Naprawy
AAA Gazowych piecyków. Kielce.68-56-16.
8(\111141

"' )WfNaprawa telewizoraw. Kiel:
ce.11-16-47.
IIWIM9

AAA Pralek ' automatYczych:
Kielce. 61-18-83. :
·A~u~
to-m
-a~~
-c
-m
-yc·
h -pra·le~k.

'1W/1O!

InF.

Rybak. Kielce. 441-41 .
1WII168I

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

-

Nieruchomości

Sprzedam dom z cegły. działka
15 arów. Wiadomość: Annopol. ul.
Lubelska 57. tel. (0-15) 61-36-72.
liNo1IOOI'

_III

······Sprze"dam··dom·:·g·araz.. hlidynki
gospodarcze. ogród 0.30 ha. Gabultów koło Kazimierzy Wielkiej.
Wiadomośc: Kraków (012) 58-7447. Toruń (056) 78-04-87.
mil..
Sprze"dam" di"liiikę'w" Niid6rzezliJ

w Sandomierzu. Wiadomość: Sandomierz. ul. Baczyńskiego 12/51 .
110100131

Sprzedam działkę należącą do
miejskich ogródków działkowych.
5-arową (ogrodzenie. woda. altana murowana) . Wiadomość : (015) 32-57-57 (wieczorem).
11,.000130

······Szyby..·sijmodioaowe ·:·..sprze~
daż. montaż

w Dwikozach k. Sandomierza
przy zakładach ZPO w kierunku
Bożydaru . Wiadomość: tel. (0-15)
32-49·85.

- szyberdachy. Autofenix. Szewce 39. koło osiedla Nowiny. Tel./fax 592-05 oraz Kielce.
ul. Tarnowska 26.
Ji'IJOOI3/

Zawory silnikowe. Kielce. ul.
Stokowa 5. tel . (041) 68-37-72.
'f/l-1IOII13

I<ow'IIOl3!

····-S·przedam..dzia·łkę··· "i4T ..·m ·kw:
obok piekarni przy ul. Witosa. wolno budować. cena 7500 zł . Kielce.
tel. 31-14-81.
ml~

Nauka

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

:,ł.1..:4ą-9ą:......................

···· ·sp·rzediim··· .. ·dz·iilikę ····20···ij·row

Wl'IIiOO1/1

stary. Kielce. 269-22.

Francuski. Kielce. 264-51 (wieczorem) .
'1W1I3O
Intensywny kurs komputerowy
z elementami Windows. Kielce.

11'I/0000I

Końcówki,

AAA Alarmy. tel. 461-38.

Kupno
Garaż

Czteropokojowe, 120 m. garaż.
ulga podatkowa - sprzeda Biuro
Mieszkaniowe. Kielce. 61-65-12.

Alfa

ogłasza

nabór do Liceów
dla Dorosłych Ośrodka Kształcenia Wielozawodowego: nabór do wszystkich klas LO. cykl czteroletni (dla
osób po SP). cykl trzyletni (dla
osób po ZSZ). system zaoczny.
Zapisy w sekretariatach szkół:
- Kielce. Targowa 18. pokój 610.
tel. 32-14-38;
- Jędrzejów. Piłsudskiego 4. tel.
633-54;
- Skarżysko. 1 Maja 103. tel. 51?5-95;
- Ostrowiec. Żeromskiego 5. tel.
62-78-62.
Ogólnokształcących

Alfa ogłasza nabór do D.vuletniej
Pomaturalnej Szkoły Detektywów
i Pracowników Ochrony w Kielcach.
Zapisy. Targowa 18. pokój 610.
tel. 32-14-38.
1Ooi1I1131
Angielski, niemiecki. włoski - NOVUM. Kielce. 68-30-55. 68-40-55.
""liIlOl3/

Sprzedam segment na Ostrogórce. ulga podatkowa. Kielce.
tel. 31-51-29.

,fom-

1WtIOO133

Tanio sprzedam działki. atrakcyjne. dowolnej wielkości. z widokiem na Sandomierz (Góry Pieprzowe) . WiadomoŚĆ: Kamień Łuk
awski 23. 27-600 Sandomierz.
Wydzierżawię, z zamiarem kupna - dom jednorodzinny w okolicy
Staszowa. Połańca lub gm. Rytwiany. Tel. Staszów - 64-31,13.

Okna i Drzwi
"HOSSA" s.C.
Największlł w regionie dystrybutor okien il1rzwi POLECA:

.

http://sbc.wbp.kielce.pl

?~.\ ..D.9f.D.Y...t:it3:.3.Q:t:i?:._......

.___.!'!~

Producent obuwia "Ariel-Hurt'
sp. z 0.0 . w Radomiu, ul. Błędow
ska 10. poszukuje kooperatorów
do szycia cholewek. Kontakt osobisty lub telefoniczny. 45-17-45.
45-17-46.60-70-77.
II'li!1JXl3I

... RestauracJa····:. Karc·z owkii;;· o-r=
ganizuje przyjęcia weselne. bankiety. imprezy zlecone. Kielce.
566-06.

-,

Tarot najlepsza wrózba dla ciebie. Kielce. tel. kom. 090335465.

Sprzedaż
AAA Bielizna. rajstopy. skarpety.
sportowa. konfekcja. Hurtownia "Wanda". Kielce. ul.
Wspólna 5. 547-10.
odzież

1Il'I/III0263

···..Aktualnlii:· ..kaseiony ·· sufitow·e;
tapety. kleje. Akcesoria łazienko
we firmy "Bisk" - ceny fabryczne.
Lodówki turystyczne. Hurtownia
"Lemar". Kielce. Ściegiennego
201. 61-45-18.
lU'IIIOII03l

····Atrakcyjrią: oryg'inairi'ą"'suki1"1ę
ślubną.

Kielce, tel. 68-28-39.
mI/lO

··· ..ei·achę······frajiezową·······o-cynko:
waną.

Kielce. 68-66-26.
IW11II1II

Boa'z e,'i ii - l"lstwy::"Rielce;"O'CLiJ=
biczna 20.68:40-87.
IWllI066

BoazEiria--=-listWy - panele boazeryjne - lakiery ekologiczne drzwi harmonijkowe. kasetony kantówki. Kielce. Miła 14. 566-22.
....VIllOIl3

ilsiW:Y;

Boa'z eria,
lakiery:·kielce.
Wojska Polskiego 24:
ml311

cWroena SX ····f9TRS···· Tf9SSj".
Kielce. Krakowksa 258.
1WII1&4I

······beskrpo"dłog·ow·e·Bri~yri·:..(6~47)

54-10-20.

"Hossa" S.c.

_III

Punkt sprzedaży - Kielce. ul. 1
Maja 136 (między mostami). tel. 6830-06 poleca najtańsze w Polsce
okna drewniane. klejone z trzech
warstw. z potrójnymi szybami termoizolacyjnymi oraz okuciami obwiedniowymi firmy ,Siegenia". Ponadto oferujemy standardowe okna SSB ,Stolbud" Włoszczowa
w cenach konkurencyjnych.

FSó'1'5ó6,1986fKieice;32~:
IWIIM

Fiata 126p (1990) . Kielce~ 3247-60.
1WII1S11

······KompUte·;;· Amigę "'socf" Rieic'e;
519-87.

... iVferc·edes·iJ··········S09"[l ·········(1983)~
Końskie.

62-13 lub 66-49.
_131

Motocykl······Yamahii ·····S<Z:S50S
(1985) sprzedam. Tarnobrzeg. tel.
22-74-59.

Praca

rlnw1Xlll14

Agencja Towarzyska w Warsza·
wie zatrudni Panie z zakwaterowaniem. Warszawa. tel. 35-56-40.
1W1Il3

OS MAx poszukuje 50 pracowników z Kielce i okolic do nowo
otwieranych filii. Kielce. 32-24-84.
'Il101033

······P.1"rozTotio-~Service · po·siukiiJe

akwizytorów. tel. (0-3) 193·62-15.
WIlII

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

OWCZARKI FRANCUSKIE.
BRIARDY - SPRZEDAM. KIELCE. 592-75.
Regał

Ostrów. Kielce, 436·44.
8(\111/14

.. 'Rerl"aulf1g"'GTS"(f991T"kielCe';
31-03-22.
8(\111.11

S-amochody rozbite. wyeksploatowane. Kielce. 11-72-69.
mlMl

Siatki ·o grocfie·i iiowe:····kl"eic·e.
229-24.
'1WIft1

1M11611

'- TanlO- sprzedam
murow'any, podpiwniczony wraz z budynkiem gospodarczym na działce
o pow. 8 arów w Hucisku. gm. Ruda Maleniecka. Wiadomość: Młot
kowice 8. gm . Ruda Maleniecka.

Lombard 68-22-42 - natychmiastowe pożyczki. Kantor w hotelu
"Bristol". także w niedziele. 68-22-

gos'pody'n r"'domo:
wej na okres dwóch miesięcy.
Kielce. 32-32-76.

'-" Spne(f"am ···baf=Ro·ver··"(1"98·8i~
dostawczy. podwyższony na
bliźniaku . Kielce. 287-04.

mI'"

..... Sp·i:ze"dam ..Flatiii·-T2S·p ··..'1"9S·S):

·····Pofrze"buJę

Praca od zaraz. wysokie zarobki. Kielce. 68-75-82 (7.30-17.00) .

IWIIIIII

Kielce. ul. Daleka 23/70.

YlIIOIIlll

IWIIIIJ6

····Radiotechnik ~' serwls'RW"K"lel:
ce.31-80-91 .

Sprzedam Mercedesa" 207 D
(1982). 9-oSObowy. Kielce.68-U8-71.

-

WIY!IOO1.1

USA -Iote'ria ·wizowa. (d~42) 52:
47-76.
!lWI'"

WykWalifikOWariycil" g"iazurkarzy,
monterówboazerii. tapeciarzyzatrudnię. Kielce. 66-0046 (18.00-20.00).
mllll

Różne
,,Agart" proponuje: wykonawstwo
reklam. markiz i zadaszeń reklamowych oraz sprzedaż i montaż
żaluzji pionowych (verticale) i poziomych. rolet- tekstylnych. Radom, Wesoła 4, tel. 549-01 . ...~

S'p rzedam op'iii- Astra (1994).
Kielce. 11-42-69.:.
. . ~~
Sprzedam
Poloneza Caro
(1992) . Kielce. 32-36-91.

IWIIlm

·..·S·p rzedam.. Rei1·auif··2·1····/f99Tj"
uszkodzony. bez cła. Peugeot 405
kombi (1993) . Kielce. 15-18-38.
IWIIIW

······Sprzeda·m·§ii·r a·iOO·;:··wywro(
obudowa (1989) - stan idealny.
Lechów 73. tel. Bieliny 440,
IWlllno

"Sprzedam·'VW ·GoHi Tf993r1
VW Passata Kombi (1991). Kielce.
66-71-51.

..... _.... ......!'I1Inll

Echo Reklama
Sprzedam Żuka blaszaka (skła
dak 1990), stan dobry, cena około
3000 zł; garaż blaszak 3,5 m na 5
m plus regał metalowy, cena 1000
zł . .Kielce, 31-93-20.
m lllO
Sprzedam deski jesionowe. Su-

. . Aiarmy": 'domy,"sl<Jepy:' Kie"iCe;

9.bę9.nigwJ ..l,II,Kięlę9.~ą §~ ,....~~

4.~4=?9 . ...................................~/~

halę

Sprzedam

produ~cyjno

-magazynową,

o wymiarach 21 x
10m z częścią mieszkalną na
piętrze w Trześni, przy trasię Sandomierz - Stalowa Wola. Parcela 24
ary. Sandomierz, tel. (0-15) 32-20-

85.

1l10'00111
.-, .
Sprzedam kompletne wyposażeniE! wYtwórni- makaronów
w Sandomierzu, tel. (0-15) 32-59ą~Jwj~.?9.!ęmL._ ....... _............"..... !l!!.'ll!!'1.!
Sprzedam kiosk - warzywniak .
z lokalizacją. Kielce, ul. Szwedzka
§., .w.!.ę.gą!!l.9.~f. ..ną..m!ęj~~., ........~!.!~
Sprzedam krajzegę do cięcia
drewna przystosowaną do boazerii, cena 1200 zł. Kielce, 31-93-20.
1001111

····-Spiiedam--··młOcarn"fę ···-szero:

komłotną

z prasą i silnikiem S-18,
snopowiązałkę, glebogryzarkę oraz silnik zbożowy ciągnikowy.
~ąl1d.9.mi.ęr:z,.tęl ,.~.?:?J .J.9:.......'~IO'I

Sprzedam maszyny do szycia
i zwykłe plus wyp'osaże!Jje ..Kielce... 59.1:03:.... m 1841
Sprzedam przeszkloną chło
dziarkę Polar W-20, poj. 175 l, na
gwarancji. Sandomierz, tel. (0-15)
przemysłowego

~?:~.1.:§?,. ..... ......... ..... .

. .....I!!""iO.I1!

Sprzedam silnik po remoncie
Skoda 105. Wiadomość: Dwikozy
k,.. $i:lngQmię.r?;.ą,Jęl., ..?tą ..........!!!""iO.lll.
Sprzedam taśmę budowlaną, 7
m, z podwoziem. Kielce, tel. 593-03.
B(I'I)I\8\

····-S·przedsm tanio no'we'cz'ęśddo

Stara 200: skrzynia biegów, pompa hamulcowa, krzyżaki (5 szt.) ,
sworznie resorowe i tulejki (6 szt.),
siłowniki do tylnego mostu (2 szt.) .
gbmięLrli.~.•.(Q::1~}§4.:49::?:4:.... ~AI!1lIIl4~
Sprzedam torl. Kielce, 68-57-46.
mml

S'przedsm"'zam'razaikę"'~s2ijfta
dową, nową -150 I. Kielce, 61-65-48.
mIlO

-" SzerokrasOrtYmenfgiZ-ejn"fi<ow
żeliwnych,

c .o., aluminiowych,
kotłów c.o. i innych. Hurtownia
.. Leba", Stąporków, tel. 14-19-49.
AWVmJ81

"' Zuks:' Kreice:" 3f~6i:1'3':""""" " """"
1(I'I)IB13

·····126p··(i·900h!is7'j":"Klełce: soo:.w:
ml81'
..........................................................................................

Stolarka Bud.
"OKPOL" Kielce
Okna - plastikowe
Okna - drewniane
Okna - dachowe
Drzwi - wewnętrzne
Drzwi - wejściowe
Drzwi - garażowe
Drzwi - aluminiowe
Folia dachowa, ościeżnice, styropian,
parapety PC\/, montaż, tanio, raty.
Kielce, ul. Batalionów Chłops
kich 77, Niewachlów 1, tel. 571-91,
526-01 , w. 34.
Końskie, ul. Kielecka 1, tel. 24-74.
lIiWlIJ.

AAA .,Avalon" - boginki miłości
zapraszają panów przez całą dobę·
Zatrudnimy Panie. Kielce, 61-13-13.
ml4!1

···· Age·ncJs···:KiiO"na"iisa·-·ofe·ruje···to=
warzystwo

pań całodobowo.

Ra-

gą.m. tę! · ?~!;l=2~L ._.................._.... ~!./

Agencja Odnowy Sił Erotycznych - Thais. Kielce, 61-49-15. Zatrydn.in1Y Pal1!ę.,...... .
1(1'1)/4'1
Agencja zatrudni panie. Kielce,
tel. 090335907.
mlll'
Amazonka - masaże, towarzystwo. Kielce, Mąchocka 30, tel.

224-08.

ENIGMA

Usługi

1(I'I)11lII

"Queen of the night" - masaże,

Kielce, 61-65-55
{17.·~~:()()L .. _............... ........ _....... ~/~

Wl"IW1l/ 1

Wyjazd do Francji przez Niemcy -.Mercedes-Bus, 4 i 9 września,
tel. (0-15) 32-56'{)7, 68-33-73.

00 16.08. do 16.0
~

KURS PRAWA JAZDY
KATEGORII - A 8 T
OFERUJEMY:

·"""'
"w ..""" ~."""',.
• dobt. wc"'.... " ......

Autoalarmy stacjonarne, kraty
rolowane, szlabany, bramy, zapory parkingowe . .. Cebox", Kielce,
ul. Po.lną7.•.tel. 461-3!3.
... ~/I
Bramy, kraty, ogrodzenia, konstrukcje zbiorniki, zabezpieczenia parkin~, rcrwerr:me. Kielce, 68-D5-97.

IO" p OO Iys. ,/)
i ptOfa,onoIn~ """'

. 010 uev>Oów , sIudeotlów VNIło

SZKOLIMY
NAJSKUTECZNJEJ
rozpoaęcie 29 VIII

Kielce, pl. Moniuszki 2b,
przed budynkiem Nowego Teatru

Hurtownia Papiernicza,
Kielce, ul. Manifestu Lipcowego 67,
tel,/fax 490-52

Wojewódzki Dom Kultury w Tarnobrzegu,
ul. Słowackiego 2

Wl"/.WQ1\'

·····cyki·lnowanie:·K1eiCe;3143=3!"f·
1(1'1)1131

-ćYkiinowanie. Kieice-;1T-04-69.

0głasza

przetarg nieograniczony

1(1'1)/110

na wykonanie projektu
architektonicznego przebudowy wejść WDK wraz
z likwidacją barler architektonicznych dla nie-

'-'Ćy~iinowani'e~" -'-"iakierowanl"e:

Kielce, 224-3Q. .
IIW1!3I
Inśłalacja wodnokanali{acyjna,
centralnego ogrzewania. Kielce,

§t?.!:J!. . . . .

....~I.1H

Malowanie, tapetowanie. Kielce, 68-57-46, 68-63-57.
!IW/!3I

Malowanie, tapetowanie, parkiety. Kielce, tel. 32-27-26.
iAlIOlOII

······Mercedesa··1 ·:5T=·usiUgI·transpor~
tow~, kraj - zagranica, możliwość
jazdy z lawetą, tel. (0-15) 23-25-07.

HURTOWNIA "JJVU"
KOŃSKIE
ul. SPÓŁDZIELCZA 16

pełnosprawnych.

Pin>'DOO99

Montaż

boazerii z PCV, wyrób
boazerii i podłóg. Kielce, 592-45.
mlalJ

Malowanie natryskowe "Gota" . Kielce, 31-47-13, 31-02-90.
VAlJ1lO'/1

Ocieplanie domów wtryskowe.
Kielce, 11-71-71 , 11-71-54. 1(1'1)1311
Pranie, czyszczenie verticali
(żaluzji) ,
firanek , zasłon, dywanów, odzieży roboczej. Kielce,
W~p..9.!ną.~J. §4?:4~., ....................·.!!~I.l.
Tapicerka drzwi, zamki, żaluzje
- naprawa. Kielce, 66-78-86.
B(I'I)IOIJ

·· Transp·ortMercedes:·1,8t. Kiel-

ce, tel. 61-38-24, 68-95-61 . Bll/ll1l!1
Transport 1 t, faktury. Kielce, 618.3:73 .
.1~160'
Transport Mercedes, 1,8 t. Kielce, 6.8-95-61 J61 :38-24·
.....~~.IIIII
Usługi komputerowe. Przepisywanie. tekstów, programy, rysunki.
Kięl<:.ę,§8:8.1-QL . ...
. .1<\'1l!.1~1
żaluzje, gwarancja, Kielce, 22-347.

artykuły

PAPIERNICZE
BIUROWE,
SZKOLNE
KARPIE ŻYWE
WARZYWA

ZABAWKI

ART. SPOŻYWCZE

AGO
1001 DROBIAZGÓW

tel. 12-35-48
iczynna 8-20

ART. SZKOLNE

I

HURT i DETAL
codziennie 6-20

HURTOWNIA .WIATRAK"
Kielce, ul. Skrzetlewska 4

(Herby - parking Skrzetlewska)

.~.!A.ę1.~JJJ~59: ...... 1lf:VI@.I.6~
żaluzje, tapicerka drzwi, 3-letnia
gwarancjCl.Kie.I~J

512.{l5 ....I0I0'1:'1

Wideofilmowanie
Absolutnie Videolot. Kielce, 6843-77.
1(1'1)1.• 13
Omega wideofilmowanie. Kielce., 31-92-5!;l.....
m/111
Profesjonalne wideofilmowa[Ii.e.:J9ęl9.ę, . ę~:g8.:.?? , ...... _.:............It\'Il6!I~
VideoFilm (montaż) . Kielce,

§7'.<H?: . ..................f\I'~1I

informuje,

że

od 30.08.1995 r.
do 23.09.1995 r.

nastąpi zmiana organizacji ruchu na ul. DOMASZOWSKIEJ, na odcinku od ul. Górnej do ul. Poleskiej,
polegająca
na
wprowadzeniu
ruchu
jednokierunkowego w stronę ul. Poleskiej. Objazd
w kierunku miasta ul. Poleską, Leszczyńską i Wiejską.
W związku z powyższym autobusy linii nr 13, kursujące od ul. Żniwnej, kursować będą objazdem ulicami: Poleską, Leszczyńską, Wiejską i dalej według
właściwej trasy.
813!1.

'"Demon'" .

Jadwiga zgubiła dyplom
czeladniczy oraz legitymację czeIa.gniczą. ... .... ....
...I(\~n.<)
25.08_, w Górkach Szczukowskich zginęła jamniczka brązowa,
karłowata. Pies nie szczepiony. Uczciwego znalazcę proszę o kontakt.
Kielce, 68-47-92. Wysoł<a nagroda.

/F/I/A/T/

MAGAZYN CENTRALNY SIECI SUPERMARKETÓW
OBI - HURWWNIA OBI

Łyczek

-

ORYGINALNE

CZĘŚCI ZAMIENNE

KIELCE,

KIELCE, UL. ZAKłADOWA 1, TEL. 66-06-05, w.176, 177
IX>niedziałki - piątki 7.00-18.30, soboty 7.00-13.00

* płyty wiórowe laminowane
* płyty wiórowe zwykłe
* płyty pilśniowe
* obrzeża płyt wiórowych
* blaty kuchenne mat i połysk
* panele boazeryjne
;

UL. PlamKOWSKA 12
TEL/FAX 68-06-10
HURT-DETAL

Wysokie rabaty od cen fabrycznych, na przykład:
- POlSPAN - KRONOSPAN SZCZECINEK do 24%
- PROSPAN WIERUSZÓW
do 5%

ATRAKCYJNE
RABATY!!!

KUPISZ GPZIE INDZIEJ, STRACISZ!!!

VAT,.",

/

Zarząd

Miejski w
ogłasza

Jędrzejowie

przetarg nieograniczony

na wykonanie modernizacji systemu
ciepłowniczego osiedli Reymonta i I?rzypkowsl\iego w Jędrzejowie, w celu wyboru oferty na opracowanie dokumentacji
i realizaCję modernizacji.
Oferta musi zawierać : rozwiązania ekologiczne, aktualny koszt
zadania, określenie dostawcy urządzeń, wykonawstwo robót bu-

8OS/l

1001061

Zguby

61/YOl/po

Oferenci muszą spełniać wymogi zawarte wart. 22 ustawy
o zamówieniach publicznych i wpłacić wadium w wys. 20.000 zł
w terminie do 2.10.1995 r., w kasie Urzędu Miejskiego.
Termin składania ofert - do 2 .10.1995 r., godz . 15 , w se kretariacie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie , ul. 11 listopada 33 , pok . 12 .
,
Otwarcie ofert - 4 .10.1995 r., o godz. 10, w sali nr 11.
Szczegółowe warunki zamówienia ogłoszone zostały w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 56 z 22 sierpnia 1995 r.

VideoKlaps. Kielce, 31-03-67.

IlI'D6!16

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy posiadają-wy
magane uprawnienia.
Oferty należy składać w Sekretariacie WDK, przy ul. Słowackiego 2, w terminie do 6.10.1995 r.
"
Informacje w sprawie przetargu można uzyskać u kierownika
Działu Administracji , gdzie należy zapoznać się z warunkami
przetargu .
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu .

dow l ano - montażowych .

B(l'l)Mll

'Zaluzje:Kielce, 269-22. . I(VI)I,IOO
ŻalUZJe. Kielce, 267-52.
1(1'1)1111
Żaluzje poziome, pionowe. Kielce,269-68.
11W'361
żaluzje poziome, pioncme (producent). Rachunki VAT. Kielce, ul. Hauke-

towarzystwo.

Turystyka

KIELCE, ul. Pad",,,wskiegoI4
leI. 66-11-80 od 9 do 17
lub 0·90335-261

AAAAlarmy, tel. 461-38.

Videofilmowanie
Kielce, 31-38-76.

Towarzyskie

strona 13

http://sbc.wbp.kielce.pl

Zarząd

Gminv i Miasta wChmielniku
ogłasza

przetarg nieograniczony

sprzedaż nieruchomości zabudowanej (betoniarnia), położonej w Chmielniku, przy ul. Dygasińskiego, o pow.
3.3488 ha, oznaczonej w ewidencji
gruntów m. Chmielnika numerami
działek 512/4 i 507/4, posiadającej
urządzoną Księgę wieczystą nr 36593.

na

,

Na nieruchomośc i tej znajdują się zabudowania - budynek
zbrojarni z częścią administracyjną , budynek garażu z portiernią, budynek socjalno-produkcyjny oraz dwie suwnice SB-8
i jedna SB-5.
Nieruchomość ta w planie zagospodarowania przestrzennego
m. Chmielnika przeznaczona jest pod budownictwo przemysło
wo-składowe.

Przetarg odbędzie się 12 września 1995 r., w budynku
Urzędu Gminy i Miasta w Chmielniku, przy Placu Kościelnym
5 , o godz. 10.
W razie niedÓjścia do skutku pierwszego przetargu, drugi przetarg odbędzie się w tym samym dniu, o godz. 12, z możliwością
obniżenia ceny, zgodnie z przepisami w tej materii.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta
w Chmielniku, Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, tel.
(041) 54-20-29.

Obiekt przeznaczony do sprzedaży można oglądać od poniedziałku do piątku , w godz. 8-15.
Zarząd zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez
podania przyczyn .
8Oli\-

,

Wydarzenia e Sensacje

strona 14
Najniewinniejszy gest

może złamać życie

UCZNIOWIE
MOLESTOWANI?
/

Nauczyciele brytyjscy coraz częściej stają się ofiarami bezpodstawnych i krzywdzących oskarżeń. Przewrażliwienie na punkcie seksualnego molestowania nieletnich sprawia, że w Anglii najniewinniejszy
gest grozi zrujnowaniem kariery zawodowej, a nawet życia. Wystarczy pogłaskać po głowie płaczące dziecko, przytulić inne z rozbitym
kolanem, wytargać za ucho niesfornego chłopaka czy poklepać po
ramieniu dobrego ucznia, a już jest się podejrzanym. Wykorzystują
to uczniowie, a czasem nawet rodzice chcąc się pozbyć, ich zdaniem,
zbyt surowego dla pociechy pedagoga.
śledztwa i .ustalenia prawdy.
Zdarzały się przypadki wypro-

Śledztwa
nie
potwierdzają
w ciągu roku 450 nauczycieli zostało oskarżonych o
molestowanie bądź fizyczne
znęcanie się nad nieletnimi.
Wielomiesięczne

Na dobranoc
Krzyżówka

nr 199
., /4

~

•••
•••
•••
••••
••••
••••
-

5

-

6

I

7

8

10

9

11

I

12

POZIOMO:

1/

zagonik

doświadczalny, 5/ zbrylenie krwi
wewnątrz naczynia, 6/ żebrzący
mnich muzułmański, mi~tyk, 7/
ROZWIĄZANIE KRZVZOWKI

I'

/4-ch/, 11/ cztery godziny pracy
dziennie, 12/ kryjówka, schowek.
PIONOWO: 1/ antenat, 2/
doktorka, 3/ lekkoduch, figlarz,
pędziwiatr, 4/ armatura, 8/ metalowe do czyszczenia drewnianej
posadzki, 9/ wąski pasek
skórzany, 10/ pokrywa koronę
zęba, szkliwo.
"ABEMAJ"
Rozwiązanie

. sąsiadów. Fałszywe oskarże
nia spowodowały wiele zała
mań nerwowych, doprowadziły
do
rozbicia
dziesiątków
małżeństw.

śledztwa

. potwierdziły winę zaledwie w
kilku przypadkach. Gdy zostanie złożona formalna skarga,
nauczyciel jest natychmiast
zawieszany w czynnościach i
często tymczasowo aresztowany do czasu zakończenia

...

wadzania skutych kajdankami z
domów, w obecności rodziny i

krzyżówki

wystarczy podać hasło 7 poziomo - prosimy przesyłać pod
adresem redakcji ED w terminie
7 dni od daty numeru. Pomiędzy
prawidłowe odpowiedzi zostanie
wylosowana nagroda książko
wa. Na karcie pocztowej z (ozwiązaniem należy umieścić dopisek: "Krzyżówka nr 199".
Rozwiązanie krzyżówki nr

182:
POZIOMO: łącznik, piętrus,
Atanazy, węzełek , samolot, dziadek.
.
PłON OWO: łapówka, cięci
wa, Neretwa, koszary, trębacz,
niewola, zielone.
Rozwiązanie główne: ATA-

Rewanż

na nauczycielu
Wszystko to dzieje się w oparciu o Akt Ochrony Praw
Dziecka uchwalony przez parlament w 1991 r. Jego słuszną
ideą była ochrona dzieci z rozbitych rodzin, domów dziecka
i szkół specjalnych. Tymczasem wykorzystywany jest
często
przez
uczniów
żądnych rewanżu na nauczycielu.
Opowieści pedagogów mówią same za siebie. 32-letnia
nauczycielka z Norwich została
zaproszona do przyjaciół, którzy
właśnie
zaadoptowali
piętnastolatka z domu dziecka,
w którym uczyła . Chłopak pokazał jej swój nowy pokój i
urządzeni~ stereo, które dostał
w prezencie. - Pogratulowałam
mu, objęłam ramieniem i pocałowałam
w policzek, dla
mnie normalne zachowanie w
zaprzyjaźnionym domu - opowiada . Następnego dnia chło
pak z niewiadomych przyczyn
oskarżył ją o seksualne napastowanie. Została potraktowana jak przestępca. Zdjęto
jej odciski palców, poddano
wielogodzinnym przesłucha
niom. W końcu oczyszczona z
zarzutów jest dziś ruiną czło
wieka.
Inny nauczyciel, 33 lata w zawodzie, opowiada jak bliski b'ył
samobójstwa, gdy jeden z uczniów ukarany za bójkę na boisku
oskarżył go o praktyki homoseksualne.

Karać za fałszywe
oskarżenia
Związki
zawodowe, zrzeszające nauczycieli .domagają
się sprawiedliwości. Ządają, by

,
Co najmniej 350 osób zginęło w wyniku zderzenia dwóch pociągów pasażerskIch w ubiegłym
tygodniu w miejscowości Firoabad, 200 km na wschód od stolicy Indii, Delhi.
Fot. PAP/CAF-AP

Argentyn'a odmawia ·ekstradycji

Radykalny
sposób

Kolek
w serce

Czarnoskóry w

"po papierosy" i nie wracają do domów
osoby w wieku 26-50 lat Rocznie z różnych powodów znika nagIe w naszym kraju ok. 13 tys. osób. Większość odnajduje się w
pierwszych dwóch tygodniach. Zdarzyło się jednak, że policja
natrafiła na kobietę, która wyszła przed dziesięcioma laty do apteki po lekarstwa dla chorej córeczki.

stała się ofiarą przestępstwa,

NAZY.

czy nie uległa wypadkowi lub też
w wyniku amnezji nie trafiła do
placówki opiekuńczo - leczniczej
itp. Zadajemy też sobie pytanie,
jakie skutki może rodzić niespodziewane zniknięcie, czy nie

wiskiem w Argentynie. Odszukano go tam w maju 1994 ,,"oku i
nałożono na niego areszt domowy. E. Priebke był oficerem SS
w stopniu kapitana.
Na wieść o orzec;zeniu argentyńskiego trybunału, Centrum
Szymona Wiesenthala ,w Los
Angeles wezwało rząd niemiecki, by wstawił się za ekstradycją
Priebkego. - Zbrodni, które ma
on na sumieniu, nie powinno się
usprawiedliwiać
tym,
że
upłynęło od nich dużo czasu powiedział na konferencji prasowej założyciel kalifornijskiego
ośrodka, rabin Marvin Hier. Dlatego Priebkego należało oskarżyć o zbrodnie przeciw ludzkości, nie ulegające przedawnieniu.
Wśród 335 rozstrzelanych w
1944 r. pod Rzymem . zakład
ników było 75 włoskich Zydów.

służbie

Pierwszy raz

Najczęściej wychodzą

wziątka ,

esesmana

Zbrodniarz z Rowów

w przypadkach udowodnienia
niewinności nauczyciela, przed
sądem stawali jego fałszywi osArgentyński Trybunał Federalny odrzucił wniosek o ekstrakarżyciele, uczniowie bądź ro- . dycję do Włoch byłego esesmana Ericha Priebkego, oskarżane
dzice.
go o udział w rozstrzelaniu w 1944 r. 335 włoskich zakładników.
Zdarzają
się,
oczywIscle,
Zmieniono tym samym odmienne orzeczenie sądu pierwszej inwykroczenia i przestępstwa. Na
stancji. Prokurator zapowiedział odwołanie się od decyzji trybunału.
"czarnej liście." ministerstwa
oświaty prowadzonej od ponad
dwudziestu lat, w oparciu o staW marcu 1944 roku E. Priebza zabicie przez partyzantów 33
tystyki policyjne i wyroki sądowe,
ke na rozkaz szefa gestapo w
żołnierzy niemieckich. Ta masoznajduje się blisko 2000 osób.
wa egzekucja, ze względu na jej
Rzymie osobiście wybrał 335 o'
Jak ustalono, wiele z nich podejbywateli włoskich przeznaczomiejsce, przeszła do historii jako
mowało pracę z dziećmi tylko po
zbrodnia w Rowach Ardeanych na rozstrzelanie w odwecie
to, by zaspokoić swe zboczenia
tyńskich /Ardeatina jest dzielnicą
seksualne.
na peryferiach Rzymu/. Ofiary
niemieckiej zemsty wprowadzaIntymne
no po pięć do rowu i rozstrzeliwano. Była to naj cięższa zbrodinformacje
nia popełniona przez Niemców
we Włoszech podczas II wojny
Obawy przed fałszywymi oskarżeniami żywią również nauśwtatowej.
Sledztwo w sprawie E. Priebczyciele akademiccy. Wprawdzie wszystko dzieje się w śro
kego prowadzi włoska prokuradowisku ludzi dorosłych, ale łat
tura wojskowa. Od ~ 948 roku
mieszkał on pod własnym nazwo być oskarżonym o gwałt, a
trudno udowodnić, że zbliżenie
seksualne nastąpiło za zgodą
40-letniego RUmuna zapartnera. Zwłaszcza jeśli partner
trzymano za "profanację
otrzyma niską notę na egzamigrobu", bowiem w niespełna
nie. Zdarzają się również osmiesiąc po śmierci brata
karżenia o faworyzowanie konkrozkopał mogiłę, wydostał
retnych studentek z powodu inzwłoki
i
przebił
serce
tymnego związku z profesorem.
zmarłego kołkiem.
Wykładowcy jednego z uniwerCzynem tym chciał odpędzić
W Hyde Parku w Londynie
sytetów postanowili położyć temu kres. Personel Northumbria
złego ducha brata, który od chwiniedawno odbyła się ceremoli śmierci co noc terroryzował
University w Newcastle uzgodnia przyjęcia w szeregi elitarwszystkich członków rodziny. Po
nił, że będzie informował władze
nego oddziału jazdy królewstym zabiegu ponownie zakopał
uczelni o ewentuałnych romankiej - Hansehold Cavalry, pierdoczesne szczątki w tym samym
tycznych związkach ze studenwszego w historii czargrobie.
tami, by zapobiec możliwym osnoskórego, który będzie pełnił
Operację na cmentarzu zaobkarżeniom. Takie związki nie są
służbę w jej szeregach.
serwował z ukrycia świadek,
niczym nadzwyczajnym. Każde
Na zdjęciu: Mark Campbell,
któremu nawet w ojczyźnie Drago roku kilkunastu nauczycieli apierwszy czarnoskóry żołnierz
kuli wydało się to przekademickich w Anglii żeni się ze
królewskiej jazdy podczas cestępstwem i powiadomił odporemonii zaprzysiężenia.
swoimi studentkami.
wiednie władze.
WOJCIECH ZVMS
Fot. PAPICAF-AP

Policja czasami• bywa bezradna

- Poszukujemy każdego, kogo
zaginięcie zostało zgłoszone wyjaśnia podinsp. Jacek Musiał
z Komendy Głównej Policji. - Z
góry nie można przecież przesądzić, co.się wydarzyło. Interesuje nas, czy dana osoba nie

byłego

chodzi np. o uchylenie się od alimentacji, odbycia kary, o zatarcie przestępstwa, czy też o ucieczkę od współmałżonka i rodziny.
Okazuje się, że najczęstszymi
powodami zniknięcia z domu są
nieporozumienia rodzinne, kło
poty finansowe, utrata pracy,
choroba umysłowa . Niektórzy
decydują się na ten krok chcąc
zerwać z dotychczasowym trybem życia i ułożyć je sobie inaczej w nowych warunkach. Zda-

rza się, że niecierpliwe lub też
powodowane
zazdrością
małżonki zgłaszają zaginięcie
męża już po krótkiej nieobec-

ności, chcąc w ten sposób zmusić go do powrotu lub zdobyć adres kochanki. Gzęsto bywa i tak,
że odnaleziony człowiek zas-

trzega sobie informacje o miejscu swego pobytu do wiadomości
policji i sądu. Ostatnio natrafiono
na ślad mężczyzny, który przed
wieloma laty opuścił dom rodzinny i urządził się w Stanach Zjednoczonych. Policji oświadczył,
że nie chce utrzymywać kontaktów z najbliższymi, ponieważ
dla nich już .dawno umarł·. Jeśli w ciągu 7 dni od daty zgło
szenia działania rodziny i policji
nie doprowaflzą do wyjaśnienia

http://sbc.wbp.kielce.pl

sprawy, wszczyna się postępo
wanie poszukiwawczo-identyfikacyjne - dodaje podinsp. Musiał. - Najczęściej prowadzi to do
wyjaśnienia okoliczności i motywu zaginięcia.
Bywa jednak i tak, że mijają
miesiące i lata, a zaginięcie nadal pozostaje zagadką . Bliscy,
którym zależy na poznaniu
prawdy, uwążają najczęściej
wówczas działania policji za niewystarczające i nieadekwatne
do
powagi sytuacji. - Najstraszniejsza jest trwająca
całymi latami potworna niewiedza - mówi zrozpaczona
matka zaginionej dziewczynki. - Upływający czas przysła
nia mi żałoba, która nie może
znaleźć ujścia. Nie mogę córki
normalnia.opłakać, a nadzieja
na jej cudowne odnalezienie
jest coraz mniejsza.
Tymczasem policja czasami
bywa bezradna z powodu braku
śladów. Nie zawsze może , ale
jeżeli istnieje taka potrzeba,
zwraca się wtedy do społe
czeństwa. "Ktokolwiek wie .. ."

Więzienie

lub Koran

,

Cwiczenie
•

•

pamięcI
Sprawiedliwość islamska
może być bezwzględna albo
bardzo łagodna. W Damghan,
małej wiosce w północno
wschodnim Iranie, więźniowie
mają prawo do tygodniowej
przepustki za każdy wyuczony na pamięć rozdział Koranu.
Koran liczy ich trzydzieści. Dla
obdarzonych dobrą pamięcią
perspektywa jest więc kusząca.

Co ciekawe, oficerowie i podoficerowie armii irańskiej, którzyopanują na pamięć cały Koran, otrzymują wyższy stopień.

Echo sportowe · kieleckie
Ostrovia postawiła na swoich

FABRYKA SIATKARZY
MKS Ostrovia Ostrowiec ŚWiętokrzyski uruchomi od wl2eŚl1ia prawdziwą "fatxykę" siatkarzy. W kilku tuteiszych szkołach szkolonych
będzie od podstaw blisko dwustu czwartoklasistów.

J,Plaiówka"
W Pińczowie
12 par z Radomia, Kielc, Krakowa, Buska, Olsztyna, Kazimierzy Wielkiej i Pińczowa wzięło udział w turnieju siatkówki plażo
wej, który odbył się na terenie
pińczowskiego MOSiR. Prócz
MOSiR organizatorem zawodów
była Autonomiczna Sekcja Piłki
Siatkowej Nida-Rewir.
W eliminacjach drużyny rywalizowały systemem pucharowym,
a do ścisłego finału zakwalifikowały
się 3 pary. Turniej wygrała para
Wleciał/Kasza z Buska, która pokonała
parę
Jezierski/Burda
z Pińczowa 2:1 i duet Wyrzycki/Herog z Buska 2:0. Drugie miejsce przypadło pińczowianom, którzy pokonali buszczan 2:0.
Zwycięskiej drużynie przypadł

Puchar

Burmistrza Miasta
Witolda Kani oraz piwna nagroda ufundowana przez ajentkę baru
MOSiR Barbarę
Małkiewicz. Drugi zespół otrzymał nagrodę firmy "Rewir",
a trzeci gadżety Urzędu Miasta i
"Rewiru".
Sędzią głównym zawodów był
Jacek Kuza.
/PK!

Dotychczasowy system szkolenia obejmował najwcześniej
uczniów klasy szóstej, siódmej.
Model
wprowadzony
od
września pozwoli objąć systematycznym szkoleniem już
czwartoklasistów. W sześciu ostrowieckich szkołach podstawowych/SP nr nr 5, 6,7,9, 13 i 14/
powstaną grupy liczące około
trzydziestu dzieci. Wszystkie
będą uczyły się siatkówki od
podstaw i rozwijały ogólną
sprawność fizyczną. Najlepsi
trafią do zespołów młodzików kadetów i juniorów, których
sześć MKS Ostrovia zgłosił
w tym sezonie do rozgrywek.
Treningi grup siatkarskich będą
się odbywac trzy Jazy w tygod-

niu, zawsze przed zajęciami lekcyjnymi.
- Szkolenie zostało oparte na
nauczycielach tych szkół - mówi
inspektor do spraw sportu Wydziału Oświaty UM Grzegorz
Bażanł. - Warunki do nauczania
podstaw gry w piłkę siatkową są
wszędzie przynajmniej dobre.
Nie zamykając drogi innym
szkołom, będziemy organizowali dla grup treningowych zawody
w formie festynów, aby konfrontować umiejętności , od podstawowych przez minisiatkówkę po
piłkę siatkową w pełnym wymiarze. Po dwóch latach szkolenia
i selekcji prowadzony.pędzie nabór do drużyn młodzików. Taki
system zagwarantuje stały
dopływ zawodników i· poszerzenie bazy do uprawiania tej dyscypliny.
/TeZ/

Dwa turnieje w najbli~szy weekend

Tenis po kielecku

Pińczowa

Uczcili

30 dziewcząt i chłopców wzięło udział w rozgrywanym w Kielcach turnieju tenisowym dla młodzieży do lat 16 Coca Cola i Kort
'95. Startowali tylko zawodnicy z wojęwództwa kieleckiego.
Wśród
dziewcząt wygrała
Małgorzata Wielińska pokonując w finale Dominikę Pisku-

1S-rocznicę Solidarności

Dużo

nagród

W Klubie Sportowym Legion Kielce odbył się wczoraj otwarty
turniej tenisa stołowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych z okazji 15-lecla Istnienia "Solidarności".
Wzięło
chłopców

w nim udział 23
i 3 dziewczyny. Wyniki: 1. Anna Prokop, 2. Ewa Gomułka, 3. Ewa Gruszka /wszystkie AZS Kielce/. Chłopcy młodsi:
1. Marcin Stępień /Legion!, 2. Adam Kowalski /Kolejarz/, 3. Łu
kasz Wenda /Legion/. Chłopcy
starsi: 1. Łukasz Kmieć, 2. Łu
kasz Bukat /obaj Legion/, 3.
Przemysław Kruk/IV LO Kielce/.
Seniorzy: 1. Krzysztof Wenda, 2.

r~ zg~
NOTATNIKA

~EPORTER~
Sprawdzian
dla piłkarzy
Jutro o godzinie 1O na stadionie Korony rozpocznie się pi/karski turniej młodych talentów.
Działacze Korony zapraszają
wszystkie drużyny, a także zawodników,
którzy chcieliby
sprawdzić swoje umiejętności.
Do turnieju zapraszani są chłop
cy urodzeni po 31 lipca 1982 roku.
Młodzi futboliści
Aż 20 zespołów uczestniczyło
w Turnieju Dzikich Drużyn. Zawody rozegrano już po raz osiemnasty. Piłkarska młodzież
rywalizowała w trzech grupach

wiekowych. Na osiedlowym boisku przy ul. Krasickiego rozegrano łącznie 34 mecze. Wśród
najmłodszych najlepsi okazali
się chłopcy z drużyny "Głazoja
dy" przed "Wesołymi Kisielami". W kategorii piętnasto
latków triumfował zespół "Goliatów". Drugie miejsce zajęła
drużyna MC Południe. W kategorii najstarszych /16-18 lat! osiedlowych futbolistów bezkonkurencyjna okazała się ekipa
pod nazwą .. Herrenvolk".

Jerzy Stępień /obaj Legion/, 3.
Ryszard Kwaśny /TKKF Bydgoszcz/. Wszystkim wręczono
atrakcyjne nagrody, których fundatorami byli: hurtownia "Zelmer", hurtownia księgarsko-mu
zyczna ,,Andrzej", pub "Podziemie", drukarnia "Duet", KZ "Solidarność" Kopalnia Wapienia
"Morawica 3" oraz stoisko warzywno-owocowe z pl. Wolności
w Kielcach.
/STACH/

Turniej

lak 5-7, 6-3, 6-4. Wśród chłopców
najlepszy był Daniel Stępień,
który w finale pokonał Tomasza
Banasiewicza z Jędrzejowa ą-2 ,
7-5. Faworyt imprezy MichałZy
gacIło wygrał... turniej pocieszenia. Piękne puchary, a także
ręczniki i napoje ufundowała "Coca-Cola". Nagrodę fair-play sponsorowaną jak zwykle przez Bank
PeKaO SA otrzymał Filip Litwiński.

***
2 i 3 września odbędą się
w Kielach dwa turnieje. Na kortach Błękitnych Kielecki Okręgo
wy Związek Tenisowy organizuje
Otwarte Mistrzostwa Okręgu seniorów i juniorów. Nagrody funduje firma Rysmar Holding rozprowadzająca piwo ES. Początek zawodów o godz. 9, zapisy przed imprezą.
Natomiast na kortach Tęczy
odbędzie się w tych samych
dniach turniej "skrzatów" do lat
12 i młodzików do lat 14. Sponsorem jest Centrum Informacji
i. Usług Turystycznych z ulicy
Zytniej 1 oraz "Coca Cola". Początek imprezy i zapisy jak wyżej .
/SW/

"piątek"

ŚPKS "Rodzina" zorganizował turniej "piątek" piłkarskich
dla chłopców w wieku od 10 do
12 lat. Na boisku SP 17 rywalizowało 10 drużyn . Zwyciężył
zespół MCS pokonując w finale
Victorię 5-3 i Juventus 11 -2. Drugie miejsce zajął Juventus pokonując 1-0 Victorię , która była
trzecia.

strona 15
Na zgrupowaniu w podkieleckim Słowiku przebywa kadra kolarzy DEK Meble/Joko/Romar przygotowująca się do startu w
52 Tour de Pologne. Jak się okazuje, nadal nie wiadomo, kto
będzie szóstym kolarzem biorą
cym udział w TdP.
W grupie pojawii się nowy zawodnik Tomasz Kłoczko z Welturu Sosnowiec Radio Katowice, wy-

Jutro drużynowe
mistrzostwa Polski

Kolarze
na obozie
jest już kom~
let. Niestety z DEK Meble/Joko/Romar nie może uczestniczyć
w wyścigu Jacek Bodyk ści
gający się ostatnio we Francji. Nie
wiadomo więc na razie, kto uzupełni piątkę Tomasz Brożyna,
Kazimierz Stafiej /DEK Meble/Cyclo Korona{, Piotr Wadecki,
Grzegorz Gwiazdowski i Tomasz Kłoczko_
Przypomnijmy, że w tegorocznym TdP może wziąć udzial tylko
czołówka naszych amatorów, która została sklasyfikowana na
specjalnej liście opartej na wynikach ważniejszych wyścigów krajowych. Jeżeli dany klub nie ma
sześciu
kolarzy na
l iście ,
a przykładowo dwóch, musi uzupełnić skład zawodnikami z innych
klubów. Jak zostaliśmy poinformowani, o tym, kto ostatecznie pojedzie jako szósty w tegorocznym
TdP w grupie DEK Meble/Joko/Romar, dowiemy się w środę.
W tym dniu bowiem odbędą się
w Poznaniu drużynowe Mistrzostwa Polski w kolarstwie, w których
wystartuje czwórka kielczan Tomasz Brożyna, Kazimierz Staflej, Paweł Tymborowski i Michał Krawczyk. Prosto z mistrzostw trener Krzysztof Stanek
ma przywieźć szóstego kolarza do
swojej ekipy na Tour de Pologne.
/STACH/

Wjadą

Arbiter
dal przykład

Punkt nadziei
Wiele niespodzianek spotkibiców,
którzy przybyli na mecz Granatu z Ładą Ambra Biłgoraj.
Pierwszym
zaskoczeniem
było
pojawienie się po
dłuższej przerwie w drużynie
gospodarzy
rutynowanych
piłkarzy - Pawła Wawrzyńczaka i Stanisława Opary.
'
Pierwszy z nich był ponoć
w słabszej formie, więc grał
w rezerwach , a drugi zapałał
nagłą chęcią do pracy zawodowej ... Obaj należeli do najlepszych zawodników Granatu, który zdobył pierwsze punkty w rozgrywkach. Ci z działaczy Granatu, którzy nie widzą wspomnianej dwójki zawodników w druży
nie z Rejowa powinni szybko
zrewidować
swe
myślenie
o piłce . Drugim zaskoczeniem
była absencja arbitrów z Siedlec, których zastąpił były pi/karz
Granatu Seweryn Dejworek na
co dzień arbiter IV ligi. Swą postawą na boisku udowodnił, że
delegowanie arbitrów z odległych miejscowości nie musi
być koniecznością.
/PISZ/
kało nieliczną grupę

Po meczu KSZO-Wisla

Sudol bohaterem
Bohaterem meczu KSZO - Wisła był niewątpliwie Grzegorz Sudoł. Piłkarz ten, mimo iż odczuwał dolegliwości kolana, zdecydował się wystąpić w niedzielnym meczu i należał do wyróż
niających się na boisku piłkarzy.
Po dziesięciu minutach gry
Sudoł padł na płytę zwijając się
z bólu. Boisko opuścił na noszach, ale gdy wydawało się , iż

jest to koniec jego występu
/wzdłuż linii zaczęli truchtać Jop
i Cieślikowski/, piłkarz z usztywniającą opaską na kolanie
wróci! i walczył dalej. Po
następnych dziesięciu minutach
zderzył się w wyskoku głową
z Kaliciakiem i upadł na płytę
z rozbitym nosem. Mimo to grał
dalej, a w 65 min. uratował
zespół przed utratą gola, wybijając pi/kę z linii bramkowej . Za
taką postawę sześciotys i ęczna
publiczność
nagrodziła
schodzącego z boiska Sudoła

Dziennikarze lepsi

W meczu z Wisłą piłkarze KSZO zagrali z dużą ambicją. Na
z piłką Artur Anduła.
Fot. S. Stachura

zdjęciu:

W

austriackiej mieJscoKilldorf odbyły się
kolarskie amatorów,
w których z powodzeniem
startowali Polacy, a wśrod
nich Henryk Januszek z KTC
Kielce.
Kielczanin, w wyścigu na 12kilometrowej trasie prowadzącej
pod górę , zajął 4 miejsce, a drugi
był Ryszard Grygonis ze Zgorzelca. Dzień poźniej w swojej
kategorii wiekowej Henryk Januszek wywalczył ąsmą pozycję /120 km/, a drugi był Grygonis. Warto dodać , że ten drugi
wości
wyścigi

brawami.
Z podobnym poświęceniem
zagrali w n i edzielę wszyscy
piłkarze KSZO, co doceniltrener
gości Lucjan Franczak: - Nie ukrywam, że przyjechal iśmy, żeby
wygrać , ale pikarze KSZO zagrali bardzo ambitnie. Nie chcę
polemizować na temat obu karnych i uważam wynik meczu za
sprawiedliwy.
/TeZ/

W Austrii, Kazimierzu Dolnym
i Złotowi e

Starty cyklistów
wyścig był

zarazem Mistrzostwami Swiata amatorów.
W Kazimierzu Dolnym odbył
się dwuetapowy wyścig , w którym bardzo dobrze zaprezentował się Waldemar Banasiński ,
zawodnik Ambitu{Piowar Kielce.

http://sbc.wbp.kielce.pl

kosze

Prawdopodobnie barażowy mecz o II ligę
koszykarze Mitexu Kielce rozegrają w hali
"Iskry" przy ulicy Krakowskiej. Między kierownictwami obu klubów trwają jeszcze pertraktacje odnośnie warunków wynajmu hali.

dawało się więc , że

z

okazji 30-lecia istnienia
Zakładów
Cementowo-Wapienniczych w Bukowej na
tamtejszym stadionie odbył
się festyn sportowo-rekreacyjny. Jednym z punktów
programu był mecz pomiędzy
TKKF .. Oldboy" Bukowa a kieleckimi dziennikarzami.
Gospodarze
dwukrotnie
w pierwszej połowie obejmowali
prowadzenie - po strzałach znanego maratończyka Włodzimie
rza Zawalskiego i Krzysztofa
Łodeja. Jedyną bramkę dla żur
nalistów w pierwszych 40 minutach uzyskał grający gościnnie
w naszym zespole Mirosław
Gościłowicz.
Po
przerwie
goście wzi ęli się "do roboty"
i szybko przyniosło to efekt.
Wyrównał kolejny gość w druży
nie Jarosław Mazur, a jak się okazało zwycięską bramkę dla
dziennikarzy strzelił . z rzutu karnego Sławomir Sijer. Wygraliśm y 3:2 /1:2/.
/STACH, PK, SW, MB!

Mitex Kielce zagra baraż
o II ligę w hali Iskry?

Wygrał

pierwszy etap l iczący 75
km, podobnie jak i czasówkę liczacą 2,2 km. Na 75-kilometrowej trasie drugi był Bogdan
Spiech z Radomia, a w czasówce zajął on 3 miejsce. W klasyfikacji generalnej wyścigu

Wymalowane zostały już linie
oznaczające boisko do gry w koszykówkę . Specjalna konstrukcja koszy jest składana i bez
problemu .. wjedzie" i "wyjedzie"
przez niewielkie drzwi, które prowadzą na parkiet hali. Kosze
zostaną zakupione od jednej ze
szkół w Kozienicach po okazyjnej, bardzo korzystnej cenie.
Być może w kosztach ich zakupu będzie partycypował kielecki
Urząd Miasta.
Wczoraj Naczelnik Wydziału
Sportu Artur Sabat powiedział
nam , że całkowicie popiera inicjatywę rozgrywania meczów koszykówki w hali "Iskry".
/SW/

.Już

grają

w

ligach
Junlorow
•

•

6'

Rozpoczęli rozgrywki
w ligach makroregionalnych piłkarze nożni w
kategoriach juniorów i
juniorów młodszych.

,

Juniorzy
Korona Kielce - Radomiak
1:1, Pilica Białobrzegi - Błękitni
Kielce 1:1, Broń Radom - Siarka
Tarnobrzeg
2:0,
Naprzód
Jędrzejów - Proch Pionki 1 :3, Orzeł Rudnik - KSZO Ostrowiec
1:1, Stal Stalowa Wola - MG
MZKS Kozienice 3:0.
1
1.5ta15W
3
3:0
2_Proch
1
3
3:1
3.Broń
1
2:0
3
4.Pilica
1
1
1:1
Błękitni
1
1:1
1
Orzeł
1
1:1
1
KSZO
1
1
1:1
1
1:1
Korona
1
Radomiak
1
1:1
1
10.Naprzód
1
O
1:3
11.Siarka
1
0:2
O
12.Kozienice
1
O
0:3

Juniorzy
młodsi

'"

Korona - Radomiak 3:4, Beniaminek Radom - Błękitni 0:6,
Broń - Siarka 2:5, Naprzód Proch 1:2, Orzeł - KSZO 0:1,
Stal - Kozienice 3:0
1.Błękitni
1
3
6:0
1
2.Siarka
3
5:2
3:0
3.5tal
1
3
4.Radomiak
1
3
4:3
5.Proch
1
3
2:1
6.KSZO
1
3
1:0
7_Korona
1
O
4:3
a.Naprzód
1
O 1:2
9.0rzeł
1
O
0:1
10. Broń
1
O
2:5
11.Kozienice
1
O 0:3
O
0:6
12.Beniaminek 1

I

/PK!, lWU
w kategorii /I Waldemar Banasiński był pierwszy, a Bogdan
Spiech trzeci.
W Złotow i e koło Piły startowała kolejna grupa naszych zawodników. W kryterium ulicznym zwycięstwo w kategorii IV
odn i ósł Jerzy Kruk, podobnie
jak dzi eń poźn i ej w wyści gu na
dystansie 54 km. W kategorii VI
natomiast, Eugeniusz Turek
zajął trzecie miejsce. W klasyfikacji generalnej J. Kruk byl pierwszy, a E. Turek trzeci. Obaj
reprezentują kieleckie KTC.
/STACH/

I
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KADRA NA

RUMUNIĘ

6 września na stadionie Górnika Zabrze piłkarska reprezentacja Polski rozegra kolejny, eliminacyjny mecz do Mistrzostw Europy. Tym razem przeciwnikiem "biało-czerwo
nych" jest prowad7;ąca w grupie I drużyna Rumunii.

Lekkoatleci startowali w
Suwałkach i Białymstoku
\1

Białej

Podlaskiej

Pracowity weekend"
Bardzo pracowicie spędzili ostatni weekend lekkoatleci naszego
regionu. Wzięli oni udział w mityngach rozgrywanych w Białej Podlaskiej, Białymstoku i Suwałkach . Jak już informowaliśmy, najlepiej
spisał się radomianin Artur Błasiński , który zwyciężył w biegu na
1500 m.
W tym samym biegu dalsze
pozycje zajęli skarżyszczanie .

Mistrzostwa Europy
ciężarowców

liBrąz"

Aliny

zakończonych

Podczas

w
greckiej miejscoMistrz-ostw Europy
juniorów do lat 16 w podnoszeniu ciężarów bardzo dobrze spisała się Alina Pożoga ze Stali
Kunów. Nasza zawodniczka w
kategorii 54 kg wywalczyła
brązowy medal.
Alina osiągnęła 132.5 kg w
dwubOju. W kategorii 50 kg Dominika Misterska z LKS Łódź
wywalczyła złoty medal wynikiem 135 kg.
/PISZj
niedzielę w
wości Kovala

I

Przedsiębiorstwo

W sobotnim , finałowym mityngu
Grand Prix PZLA w Białymstoku
startowali także inni nasi lekkoatleci : 400 m ppł . - trzeci był Jarosław Kalbarczyk I Radomiak
Dami! - czas 52,92 sek. i 5. Marek Rożej 10limp Końskiel czas 54,90, 400 m - 8. Luiza
Łańcuchowska IRadomiakl czas 57,10 sek., 200 m - 9. Paweł Piwowarski IRadomiakl czas 23,04 sek., 800 m - 9. Jakub Fijałkowski /Radomiak/ -

Pięć

drużyn

w

czas 1.56,68 min . W drugiej
części finału Grand Prix, zawodach które w niedzielę odbyły s i ę
w Suwałkach , startowała tylko
jedna nasza zawodniczka. Luiza Łańcuchowska z Radomiaka zajęła 6 ' pozycję w biegu na
400 m ppł., gdzie uzyskała czas
63,60 sek. W piątek rozegrano
także mityng lekkoatletyczny w
Białej Podlaskiej, w k1órym
wzięli udział radomscy skoczkowie wzwyż . Iwona Kurzempa
IRadomiak/
pokonała
poprzeczkę na wysokości 165 cm, a
Jakub Grochola 10rlęta Radom/
u~skał 185 cm.

o

starachollVickil1'l
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show

Już w czwartek rozpoczyna się w Starachowicach Międzyna
rodowy Turniej o Puchar Federacji Koszykówki, który będzie
miał bardzo silną obsadę.

Handlowo-Produkcyjne

2&600 Radom, ul. Tartaczna 29
tel. (048) 313-044, tel./fax 282-08

Oprócz gospodyń - AS KK Star
Starachowice wystąpią w nim
koszykarki AZS Vanpur Rzeszów, Polonia Warszawa, AZS
Toruń i Wołna Sankt Petersburg.
- Gdyby koszykarki Wolny nie
dojechały do Polski to zastąpi je
drużyna SIar Foods Pabianice
/dawny HerosI - powiedział .. Ewiceprezes
fundacji
chu"
Wiesław Słoka. - Mam nadz i eję . że starachowiccy kibice
obejrzą kilka ciekawyth pojedynków, a emocji nie powinno
zabraknąć .

/PISZj

Sport także
na stronie 15

A KIZY
B)\D"NlA NAUKOWE

DOWODZĄ,

ŻE PALENIE TYTONIU

JEST SZKODLIWE Dl.:\ ZDROWIA..
MINISTER ZDROWlA I OPIEKI SPOł.ECZNF.J

•

/STYl/

turnieju

"POLSKI TYTOŃ" · RADOM
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Będzie to kolejny ważny mecz
naszej drutyny, k1óra ma duże
szanse na awans do przyszło
rocznych finałów Euro '96. Trener Henryk Apostel podał szeroką kadrę na mecz z Rumunią.
Znalazło s i ę w niej aż sześciu .
reprezentantów Legii Warszawa, która niedawno wywalczyła
awans do Ligi Mistrzów.
Bramkarze: Andrzej Woźnia k
/Widzew
Łód ź/,
Maciej
Szczęsny I Legia/,
Obrońcy:
Marek Koźm i ński IUdinesel, Tomasz Wałdoch NfL Bochum/,
Waldemar Jaskulski IPogoń
Szczecin/, Jacek Z i eli ń sk i /Legia/. Pomocnicy i napastnicy:
Marek Jóźwiak I Legia/, Ry.szard
Czerwiec /Widzew/, Piotr SwierTrener Henryk Apostel Iz prawejl i jego asystent Bronisław
czewski I Bastia/, Tomasz Iwan
Broniszewski byli zadowoleni po remisie z Francją na Parc des
I Feyenoord Rotterdam/, Piotr
Princes. Teraz zastanawiają się jakpokonać w Zabrzu Rumunię.
Nowak (TSV fI7Ionachium/, SylFot. S. Stachura
wester Czereszewski /Stomil 01sztyn/, Tomasz Sokołowski /StoW Kielcach zagrają uczestnicy
mil/. Jacek Bednarz I Legia/. Tomasz Wieszczycki I Legia/. Jerzy
europejskich pucharów
Podbrożny ILegia/. Krzysztof
Bukaiski I Hutnik Kraków/ , Wojciech Kowalczyk I Betis Sevilla/.
Andrzej Juskowiak 10limpiakos
Pireus/. Roman Kosecki IFC
Planowano duży turniej z udziałem czołowych "siódemek"
Nantes/.
Europy, m.in. z Niemiec i reprezentacji Polski i Rosji, który miał
ISTACHI
być transmitowany przez zachodnie stacje telewizyjne.

Rozgrywający KSZO Marek
Graba dzięki dobrej grze w remisowym spotkaniu z Wisłą Kraków powiększył swoją przewagę
nad rywalami. Uderowaniu zwycięzcy naszej klasyfikacji w ub iegłym sezonie w trzeciej lidze
zagrażają właściwie tylko jego
klubowi koledzy. bowiem Stal
Stalowa Wola po słabej grze uległa Jagiellonii w Bialymstoku i
nieoczekiwanie były zespół ekstraklasy jest " czerwoną latarnią"
II ligi.
II liga: 1. Graba IKSZO/ - 33
pkt .• 2. Baćmaga IK! - 29. 3. Dy-

* W Warszawie zakończył się
Międzynarodowy
Kongres
Brydżowy o Grand Prix Warszawy Ipula nagród 400 mln starych złotychI . Najlepszy okazał
się Henryk Wolny ze Słupska.
który wyprzedził Stefana Kowalczyka z Katowic i Sławomi
ra Dmowskiego z Warszawy.
Najlepszą parą byli Jacek Czajkowski /TarnobrzegI i Piotr
Gawryś /Warszawa/.

*

Zdobywcą

piłkarskiego

Hiszpanii zoslała
drużyna Deportivo la Coruna . która w rewanżowym pojedynku pokonała Real Madryt 2 : 1. Pierwszy mecz również
zakończył
się
zwycięstwem Deportivo 3:0.
* Dwa brązowe medale zdobyli polscy judocy na Uniwersjadzie w turnieju drużynowym.
Polki pokonały w walce o medal
zespół Rosji 3 :1. a mężczyźni
zwyciężyli Brazylię 3 :2.
* Międzynarodowy Turniej
Siatkarzy o Puchar Niemiec zakończył się zwycięstwem zespołu
Rosji. Drugie miejsce
zajęła Bułgaria, a trzecie Niemcy.
IJI
Pucharu

PI"KAR~

.. EC HA
. . . . .-.."_....,.._P"._
manowski IKI - 28, 4 . Żelazow
ski IK! - 27, 5. Szafran /Stal! 24. 6 . Gaweł /KI- 23. 7. Karwacki, Gaszczyn I KI. Sejud ISI . 22.
10. Anduła /KI. Błażej /S/. Rybak ISI - 21 .
W piątej kolejce III ligi świetne
występy
zanotowały Korona
Kielce i Hetman Włoszczowa ,
stąd piłkarze tych drużyn znacznie awansowali w naszej klasyfi-
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Niestety. drużynom niemieckim
/Kiel i Lemgo/ nie odpowiadał termin zaproponowany przez organizatorów - kielecką Iskrę/Ceresil i
sklad ..personalny" turnieju ulegnie
zmianie. 8 i 9 września w Kielcach
zagrają cztery drużyny. k1óre brać
będą w tym roku udział w europejskich pucharach. Swój udział potwierdziły już: wi .cemistrz Słowacji

Dwa medale

S

Tartran Preszov /Puchar EHF/.
mistrz Polski Petrochemia Płock
/Puchar Europyl i oczywiście wicemistrz Polski Iskra/Ceresit /Puchar
Zdobywców Pucharów/o Dziś ma
dotrzeć potwierdzenie udziału od
mistrza Ukrainy ZTR Zaporoże
/Puchar Europy, byly klub zawodnika Iskry Aleksandra Czernysza/.

!PK!

myśliwych

O puchar

z Radomia

nŁowcy·1

Na strzelnicy Świtu w Starachowicach rozegrano ogólnopolskie żawody strzeleckie o Puchar Redakcji "Łowcy SWiętokrzys
kiego". Najlepiej zaprezentowali się myśliwi z Radomia, którzy
zdobyli dwa medale.
Na starcie zawodów stanęło
kilkudziesięciu
myśliwych z
całej Polski . którzy rywalizowali
w wieloboju strzeleckim. skła
dającym się z czterech konkurencji w strzelaniu ś r utowym i
dwóch w kulowym . Zwycię ż ył
Władysław Glisda z Radomia
przed Tomaszem Przybeckim
i kolejnym radomian inem Andrzejem Szczypiórem. Na 4
miejscu uplasował s i ę Andrzej
Michta z Suchedniowa. a na 6
pozycji Jerzy Markiewicz także z Suchedniowa . Pierwsi
dwaj zawodnicy imprezy uzyskali 94 punkty na 100 możl i 
wych .
/PISZj

kacji. Prowadzi nadal bramkarz
Hetmana - Dariusz Miernik.
1. Miernik /Hetmanl - 33 pkt. .
2 . S. Malaga /Bucovia/ - 32. 3.
Kozubek / Korona/. Kiczka I Hetmant - 31 . 5. Wydra /Tłok i/, Tokarczyk, Stefański I Koro na/.
Kurek, Dec I Hetmanl - 30 , 10.
Sulich /Tło kil. Gil / Korona/.
Kościołek I Hetmanl - 29 . 14.
Waliszewski,
Radłowski ,
Grębowiec, Karasiński (Tłok i/.
Dziubel IBłęk i tn i/. A. Marcisz

I Bucovia/.
I Korona/.

Gawlik,

Heinrich

!PK!

WystartollVala
Serie A

Stoiczkow
już strzela gole
W niedzielę wystartowała
piłkarska ekstraklasa Włoch.
Próbkę swoich możliwości dał
już Bułgar Christo Stoiczkow
reprezentujący w tym sezonie

barwy

Parmy.

Wyniki : Atlanta - Parma 1:1
N ieri 90 - Stoiczkow 76/. Bari Napoli 1: 1 /Protti 2 - Cruz 82 z
karneg%~~ Fiorentina - Torino
2:0 l Orlando 57, BancheIIi 60/.
Inter Mediolan - Viacenza 1:0
/R. Carlos 53/ , Juventus Turyn
- Cremonese 4:1 IJugovic 17,
Ravanelli 65 i 71 z karnego. Descham ps 87 - Maspero 50/. Lazio
- Piacenza 4:1 ISignori 32, Esposito 47 i 73 Casiraghi 79 z karnego - Caccia 81 z karnegol.
Padvoa - AC Milan 1:2 IAmoruso 34 - Weah 6. Baresi 44/. Udinese - Cagliari t:O I Bierhotf 56/.
Sampdoria - Roma 1: 1 IKarembeu 22 - Branca 24/. /STACH/

Red.

I 11111

20 8 0 0017

Marek

Koźmiński grał tylko pierwsze
45 minut, a jego drużyna - Ud inese pokonała Cagliari 1:0.

prowadzący

KRZYSZTOF
KOWALIK
Red. depeszowy
CZESŁAW

KUŚMIERSKI

