KIELCE - RADOM - TARNOBRZEG
Czwartek

31 sierpnia 1995 r.
Nr 201 (5829)
Cena 45 gr (4500 starych zł)

PKS W -Jędrzejowie prosi ~OWY
by zapewniła pasażerom bezpieczeństwo

IWOJ

KIELECKIE. - Jesteśmy właścicielami "minibusów", mamy zarejestrowaną
działalność gospodarczą, chcemy - jak każdy - zarobić na życie, ale cały zysk idzie
na mandaty. Prześladują nas PKS, dla którego jesteśmy konkurencją i policjanci z
"drogówki".

Straż pożarna

od brudnej roboty

KA'AStROFA
DO .PI~'NAS'EJ

- Jeździmy na trasie Kielce .
Jędrzejów. W każdy czwartek
Iwtedy w Jędrzejowie jest targI
zatrzymuje nas wiśniowy "polo·

w Jędrzejowie , gdzie indziej mamy
spokój.

nez" na cywilnych numerach, należący do PKS, wysiada z niego
policjant i wlepia nam mandat.
Przeganiają nas z zatoczek autobusowych, bo rzekomo "kradniemy" PKS pasażerów - skarżą się
Józef B., Artur K., Andrzej S. i Ka·
zimierz Sz. - Jesteśmy dla PKS
konkurencją , ale uczciwą. Płacimy
podatki, chcemy, by pasażerowie
byli zadowoleni z naszych usług·
zatrzymujemy się tam , gdzie ży
czy sobie klient, ponadto u nas bilety są tańsze. Byliśmy w dyrekcji
PKS, żeby "dogadać się" w sprawie parkowania na przystankach.

działają na
działalności

nie
dysponują
potrzebnym
do
ulic po wypadkach
samochodowych. Nie mają zamiatarek, dźwigów, wywrotek,
odśnieżaczy. Musząje pożyczać

Łuczniczki

z Kielc

zawojowały Europę

ch, t e
Anety!!!
LlLLESHALL. Historyczny
sukces odniosły wczoraj dwie
łuczniczki Stelli Kielce - ANETA CIOK i ANETA GOŁUZD. W
zakoDczonych wczoraj w angielskim Lilleshall Mistrzostwach Europy juniorek do lat
18 w łucznictwie nasze
dziewczęta wraz z Kingą Szeligą z Rzeszowa i Małgorzatą
Janią z Prudnika zdobyły złoty
medal w turnieju drużyno
wym! Mistrzostwa te były także ostatnimi zawodami zaliczanymi do Pucharu Europy i
trofeum to także przypadło
Polkom. Szerzej o tym wydarzeniu na stronie 16.
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Pk;alfia!d Q~a./
Cyrt A1th,ff zaprasza na wielkie widOWIsko
cyrkowe z udzialem wielu znakomilych
artystów z ró1nych krajów oraz duią iloŚĆ
Zwierząt z różnych kontynentów.
Zapewnią one znakomitą zabawę-

od zakładów pracy, ale nie ma
umów, które gwarantowałyby
całodobową pomoc. Firmy prywatne chętnie wypożyczają
swoje maszyny, ale zdarza się ,
że mają je popsute. są w terenie
albo pracownik je obsługujący
jest na urlopie. Trzeba dzwonić
do kilku przedsiębiorstw.
- Zakład Zieleni Miejskiej,
Przedsiębiorstwo Oczyszczania - firmy komunalne nie chcą
z nami współpracować - mówi
komendant Krzysztof Janicki
z Rejonowej Komendy Straży
Pożarnej w Kielcach . W MPO
nie można się doprosić pomocy
nawet do godziny 15, później
telefon jest głuchy. Chcieliśmy
podpisać z nimi umowę na
odpłatne
wypożyczanie
sprzętu , odmówili, twierdząc,
że nie stać ich na umowy ze
strażą.
W MPO dowiedzieliśmy się,

ze po podpisaniu umowy firma
musiałaby wprowadzić całodo
bowe dyżury i płacić za nie pra-

cownikom. Dlaczego na nas
spycha się robotę, której nikt nie
chce wykonać. Co z tego, że jesteśmy komunalni, działamy na
takich samych warunkach jak inne firmy, musimy się utrzymać z
usług - twierdzi zastępca prezesa Jerzy Tecław.

L .. •

Jutro "Relaks"
i kolorowy
"Super-Relaks"

Niniejsza karta staje Się

BEZPUTIIYM ZAPROSZEIIIEM
dla jednego dziecka wmomencie
zakupu jednego biletu dla osoby
towarzyszącą

Cyrt Altbaff bedzie gościł wKlelcach

przy ulicy Klonowej od 1 do 10 września.
Przedstawienia o godz. 16.15119.30
wdni powszedme. o godz. 14.30 11800
wsoboty, niedziele i swięta
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CENY PROMOCYJNE
Z "flMI III

• język angielski, niemiecki, włoski
- wszystkie stopnie zaawansowania
- dorośli, młodzież, dzieci, CERTYFIKATY l
• kursy maszynopisania, komputerowe (IBM)
• szkoła sekretarek
hurtownia podręczników obcoj ęzycznych

tel. 68-40-55, 68-30-55

węgla

jak na lekarstwo. Czytaj na
Fot. A . Piekarski

Po zbro

iczym podpaleniu w

,"

..

KIELCE. Prokuratura Wojewódzka w Kielcach areszto32-letniego Marka B., mieszkańca Końskich, podejrzanego o grożenie spaleniem lokalu i mieszkania państwa C. właścicieli restauracji "Egipcjanka".
wała

Śledztwo w tej sprawie objęte
jest tajemnicą . Rzecznik prasowy prokuratury Bogdan Karp powiedział nam tylko, że potwierdza, iż w sprawie o zbrodnicze

pozbawione kontroli
__

W Prokuraturze Rejonowej w
Kielcach w tym roku prowadzonychbyło 31 spraw, w których
poszkodowane były banki. Odnośnie banków państwowych
chodziło o wyłudzanie kredytów
lub usiłowanie wyłudzenia, w
przypadku banków prywatnych
wszystkie wyłudzenia były skuteczne. Straty poniosły : PKO,
I?anki
spółdzielcze,
Bank
Sląski, Wschodni Bank Cukrownictwa, Agrobank, Bank

«»tipJ

Końskich

Podejrzany siedzi

.' _

•

podpalenie
mieszliania
w
Końskich aresztowano jedną osobę·

W kilka dni po pożarze zmarła
Katarzyna C., która własnym
ciałem zasłoniła przed ogniem
dwoje wnucząt.
/AO/

Dzieci będą dowożone
przez zakład pogrzebowy

_

KIELECKIE. - W latach 1992-93 banki spółdzielcze były prawie pozbawione kontroli
- mówi prokurator Bogdan Karp z Prokuratury Wojewódzkiej w Kielcach. - Stąd brała
się wielka łatwość w zaciąganiu kredytów. A potem banki. .. upadały.

Produkcyjno-Handlowe
i Usługowe

Kielce, ul. Sienkiewicza 59
KUPON KONTROLNY C\'IlK ALTHOFF

opałowych

:;W-y~~ij.~Q:ZA'dĄ , "'AK.----M 'OGĄ

Nowo otwarty sklep firmowy "LECH" poleca
metalowe, instalacyjne, elektrody

SIĘ

drawiaczy. Na czym polega ich fenomen i jak rozpoznać szarlatanów.
* Wojenne kadry. Unika,
towe zdjęcia dokumentujące szlak bojowy generala Andersa przechowywano w Busku.
* Ukłony do Boga. O
swojej pracy w Seulu opowiada misjonarz z Kielc.
Ponadto wiele innych
znakomitych tekstów.
Uwaga! Jutro kolejny
kupon uprawniający do
bezpłatnego wejścia do
cyrku w Kielcach.

spółdzielcze były

artykuły

UCZ

Na składach
stronie 2.

* Dobra pogoda dla uz-

AGATA KOWALCZYK

NAJTAŃSZA STAL ZBROJENIOWA

po spektaklu mozliwośc przejaidZkl
na .. słoniu.

lektura

neutralizowania trucizn, np. paliw.
Specjalne
substancje
skończyły się i w zamian używa
ne są trociny i dolomit, ale ich
skuteczność jest niewielka.

26-600 Radom, ul. Mokra 2, tel. 312-013, telJfax 314-064

8I1811R

Wspaniała

Straż pożarna nie ma również
pieniędzy na zakup środków do

Przedsiębiorstwo

..

...
Czarna rozpacz

.-----------------------------------------Ludzie wciąż boją się podwyżki

Chcieliśmy postawić swoją tablicę

MPO ma obowiązek
sprzątać ulice do godziny 15,
również po wypadkach, miasto
płaci im za to - informuje Stanisław Drogosz naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej
UM w Kielcach . Po godz. 23 zaczyna się nocne sprzątanie
miasta, więc pracownicy są dyspozycyjni i powinni przyjmować
również zgłoszenia o porządko
waniu ulic po wypadkach.

Banki

przewoźnicy

mocy ustawy o
gospodarczej z
1988 r. Na "minibus" można
przerobić praktycznie każdy
większy samochód, najczęściej
są to "nysy" i "żuki" . Według po-

i rozkład jazdy, ale do żadnej konkretnej umowy nie doszło. I to tylko

KIELCE. "Nie będziemy sprzątać ulic i przywracać ich do stanu używalności po
wypadkach. Zamiast do ruchu oddamy je policji, niech oni martwią się co z nimi
zrobić, bo sprzątanie nie należy do obowiązków straży pożarnej. Nikt nam za to nie
płaci. Mało tego, firmy komunalne odmawiają nam pomocy" - czytamy w piśmie
skierowanym przez Rejonową Komendę Straży Pożarnej w Kielcach do prezydenta
miasta.
Strażacy
sprzętem
sprzątania

Prywatni

licjantów z kieleckiej .,drogówki",
większość nie nadaje się do przewozu osób, nie ma odpowiedniej
liczby miejsc siedzących, pasów,
pojazdy są w złym stanie technicznym. Pasażer nie jest przez przewoźnika ubezpieczony - w razie
wypadku nie dostanie odszkodowania.
DOKOŃCZENIE NA STR. 2

Przemysłowo -Handlowy, Bank
Zachodni. Siedem ze wspomnianych spraw zostało umorzonych.

O

o.

Daleko
d SZk
Y
Czytaj na stronie 2

,
NAJTANSZE
w regionie nowe samochody

Prokuratura Wojewódzka w
Kielcach skierowała w tym roku
3 akty oskarżenia do sądu w
sprawach z doniesień banków i
Nadzoru Bankowego, 4 sprawy
są w toku.
DOKOŃCZENIE NA STR. 2

SUPEROKAZ.lA

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

~tipJ

Polonezy CARO, TRUCK, CARGO, CITROEN C-15 na raty.
Oprocentowanie , najniższe: w kraju
tylko 14,8% we współpracy z Bankiem Świętokrzyskim S.A. w Kielcach,
l!i?jkorzystniel gwarantujemy obsługę serwisową.
Bezpośredni dealer FSO -~ajtaniej .'

EURO-AUTO, KIELCE, KRAKOWSKA 161, tel. /041/ 66-44-72

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

Wiadomości

2

będą dowożone

przez

zakład

pogrzebowy

Zgodnie z ustawą oświatową,
droga dziecka z domu do szkoły nie
powinna przekraczać 3 km w przypadku klas l-IV i 4 km w przypadku
klas V-VIII. Jeżeli do szkoły jest dalej, uczniowie powinni być dowoże
ni. W okręgu jędrzejowskim
spośród jedenastu gmin tylko w
czterech nie istnieje problem dowożenia dzieci. W pozostałych z

Ze

różnych środków transportu ko·
rzysta blisko 700 uczniów.
Gmina Sobków zwraca dzie·
ciom koszty biletów na autobusy
PKS. Mniej hojne są Nagłowice refundują tylko część ceny biletów.
Dużo uczniów, około 250, dojeżdża
do szkół w gminie
Końskie. Urząd, nie mając'do
dyspozycji własnego autokaru,
podpisał umowę z PKS. Część autobusów jeździ zwykłymi trasami,
ale dla dzieci są dodatkowe kursy
- szkolne. Są też linie specjalne,
np. Piekło - Niebo, Wąsosz .

śrutówki

Małachów - Kazanów. Wszystkie
dojeżdżające dzieci korzystają z
50-procentowej dopłaty do bi-

letów. Najbiedniejsze mają przejazdy bezpłatne .
Nie najlepsza jest sytuacja z dowożeniem dzieci do szkół w
okręgu miechowskim. SkaIbmierz daje do dyspozycji autobus
gminny. W gminach Racławice i
Słaboszów dzieci mogą liczyć tylko na autobus PKS.
W Chęcinach na dowóz uczniów z Mostów do Tokarni i z Ostrowa do Wolicy zorganizowano
przetarg. Spośród trzech ofert
wybrano przewoźnika już sprawdzonego, z usług którego korzystano w ubiegłym roku - zakład pogrzebowy. Ale, jak nas zapewniono,
dzieci na pewno nie będą
jeździły... karawanem.
IJOKl

Dostał
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Kierowcy
"minibusów"
często nie mają wymaganej kategorii prawa jazdy, nie powinni
więc wozić pasażerów. Funkc·
jonariusz policji drogowej powiedział nam, że zatrzymał kiedyś do kontroli "minibus", w
którym do podłogi przyśrubo
wano zwykłą drewnianą ławkę.
- Do ugody z właścicielami
"minibusów" może dojść, ale na
uczciwych warunkach - mówi
dyrektor PKS w Jędrzejowie Jerzy Gołębiowski. - Tymczasem
kierowcy "busów" łamią wszelkie

wędkarz
RADOMICE. W nocy z wtorku na środę około godziny 2 w
miejscowości Radomice podczas łowienia ryb został postrzelony z broni śrutowej Robert B.
Poszkodowany przebywa w
szpitalu, a jego zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Trudno jednak będzie usunąć z rany
drobiny śrutu. Policja szuka
sprawcy.
IAO, AGI

""'Ił
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Słupia,

9-10 września

Tradycyjny wytop_żelaza w ziemnych
piecach dymarskich
Atrakcyjne występy artystyczne na dwóch estradach:

* Pigwa show * Duet Marek Fijąłkowski i Stanisław
Tutaj * Fema Trio * Zespoły ludowe i kapele * Grupy
disco polQ 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!

Organizatorzy: Towarzystwo Górnictwa, Hutnictwa i Przemysłu
Staropolskiego, Wydział Kultury, Sportu i Turystyki UW, Redakcja "E·
cha Dnia", Kieleckie Centrum Kultury, Urząd Gminy w Nowej Słupi.
Sponsorzy: Huta "Ostrowiec" SA, "Constar" SA Starachowice, Ce·
mentownia " Małogoszcz" SA, ,,Agroma" Kielce, "Coca-Cola" Poland
Kielce, Browar "Kielce", WSP " Społem" Kielce, CSP "Kielczanka",
"Dom Ks iążki". Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Uw.
......_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,~

PEUGEOT
~ ee:ę

zasady . prawne. Notorycznie
przekraczają przepisy prawa o
ruchu drogowym i prawa przewozowego. Prawie codziennie
otrzymuję meldunki od moich
kierowców o potencjalnym zagrożeniu
bezpieczeństwa
pasażerów naszych pojazdów wy-_
woiywanym zajeżdżaniem drogi
przez niektóre "minibusy". Owszem, próbowaliśmy porozumieć się z prywatną komunikacją, proponowaliśmy wspólne
uzgodnienie rozkładów jazdy i
miejsc parkingowych, ale nic to
nie dało. Kierowcy "minibusów"
chcą jeździć wyłącznie na trasach "rentownych", nie wyrażają zgody na prowadzenie
przewozu w okresach słabej
frekwencji, tj. w godzinach poza
szczytem komunikacyjnym i w
dni wolne od pracy. Swiadczą
usługi bezpośrednio przed odjazdami
autobusów
PKS,
przechwytują naszych klientów.
Samowolnie
korzystają
z
przystanków, chociaż za nic
nie"płacą·

"Polonez"

wpadł

ł
AUTORYlOWAlIYDEAI1lPEUGEOr:

PEUGEOT
at'P~ M07i'(J,a~ Kielce, ul. Oomaszowska 52,

"
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"ECHO DNIA

"

•

••
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godz. 18,"do amfiteatru
"Kadzielnia na koncert
i finał
"MisS Lata '95" \
O

1:5

.J

du do dyspozycji, wtedy udostępniamy nasze środki transportu do wspólnej kontroli.
Na razie dyrekcja PKS w
Jędrzejowie zwróciła się z oficjalnym pismem do miejscowej komendy policji o interwencję i zapewnienie pasażerom bezpieczeństwa na drodze. IKC, AOI

Uprowadzono byczki
SZCZECNO. We wtorek w nocy
pewnemu rolnikowi ze Szczecna
włamano się do obory i ukradziono
aż 7 półrocznych byczków przeznaczonych do hodowli. Cielęta
warte były ponad 5000 zł. Nikt nie
widział, w którą strOnę uprowadzono byczki.
JAOI

pod ,towarowy

padku

samochody, komputery, kserokopiarki, faxy,
maszyny I u~d..nl., Unie produkcyjne

BEZ ŻYRANTÓW i PORĘCZYCIELI
minimum dokumentów
Kielce, ul. Domaszowska 52
tel. 68-12-35, 6, fax 68-12-37

;lJc:xE •

I KIELECKIE
zapraszają wszystkich 2 09 95 r

Dyrektor Goiębiowski potwierdził, że wiśniowy "polonez" zatrzymujący "minibusy" z policjantem,
to samochód służbowy PKS
Jędrzejów. - Prosimy o interwencję, policja mówi, że nie ma
pieniędzy na benzynę i samocho-

strzeżonym przejeździe

LEASING

" . tel. (041) 430-10, 68-12-35, 36, fax 68-12-37

W po/udnie delegacja związku
kwiatów na płycie
obok budynku administracyjnego
PKS przy ulicy Zagnańskiej, upamiętniająceJ powstanie związku.
Przemówienie \yygłosi szef NSZZ
"S" Regionu Swiętokrzyskiego
Waldemar Bartosz.
O godzinie 17 na dziedzińcu
Zarządu R · egionu zbiorą się
złoży wiązankę

go Pola doznali

c::r-u2.c::r'"\O~
BEZKONKURENCYJNY

Peugeot
Symbol jakości

piętnastolatki .

LIPOWE POLE. Do tragicznego wypadku doszło na nie

Skarżyska Książęcego Jarosław

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

Na urodzinach

Tragedia na szlaku

S., natomiast dwaj pasaże-rowie
- Paweł S. ze Skarżyska
Książęcego i Marian J. z Lipowe-

Do ko ńca sierpnia 1995 roku każdy nabywca nowego Peugeota
otrzyma GRATIS ubezpieczenia AC, OC, NW i Assistance
/kraj i zagranica/, w najs1arszej i największej krajowej firmie
ubezpieczeniowej - PZU

"MargrabiaWieiopolski • generał
Jaruzelski, patrioci czy zdrajcy"

Miniwojna

kolejowym w .L ipowym Polu na
szlaku kolejowym ze Skarżys
ka-Kamiennej do Szyd/owca.
W nocy z poniedziałku na wtorek pod pociąg towarowy dostał
się "polonez". Smierć na miejscu
poniósł 22-letni mieszkaniec

...

KIELCE. Regionalne uroczystości upamiętniające 15
powstania "Solidarności" rozpoczną się dziś, a
potrwają do 23 września.
rocznicę

Daleko od szkoly
KIELECKIE. Dzieci z Mostów I Ostrowa w gminie Chęciny będą
dowożone do szkoły przez. .. zakład pogrzebowy. Zokolic Książa
Wielkiego dziewięciu małych pasażerów jest zabieranych przez
prywatną "nyeę". W gminie Racławice dla kilkorga dzieci jedyną
możliwością dostania się do szkoły jest autobus PKS.

0

.,

i
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obrażeń ciała.

Prawdopodobną przyczyną

wy-

była nieostrożność kierującego "polonezem". Docho-

dzenie w tej sprawie prowadzi
KRP w Starachowicach.
IPISZ;

poczty sztandarowe delegatur.
Stamtąd związkowcy przemaszerują do bazyliki katedralnej,
gdzie ordynariusz diecezji kieleckiej, biskup Kazimierz Ryczan odprawi mszę świętą w intencji "Solidarności".
O godzinie 19.30 w kieleckim
Seminarium Duchownym wykła
dowca
Uniwersytetu. Jagiellońskiego dr Krzysztof Slusarek
wygłosi odczyt zatytułowany "Margrabia Wielopolski - generał Jaruzelski, patrioci czy zdrajcy".
10 września na stadionie. w
Białogonie odbędzie się wielki festyn sportowy, który rozpocznie
msza święta i koncert muzyków filharmonii kieleckiej zrzeszonych w
"S". Później przewidziano wyścigi
kolarskie, pokazy karate, mecz
piłki nożnej i konkursy dla dzieci.
Festyn zakończy wspólne ognisko.
23 września w Bocheńcu "S"
pracowników MZK organizuje
wspólną zabawę dla związkow
ców. Potrwa ona od godziny 12
do 22.
/TONI

Ludzie

Jadą

do Syrii
KIELCE. Już dziś o godz.
12 w Ośrodku Szkolenia
Kadry dla Potrzeb ONZ na
Bukówce pożegnamy kolejną grupę żołnierzy. Około

200 osób wyjedzie do Syrii, a w
uroczystym pożegnaniu weźmie
udział dowódca Krakowskiego
Okręgu Wojskowego, gen. dyw.
Zenon Bryk.

lKAKI
Piękny
oddział
KIELCE. Dziś gości w Kielcach prezes Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych
Anna
Bańkowska.

.00 kieleckiego oddziału przybyli na roboczą naradę dyrektorzy ZUS, wicedyrektorzy oraz
wydziałów
dokierownicy
chodów i rozliczeń województw
południowo-wschodnich
oraz
Sląska. Tematem narady będą
dochody ZUS oraz ściągalność
składek
ubezpieczeniowych.
Jak poinformowała nali Anna
Warchoł,
rzecznik prasowy
ZUS, Kielce zostały wybrane na
miejsce spotkania ze względu
na piękny budynek oddziału.
IMAK-X!

wciąż boją się podwyżki

Czarna rozpacz
KIELECKIE. - W ciągu ostatnich dwóch tygodni sprzedaliśmy
tyle węgla, ile sprzedajemy w sezonie w październiku - informują
kierownicy i właściciele węglobloków i składnic węgla na Kielecczyźnie. - Od rana ustawiają się kilometrowe kolejki. Węgiel
dostarczany test co kilka dni. Zabrakło go w Starachowicach i
Skarżysku. Od tygodnia nie ma nowych dostaw.
Ludzie mówią, że robione są społeczne listy kolejkowiczów. Obsłu
gujący o listach nie słyszeli. - Boimy się - krzyczy młoda kobieta. Najpierw zdrożeje węgiel to wiadomo, że wszystko pójdzie w górę.
Wczoraj w telewizji twierdzili, że podwyżek nie będzie, ale gdzie tam
człowiek za nimi trafi. Raz mówią, że stara cena zostanie, a drugi, że
podniosą. Najlepiej to węgiel mieć w domu. Tylko wtedy będę mieć
pewność . A tu - proszę spojrzeć - na składzie w Kielcach tylko groszek, drobnica. Jak ja tym pod kucllnią rozpalę? - rozpacza. - Ostatnią
dostawę węgla mieliśmy w poniedziałek - wyjaśnia Barbara Rablj,
kierownik składu opału w Kielcach . - Jutro spodziewamy się dwóch
wagonów. To jest ok. 120 ton. - Ludzie chodzą , pytają i zdenerwowani
odchodzą z kwitkiem - mówi Ireneusz Stachera, zastępca składu
opału w Skarżysku. - Ponoć węgiel jest w drodze. Spodziewamy się
jutro, pojutrze. Zaniepokojony jest też Wiesław Młódziński, kierownik składu w Starachowicach. - Co z tego, że w telewizji powiedzieli,
że podwyżka się odwlecze. Dzisiaj czy jutro będzie drożej - twierdzi.
A i w nas to uderzy, bo ludzie już ledwie zipią finansowo.
IDO KI

WYŁUDZA.JĄ
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
W najbliższych dniacp trafi do sądu sprawa Banku Spółdzielczego w Bejscach. Toczą się sprawy
Banku Spółdzielczego w Gnojnie, Banku
Spółdzielczego w Chęcinach, Banku Spółdzielczego w Solcu-Zdroju.
.
Prokuratura Rejonowa w Ostrowcu Swięto
krzyskim w tym roku skierowała do sądu jeden akt
oskarżenia w sprawie dotyczącej banku, 2 sprawy
zostały zawieszone, toczą się 3. Kilkanaście spraw
o wyłudzenie kredytu prowadzi prokuratura starachowicka. Jedną poważną sprawę wyłudzeń od
różnych banków dokonywanych przez tę samą osobę przeka?ano do Kielc. Prokuratura w Skarżys
ku tuż przed wakacjami skierowała do sądu akt os-

CENTRUM KULTURY
~

I

lokalne

.JAK

MOGĄ

karżenia przeciw czterem mieszkańcom Olkusza,
którzy wyłudzili od PKO ponad 200 mln. Założyli
rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, po
czym w ciągu jednego dnia zrealizowali kilka czeków bez pokrycia. Prowadzone są w Skarżysku
także sprawy drobniejsze - wyłudzanie po 20-30
mln, fałszowanie dokumentów.
Kredyty cieszą się dziś dużym zainteresowaniem. Nie wszyscy zaciągnięte kredyty spłacają.
Ale l.1ie zawsze oznacza to wyłudzanie.
- Zeby zakwalifikować sprawę jako wyłudzenie mówi Krzysztof Rudniewski, prokurator rejonowy
w Starachowicach - zaciąganiu kredytu towarzyszyć musi zamiar niespłacenia. Coś takiego jednak
MAREK KORNACKI
trudno stwierdzić.

Wystąpią: • GENOWEFA PIGWA z Naplerstkowa • ARKADIUSZ DERA • JERZY BOZYK •

~

Zapraszamy na 3 godziny dobrej zabawy.
WSTĘP WOLNY

http://sbc.wbp.kielce.pl

STANISŁAW TUTAJ i MAREKFIJAŁKOWSKI z "Krainy Latających Siekier"·

dziecięcy zespół wokalno-rewiowy "DON-DON" z Gdańska • kapela góralska

"Homlak" z Podhala· zespoły disco-polo .. VIvaldi" I "Masters" " Studio Piosenki
.,Czar" z KCK " ..Isklerkr' i Magda Kaleta • formacje taneczne z MDK - "Puls Max"
I "Koliberek" " break dance z KCK • imprezę prowadzą Jarosław Łysek
I Andrzej Konopackl z KCK

Wśród sponsorów jest znana perfumeria uh,.. ąóa

JJ

browar "Kielce" oraz Telekomunikacja Polska SA

Kraj

.

Międzynarodowy Salon
Przemysłu Obronnego w Kielcach

III

,

ł

ZBROJENIOlKA
,
Z CALEGO SIIA7A
Ponad 30 renomowanych firm zagranicznych oraz blisko
80 przedsiębiorstw krajowych z branży zbrojeniowej zaprezentuje swoją ofertę na III Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego. W tym roku na największej imprezie wystawienniczej naszego regionu zabraknie pokazów lotniczych
i konferencji naukowej, zastąpią je liczne konkursy-niespodzianki przygotowywane przez organizatorów dla zwiedzających oraz indywidualne prezentacje firm, skierowane
do wąskiego grona specjalistów.
gościć będzie rekordową liczbę zakładów zbrole-

- III MSPO

niowych z zagranicy - mówi Anąrzej
Mochoń,
wiceprezes
Swiętokrzyskiej Agencji Promo-

cji i Rozwoju Regionu "Razem"
SA. - Dwa lata temu udało się
nam zaprosić tylko kilkanaście
firm zachodnich, w ubiegłym roku było ich już ok. 20. Teraz o
kieleckich targach słychać coraz
więcej w świecie. Wzmianki o
MSPO pojawiły się w zagranicznej prasie specjalistycznej, m.in.
w prestiżowym amerykańskim
tygodniku "Defens News".
Nie zawiedli organizatorów
stali bywalcy targów z Europy
zachodniej: szwedzki "Bofors",
niemiecki "Dormier" i francuski
"Thompson". Oprócz nich do
Kielc przyjadą też przedstawiciele izraelskiego TAASA, połud
niowoafrykańskiego "Onyksa" i
zakładów zbrojeniowych z USA,
Włoch, Czech, Słowacji, Szwajcarii. Najliczniejsze reprezentacje przyśle Izrael i Francja. Ten

już
współpracuje
niówką.

drugi kraj

od kilku lat ściśle
z polską zbroje-

Pośród rodzimych
producentów najokazalej zapowiada
się ekspozycja koncernu "Sobiesław Zasada Centrum" SA.
Jego oferta /m.in. trzy wersje
wozu bojowego na bazie "mercedesa" terenowego/ skierowana będzie przede wszystkim d9
wojsk szybkiego reagowania. W
Kielcach zjawi się czołówka krajowej zbrojeniówki, a wśród niej
firmy z naszego regionu:
skarżyskie "Mesko", starachowicki "Star", radomski "Łucznik"
i Huta "Stalowa Wola".
Jak co roku, z niecierpliwością
oczekiwana jest prezentacja nowości "Bumaru" z Łabęd. Tym
razem zakład przedstawi ulepszoną wersję czołgu T92, "twardego" z noktowizorem i laserowym systemem celownicznym
oraz stawiacz min.
W ciągu dwóch pierwszych
dni trwania salonu ekspozycja

Generalnie ustawa jest

właściwa,

Zamówienia

rządowe

targowa będzie udostępniana
do zwiedzania tylko zaproszonym gościom . Imprezę otworzy,
najprawdopodobniej, premier
Józef Oleksy. Ostatniego dnia
wystawy firmom, które przygotowały najciekawsze materiały
reklamowe i najładniej zaprezentowały
swoje
wyroby
wręczone zostaną statuetki "Defendera".
MSPO, jak co roku, przyciąg
nie do Kielc kilka tysięcy gości.
Jest szansą dla miasta, które powinno dołożyć wszelkich starań,
aby przyjezdni wynieśli stąd
dobre wspomnienia. Organizatorzy liczą szczególnie na kieleckich restauratorów, którzy w
okresie trwania wystawy obiecali wydłużyć czas pracy swoich lokali "do ostatniego gościa".
/WTO/, /K.C./
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- Działalność "szarej sfery" w
gospodarce można szacować
na ok. 10 proc. produktu krajowego brutto - poinformował w
środę wiceminister finansów,
główny inspektor kontroli skarbowej Waldemar Manugiewicz.
Najpóźniej za dwa miesiące
rządowi zostanie przedstawiona
obszerna analiza z próbą oceny,

Wałęsa

o ·Sierpniu '80·

Fenomen
Wachowski
Prezydent Lech Wałęsa po30 bm. na antenie Radia "Gdań sk", że od początku, od
sierpnia 1980 r. czuł się kapitanem okrętu, przewidywał rozwój
wydarzeń i był pewien zwycięstwa. Od początku także był
niesłusznie
podejrzewany o
zapędy dyktatorskie. Za niepowodzenia w przebiegu polskich
przemian obarczył elity, "które
się nie sprawdziły" .
Zapytany o dymisję Mieczysława Wachowskiego prezydent nie podał przyczyny tej decyzji, stwierdził tylko, że są różni
ludzie do różnych zadań. - Wachowski jest fenomenem, bo wykosił wszystkich tych mądrali, bije ich na głowę, jest potrzebny
prezydentowi. Dlatego wyrzuciłem ich na zbity pysk - powie-

wiedział

dział Wałęsa.

Księdzu

zrabowano 200

Napad na

zł

plebanię

Dwaj zamaskowani mężczyźni
włamali się do plebanii w Sobótce
Starej /woj. konińskiej, związali

zaskoczonego we śnie księdza ,
zrabowali mu 200 zł i pobili.
Trwają poszukiwania sprawców pqinformował 30 bm. kom. Bogdan Rachuba z KW Policji w Koninie.
- Napad miał miejsce w nocy
z 28 na 29 bm Gdy związany
kapłan odmówił wydania pieniędzy, bandyci pobili go kijem
baseballowym - powiedział B.
Rachuba. Ksiądz przebywa w
szpitalu.

Polska
szara sł refa

jaki zasięg ma w Polsce "szara
strefa".
Manugiewicz wymienił dwa
obszary, w których działa ta strefa: firmy legalnie istniejące, ale
zaniżające swoje obroty i przychody oraz firmy, dla których legalność jest tylko "przykrywką"
dla działań nie legalnych. Klasyczna "szara strefa" to działal
ność nie zarejestrowana. Podatki z działalności gospodarczej tej strefy w 1994 r. mogłyby
przynieść budżetowi ok. 20 bln

Około 1/3 małych firm ukrywa
swoje prawdziwe dochody i obroty. Klasyczna "szara strefa"
działa głównie w takich dziedzinach jak handel zagraniczny,
obrót bankowy i kapitałowy. Jej
obszarem działania jest przemyt
samochodów, towarów objętych
akcyzą /alkohol, papierosy/,
przemyt narkotyków.
Organami odpowiedzialnymi
za ograniczenie "szarej strefy"
są: Ministerstwo Finansów, policja, UOP, Straż Graniczna, GUC
i Krajowy Urząd Pracy.

zł.

Dezaprobata wobec

II

poczynań

prezydenta

Dwie trzecie niezadowolonych
Co piąty mieszkaniec naszego kraju akceptuje sposób, w jaki sprawuje swój urząd prezydent Lech Wałęsa. Dwie trzecie Polaków krytykuje poczynania głowy państwa - informuje wczorajsza "Rzeczpospolita", przytaczając wyniki sondażu przeprowadzonego na jej zlecenie przez sopocką Pracownię Badań Społecznych. Gazeta zastrzega
jednak, że sondaż przeprowadzony został w tydzień po tym, jak Lech
Wałęsa wyraźnie oświadczył, że będzie startował w wyborach prezydenckich, natomiast przed takimi spektakularnymi posunięciami jak
odwołanie z kancelarii Mieczysława Wachowskiego i Leszka Spalińskiego. Z opublikowanych przez " Rzeczpospolitą" danych wynika,
że najwięcej zwolenników Lech Wałęsa ma wśród potencjalnych wyborców BBWR, " Solidarności" i ZChN. Dezaprobatę wobec poczynań
prezydenta deklarują natomiast najczęściej wyborcy ugrupowań koalicji rządowej.

Od 1 września br. Telekomunikacja Polska SA zrównuje opłaty
za rozmowy w I strefie Ido 25 km/ z opłatami za połączenia lokalne, co oznacza, że 3-minutowe połączenie kosztować będzie 15
gr /14 gr + VAT/ - dowiedział się dziennikarz PAP w resorcie
łączności.

Zmiana ta dotyczy głównie
małych miejscowości, leżących
wokół dużych miasl. W przypadku stolicy mieszkańcy takich
miast jak np. Wołomin, Pruszków, Piaseczno - od 1 września
będą płacić za impuls tyle samo,
co mieszkańcy Warszawy. Do-

ana-

Zdaniem dyrektora Dubika,
problemów z wieńcem nie
będzie. Dyrektor liczy, że Warszawa zapewni Kielcom możli
wość jego kupna bez pośrednic
twa stolicy.
T. NATKANlEC

firm ukrywa swoje dochody

Zrównane opiaty

ale ...

przeprowadzić wcześniej
lizę lokalnego rynku.

II

małych

Za rozmowy lokalne w I strefie

- Ciekawy jestem co będzie, jeśli zechcemy kupić na przykład
wieniec - zastanawia się wysoki urzędnik UW w Kielcach, komentując projekt rozporządzenia o zamówieniach, przygotowany przez Urząd Rady Ministrów. W myśl tego projektu wszystkich zakupów, począwszy od drobiazgów, a skończywszy na
kosztownym wyposażeniu czy pojazdach, będzie dokonywał
URM. - Być może będzie to dla nas utrudnienie, ale nie sądzę,
by było szczególnie uciążliwe. A poza tym jednego się nauczyłem: szef ma zawsze rację - tak wojewoda Zygmunt Szopa
skomentował projekt rozporządzenia.
Oyrektor Wydziału Obsługi
Urzędu Wojewódzkiego Marek
Dubik uważa , iż słusznie byłoby,
być może , przyjrzeć się najpierw
temu, jak funkcjonuje ustawa o
zamówieniach publicznych , a
dopiero potem podejmować
taką decyzję. - Generalnie jest ona właściwa - mówi dyrektor Dubik. Jednak zapytany, skąd pewność, że urzędnicy URM kupią
taniej niż urzędnicy w Kielcach
dodaje: - Być może należałoby

1/3

W całym kraju od kilku dni panuje jesienna pogoda. W górach
spadł
nawet śnieg. Jak tylko wyjrzy słońce, chwytamy jego
ostatnie promienie.
Fot. PAP/CAF-Jacek Bednarczyk

tychczas rozmowa ta kosztowała 15 gr za każdą minutę.
Strefa do 25 km, według TP SA,
oznacza odległość między centralami, z których korzystają abonenci.
TP SA wycofała się ze
zrównania opłat za połączenia
strefowe z połączeniami lokalnymi po decyzji UA, zabraniającej
jej zmniejszenie liczby impulsów
należnych abonentom w ramach
abonamentu telefonicznego, co
zamierzała wprowadzić pod-

Nowe materiały dotyczące śledztwa na Bemowie ~ [MASZ WOLNE

UCHYBIENIA WARTOWNIKÓW
Zdaniem Prokuratury Wojewódzkiej w Warszawie, co najmniej
3 osoby z jednostki wojskowej na warszawskim Bemowie, z której
20 lipca br. ukradziono 75 pistoletów z amunicją, dopuściły ,się
uchybień związanych ze służbą wartowniczą. Dotyczy to dwoch
żołnierzy służby zasadniczej i jednego zawodowego - poinformował 30 bm. prokurator Ryszard Kuciński, rzecznik warszawskiej
Prokuratury Wojewódzkiej.
kiego Okręgu Wojskowego w
- Uchybienia zWiązane ze
sprawie nieprawidłowości zasłużbą wartowniczą oznaczają
bezpieczenia obiektu, postawionp. samowolne opuszczenie
no dotychczas zarzuty dwóm osłużby bądź spanie podczas jej
sobom. Zastępcy dowódcy jedpełnienia - wyjaśnił Kuciński. nostki, mjr Marianowi A. i koMateriały dotyczące uchybień
mendantOWI ochrony, kpl. MapOdczas pełnienia służby warriUSZOWI Z. zarzuca się niedotowniczej zostaną przekazane
pełnienie obo~ ązków SłLlZbo
prokuraturze WOjskowej - dodał
wych - pOll1formował prokurator,
- W postępowaniu. ktore propłk Sławomir Gorzkiewicz. - GrozI
wadzi Prokuratura Warszaws-

im za to kara do 5 lat pozbawienia wolności - dodał. - Nie moż
na jeszcze przesądzić, czy zarzutami będą objęte tylko te
dwie osoby - zastrzegł się Gorzkiewicz.
- Śledztwo dotyczące kradzieży pistoletów z Jednostki
Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej na warszawskim Bemowie prowadzi Urząd Ochrony Państwa pod nadzorem Prokuratury Wojewódzkiej. Wynik
postępowania, ze względu na
jego dobro, zostanie podany
dopiero po odzyskaniu ukradzionej broni - powiedZiał Kucinski.

http://sbc.wbp.kielce.pl

podwyżki taryf.
decyzję o wycofaniu
zakwestionował
zrównania
Urząd Antymonopolowy.

czas czerwcowej
Także

Dziś okresami opady deszczu, lokalnie o intensywnym
natężeniu. Temperatura minimalna w nocy od 6 sl. na połud
niu do 11 sl. na Wybrzeżu. Temperatura maksymalna w dzień
od 12 do 16 sl. Uwaga - dość silny i silny wiatr w porywach do 25
m/s, północny i północno-za
chodni.

MIEJSCE • ZADZWON)

Jeśli
woń do

masz wolne miejsce w samochodzie lub w autokarze - zadznaszego Biura Rezerw Transportowych w godz. 9-12, tel. 6800-43 w Kielcach, 23-26-02 w Tarnobrzegu, 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, pok. 26, tel. 31-30-43 wewn. 325.
* Wolne miejsca w samochodzie osobowym . Wyjazdy krajowe i
zagranICzne - tanio. Radom, tel. 258-15.

MITEX-TRAOE spólka z 0.0. Kielce poszukuje
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wykształcenie wyższe

znajomość języka

Wymagania:
angielskiego, obsługa komputera.

dyspozycyjność, samodzielność.

Oferty pros/my skladać w Oz/ale Personalnym. ul. Witosa 76.
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Wałęsa

Kraj

uwierzył,

że

jest

wspaniały

ZAKOMPLEKSIONY
WACHOWSKI
WARSZAWA, RADOM. Poseł ziemi radomskiej Tadeusz Kowalczyk kolejny już raz stał
się gwiazdą telewizyjnych programów informacyjnych. Tym razem z racji swoich krytycznych wypowiedzi na temat Mieczysława
Wachowskiego, do ubiegłego tygodnia mi-,
nistra stanu.
Naszej redakcji były znane
kontakty posła Tadeusza Kowalczyka z MIeczysławem
Wachowskim,
więc zdziwił nas fakt krytyki pod
adresem przyjaciela. Poprosiliśmy posła Kowalczyka o wypowiedź w tej sprawie.
- Nadal uważam Wachowskiego za swojego kolegę, chociaż różnimy się. W luźnych rozmowach jest on bardzo sympatycznym człowiekiem , a jego
wady wynikają z kompleksów,
zresztą niepotrzebnych. Te kompleksy sprawiły, że izolował ludzi
bliskich Lechowi Wałęsie od
prezydenta. Miał też błędną
dość zażyłe

wizję wyborów prezydenckich;
wierzył , iż Lechowi Wałęsie do

ich wygrania wystarczy elektorat
składaj ący się z wojska i policji
oraz z rodzin żołnierzy i funkcjonariuszy. W tej sprawie ja się nie
zgadzałem z Mieczysławem
Wachowskim.
Próbowałem
przekonać prezydenta, że przy
Małej Konstytucji, przy tak okrojonych uprawnieniach głowy
państwa , potrzebne jest silne
zaplecze polityczne. Pan prezydent nie skorzystał z tej możl i
wości . Teraz samo życie pokazuje, że BBWR jest jedyną strukturą polityczną , która jest dyspozycyjna wobec Lecha Wałęsy.

Nowa Demokracja postuluje

Wypłacić

nauczycielom
•
po 300 zł

Poselskie Koło Nowa Demokracja oczekuje
od premiera i rządu -decyzji o wypłaceniu
nauczycielom jednorazowej gratyfikacji
w wysokości 300 zł na osobę. W opublikowanym 30 bm. piśmie do premiera Józefa Oleksego posłowie NO z okazji rozpoczęcia roku
szkolnego ubolewają nad złą sytuacją materialną nauczycieli.
"Nauczyciele szkolni i akademiccy są faktycznymi kreatorami
przyszłości
i
perspektywy
państwa i jego społeczeństwa" piszą posłowie NO. Dodają , że
olbrzymia większość nowoczesnych państw docenia tę rolę
społeczną nauczycieli także

Tegoroczna inflacia
wyniesie 21·22 proc.
Wicepremier, minister finansów
Grzegorz Kołodko powiedział w
środę w Sejmie, że według szacunk6w poziom tegorocznej inflacji może się zamknąć w granicach 21-22 proc.
Uzyskanie takiego poziomu uzależnił od skuteczności polityki
monetarnej, kt6ra - jak powiedział
- zasadniczo jest prowadzona bez
wpływu rządu przez niezależny
bank centralny.

w kategoriach materialnych. "Z
ubolewaniem stwierdzamy, że
w naszym kraju, i to bez
względu na system polityczny, te
ważne role środowiska nauczycielskiego i naukowego owszem
podkreślano ,
ale,
niestety,
wyłącznie w kategoriach moralnych" - piszą parlamentarzyści.
Nauczyciele szkolni i akademiccy są najgorzej opłacaną
grupą zawodową sfery budżeto
wej, a ich rodziny często żyją na
poziomie poniżej minimum socjalnego - stwierdzają. Według
posłów z NO tegoroczny budżet
pozwoliłby na wypłacenie jednorazowej gratyfikacji w wysokości
300 zł nauczycielom szkolnym
i akademickim . "Oczekujemy tu
od Rządu i Pana Premiera osobiście podjęcia takiej decyzji" piszą poslowie, wg których ponadplanowa wypłata pozwolilaby nauczycielom na zakup potrzebnej do dokształcania się lektury.

Skok na sklep jubilerski

Wymiana

Jest to jednak struktura zbyt sła
ba, by odegrać poważną rolę
w kampanii prezydenckiej . Był
także pomysł, by przy Lechu
Wałęsie

postawić

kilkanaście

osób o ogromnym autorytecie
społecznym, przy pełnej argumentacji, dlaczego te autorytety
znalazły się przy prezydencie.
To również nie odpowiadało najbliższym współpracownikom ~e
cha Wałęsy, szczególnie Wa-

chowskiemu. Tu ponownie ujawniły się jego kompleksy - takie
jest moje zdanie. Dziwię się tym
postawom psychicznym Mieczysława Wachowskiego, który
jest człowieki em niezmiernie inteligentnym. Niestety, jednocześnie jest też osobą zaborczą

1.. ./.
Mówiłem osobiście prezydentowi, podczas jednego ze spotkań , że niepotrzebna jest 1aka
pompa, niepotrzebny jest ten
skład 20-30 samochodów jadą
cych za prezydentem, że prezydent powinien się wkomponować w społeczeństwo , z którego
się wywodzi. Moja wizja była
sprzeczna z koncepcją strategii
wyborczej
Wachowskiego.
Mówiłem prezydentowi, jakie
błędy popełnia , co ja dostrzegam z boku , jako osoba życzli
wa. Jednak osoby z bliskiego otoczenia prezydenta, obojętnie
jak prezydent wypadł, mówiły
mu, że jest wspaniały, a jak komuś powtarza się coś w kółko , to
on w końcu w to uwierzy. Jednak
prezydent w końcu się zreflektowal. Myślę, że decyzja o odwoła
niu Wachowskiego nie jest tylko
decyzją na ugranie sukcesu
w wyborach prezydenckich.
Sądzę, że prezydent wreszcie
przyjął koncepcję otwarcia, przerwania tej hermetyczności, która
nie pozwalała mu na wsłuchiwa
nie się w to, co mówią ludzie.
Notował

TOMASZ STYCZVŃSKI

Liczba napadów z bronią
w ręku wzrosła w tym roku o 64
procent - alarmuje na pierwszej
stronie dzisiejszy "Sztandar".
Gazeta ujawnia" że policja i inne
służby
skonfiskowały w
ubiegłym roku 690 pistoletów i rewolwerów, 270 karabinów, 440
sztuk broni sportowej, 217 karabinów, 49 sztuk broni maszyno-

Wzrosła

liczba

napad6w

Polaku,
ręce do góry
wej, 277 broni myśliwskiej oraz
1515 sztuk broni własnej produkcji. Gazeta zwraca uwagę na
powszechniejszą
coraz
dostępność broni palnej, którą jak pisze - "nielegalnie można
kupić na co drugim bazarze".
"Sztandar" cytuje statystyki ,
z których wynika, że na 100 tys.
osób dwie są ofiarami napadów
z bronią w ręku . Najniebezpieczniejsze pod tym względem
są wielkie miasta - czytamy w artykule zatytułowanym "Polaku,
ręce do góry".

Do grudnia br. place w budżetówce
wzrosną o 270 zl

na slałe
w skład wYnagrodzenia
Wejdą

Jesienne podwyżki ustalone w Komisji Trójstronnej ds.
Społeczno-Gospodarczych dla państwowej sfery budże
towej po 90 zł w każdym miesiącu do końca br., począwszy od października, wejdą na stałe w skład wynagrodzenia. Te 90 zł /w sumie do końca roku 270 zł/ dotyczy
podwyższenia wszystkich składników wynagrodzenia
/zasadniczego i innych jego składników/o
Oznacza to, że baza wynagrodzenia, rozumiana jako przeciętne miesięczne wynagrodzenie z całego roku wzrośnie po 90
zł w październiku , listopadzie
i grudniu. Jak te pieniądze zostaną rozłożone na poszczególne
składniki wynagrodzenia zależy
od konkretnego stanowiska pracy - wyjaśnił wiceminister pracy
Andrzej Bęczkowski.
Podwyżki przyznane zostały
na każdy etat kalkulacyjny
w państwowej sferze budżeto
wej. /Etaty kalkulacyjne są to takie etaty, których liczba w każdo
rocznym budżecie jest przewi-

dywana i na te etaty są przewidywane środki na wynagrodzenia/. W br. jest w państwowej
sferze budżetowej 2 mln 520 tys.
takich etatów, a faktyczne zatrudnienie jest niższe o ok. 67
tys. Wynika z tego, że w tych
działach budżetowych , w których nie ma przerostu zatrudnienia podwyżki wyniosą 90 zł lub
nieco więcej dla każdego .
W poszczególnych działach
budżetówki sytuacja jest różna.
Prawdopodobnie w dziale oświa
ty i wychowania zatrudnienie jest
większe od liczby etatów kalkulacyjnych i tam te podwyżki mogą
być nieco niższe , natomiast np.
w służbie zdrowia zatrudnienie
faktycznie jest niższe niż liczba etatów kalkulacyjQych. Gdyby liczba zatrudnionych ściśle odpowiadała liczbie etatów kalkulacyjnych wówczas wszyscy otrzymaliby dokładnie po 90 zł na etat, a zatem na osobę .

Modlitwa wintencji polskiej wsi i ojczyzny

Ogólnopolskie dożynki

w Częstochowie

A. Lepper
kandyduje?

Z udziałem najwyższych władz państwowych i kościelnych
odbędą się w niedzielę w Częstoąhowie uroczystości dożynko
we. Miejscem Ogólnopolskiego Swięta Dziękczynienia, w którym spodziewany jest udział ok. 100 tys. rolników, Jest - zwyczajem lat ubiegłych - Jasna Góra.
" Będzie

to modlitwa w intencji polskiej wsi i całej ojczyzny,
a zwłaszcza modlitwa o aktywny udział świeckich katolików w życiu Kościoła i narodu" - czytamy w zaproszeniu
wystosowanym przez bp. Romana Andrzejewskiego, przewodniczącego Komisji Episko-

Przewodniczący Związku Zawodowego Rolnictwa "Samoobrona" Andrzej Lepper ogłosił 30
bm. w Lublinie zamiar kandydowania w wyborach prezydenckich. W oświadczeniu złożonym
dziennikarzom skrytykował polityków rządzących Polską w ostatnich latach. Powiedział, że
"trzeba wprowadzić nowy system wartości i tylko on jest w stanie zjednoczyć wszystkich Polaków w celu zmiany sytuacji".

patu ds. Duszpasterstwa Rolników.
W przeddzień centralnych uroczystości - w sobotę - w Sali
Papieskiej rolnicy spotkają się
na seminarium przygotowanym
pod hasłem : "Akcja Katolicka
nadzieją wsi". Będą też uczestniczyli w spotkaniach i licznych
imprezach towarzyszących , tematycznie związanych z życiem
i dorobkiem polskiej wsi.

"Koktajlem Mołotowa"
w strażnicę w Olszynie 10 chorych dziennie hospitalizowanych

-k'
Od we t przem yt ni owr
A

Trzej nieznani sprawcy w nocy z 25 na 26 bm. obrzucili butelkam i z benzyną strażnicę Lubuskiego Oddziału Straży Granicznej w Olszynie Iwoj. zielo!lOgórskiel - ujawnił w środę rzecznik
prasowy LOSG por. Piotr Zakowiak, dodając, że miał do tej pory,
ze względu na dobro śledztwa, zakaz udzielania infonnacji na
ten temat.
Trzej mężczyzni podjechali samochodem przed strażnicę , obrzucili ją butelkami z "koktajlem
Mołotowa" i uciekli. - Nikomu na
szczęście nic się nie stało , ponieważ sprawcy nie trafili butelkami
w okna. Og ień osm.aliłtylko ścia
ny - powiedział P. Zakowiak.

Rzecznik nie wykluczył, że był
to odwet przemytników, którym
tego dnia funkcjonariusze LOS G
odebrali partię przygotowanych
do przemytu papierosów. - Mógł
to być jednak także chuligański
wybryk - powiedział.

w SłupSkiem

Fa Ia

żółtaczki

90 osób chorych na żółtaczkę typu A, tzw. pokarmową, przebywa w szpitalach 'woj. słupskiego. Jak poinformował 30 bm. dr
Jerzy Barłóg, ordynator Oddziału Zakaźnego Szpitala Wojewódzkiego w Słupsku, w ciągu lata przez szpitale przewinęło
się 220 osób. Według informacji z Ministerstwa Zdrowia, w Polsce okresowo wzrastają zachorowania na ten typ żółtaczki.
sanitarnych, nadal nieznane jest

W ostatnich dniach w woj.

zródło zakażeń .
Mirosława Weiss

słupskim hospitalizuje się śred 
nio dzi es i ęciu chorych dziennie.
Najwięcej zachorowań stwierdzono w Słupsku i Lęborku . Mimo intensywnych działań słuzb

,

Zatrzymany w Szczecinie

strzałów -

Uzbrojony mężczyzna napadł na sklep JubilerSki w Dobrym
Mieście I woj. olsztyńskiel - poinformował 30 bm. podkom. Stanisław Szymański z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
Właś ci ci e l sklepu wychodz ąc z zaplecza spostrzegł, że znaj duj ący
się w sklepie młody m ężczyzn a zakład a na głowę czarną pończochę .
Wróci! po broń i ponownie ws ze dł na s alę. Wid z ąc uzbrojonego
właściciela napastnik również wyciągnął broń. Doszło do wymiany
strzałow, na szczęście niecelnych. Sprawca zbiegł.
Wkrótce po napadzie policja zatrzymała "mazdę" z trzema pasaże

rami. Jeden z nich, H-letni mieszkaniec Olsztyna - Piotr M. - odpowiadał rysopisowi lJapastnika. Został tymczasowo aresztowany. Podczas przesłuchania przyznał się do napadu.

Pod zarzutem wymuszenia oddania rzekomego
długu 20 tys. marek niemieckich prokurator Prokuratury Rejonowej w Szczecinie tymczasowo aresztował27-letniego obywatela Rosji Eduarda S.
- poinformował 30 bm. podkomisarz Paweł Biedziak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.
Eduard S. zgłosił się do jednez miejscowych przedsiębiorców handlowych z żąda
niem oddania mu 20 tys. DM,

go

które miał z kolei przekazać
swemu zleceniodawcy - Niemcowi z Królewca. Domagając
się oddania pieniędzy Eduard

http://sbc.wbp.kielce.pl

S. grozi ł szczec iń sk i emu przed siębiorcy, że okaleczy jego lub
kogoś z członków rodziny.
Niemiec z Królewca oraz Polak ze Szczecina prowadzili kilka
lat temu wspólne przedsi ęwz i ęC ie handlowe. Po Jego
zak ończeniU Niemiec u zn ał. że
Polak winien jest mu 20 tys. DM.
Szczecinianin twierdzi, że żąda
nie jest bezzasadne.
Dalsze postępowanie w tej
gprawie prowadzi I Komenda
Rejonowa Policji N Szczecinie.

I

z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupsku twierdzi, że służby sanitarne intensywnie
kontrolują
miejsca
związane z żywnością i żywie
niem. Na przykład na słupskim
targowisku wstrzymano działalność ok. 20 punktów. Przeprowadzono kontrolę środków transportu. W piwiamiach nakazano
wyparzanie kufli.
Wojewódzki inspektor sanitarny w Słupsku ocenia ten stan
jako znaczny wzrost zachorowań - poinformowała dr Joanna
Galimska z Wydz i ału Przeciwepidemicznego w Ministerstwie Zdrowia. W województwie
prowadzona jest na b i eżąco analiza zachorowano Utworzono
dodatkowy O ddzi ał Zakaźn y
w szpitalu w Miastku, wzmozono nadzór sanitarny nad
placówkami żywienia i zywnoscl oraz handlUjącymi zywnosclą, a sLcz-ególnie nad targowiskami.

•
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strona S

• Rosja będzie interweniować w Radzie Bezpieczeństwa
• Śmierć S-osobowej misji Unii Europejskiej

a

SAMOLOTY NATO
zaatakowały Serbów
W dwóch nalotach na pozycje serbskie wokół Sarajewa w
środę nad ranem wzięło udział 60 maszyn z baz NATO we
Włoszech i z amerykańskiego lotniskowca "Theodore Roosevelt" . Akcję tę potwierdził w Brukseli sekretarz generalny paktu Willy Claes.
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Rzecznik dowództwa NATO
w południowej Europie, ppłk Nino Pagetta poinformował w Neapolu, że wszystkie maszyny
bezpiecznie powróciły po nalocie do baz. Skutecznie zaatakowały one według niego serbskie
stacje radarowe, stanowiska
ciężkiej broni i obrony przeciwlotniczej, magazyny amunicji
i lokalne stanowiska dowodzenia wokół Sarajewa. Zniszczyły
m.in. rakiety przeciwlotnicze.
Akcję
samolotów
NATO
wsparł oddział sił szybkiego reagowania NATO i ONZ, stacjonujący na górze Igman koło Sarajewa. W brukselskiej siedzibie
NATO potwierdzono, że oddział
ten przystąpił do akcji około
godz. 4, ostrzeliwując m.in.
z ciężkich dział pozycje serbskie.
Bośniacka agencja prasowa
BH-Press doniosła w środę rano, że w czasie skoordynowanej
akcji samolotów NATO i oddziału sił szybkiego reagowania
Serbowie bośniaccy zaczęli ostrzeliwać z ciężkich dział Sarajewo. Ludność miasta wezwano
do pozostania w domach.
Atak na pozycje serbskie
wokół Sarajewa podjęto po tym,
jak wojskowi z sił pokojowych
ONZ jednoznacznie ustalili, że
krwawy ostrzał stolicy Bośni

w poniedziałek był dziełem Serbów bośniackich . W wyniku tego
ostrzału zginęło 37 osób.
Operację przeciw Serbom, jak
podała
DPA,
przygotowali
wspólnie dowódca sił NATO
w południowej Europie, admirał
Leighton Smith i dowódca sił pokojowych w krajach byłej Jugosławii , gen. Bernard Janvier.

* * *

Rosja ostro potępiła w środę
ataki NATO na pozycje Serbów
bośniackich i zapowiedziała, że
zwróci się w tej sprawie do Rady
Bezpieczeństwa ONZ.
- Nie można zgodzić się z tym,
że społeczność międzynarodo
wa czy też niektórzy jej członko
wie prowadzą wojnę przeciwko
jednej ze stron konfliktu bośn iac
kiego , ponieważ wszystkie strony ponoszą odpowiedzialność
w tym konflikcie - powiedział

rzecznik rosyjskiego MSZ Grigorij Karasin.

* *

*

bowa misja obserwatorów Unii
Europejskiej w Bośni. Nie wiadomo, czy zginęli oni w wyniku
nalotu czy spowodowanego nim
pożaru, gdyż ciała są prawie
całkowicie spalone.

Naloty
potrwać

mogą

kilka dni

Sekretarz generalny NATO
Willy Claes powiedział telewizji
Reutera, że naloty samolotów
NATO na pozycje Serbów
bośniackich mogą potrwać nawet kilka dni. - Będą one trwały
. dopóki Serbowie nie zmienią
swej postawy i nie zaczną słuchać poleceń ONZ oraz nie zasiądą do stołu rokowań - stwierdziłCIaes .
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15 kilometrów
"od granicy z Irakiem
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Po zamachu na E. Szewardnadze

DZIESIĘCIU _PODEJRZANYCH
- 10 podejrzanych aresztowano w związku z wtorkowym
zamachem bombowym, w którym przywódca Gruzji Eduard
Szewardnadze został lekko ranny - poinformował w środę
szef gruzińskich służb bezpieczeństwa Igor Giorgadze.
kie i parlamentame w republice
zgodnie z pierwotnym i planami 5 listopada.
W krótkim oświ adczen i u , opublikowanym w nocy z wtorku
na środę , przedstawiciele władz
gruz i ńsk i ch zapewnili, że nie
pozwolą , by zamach naSzewardnadze zdestab i l i zował sytuacj ę
w kraju. Zaznaczyli, że przyjęta
w ubiegłym tygodniu nowa konodbędą si ę

stytucja zostame podpisana
w przyszły wtorek.
Szewardnadze, który po krótkim pobycie w szpitalu wrócił już
do pracy, nazwał wtorkowy wybuch próbą powstrzymania reform demokratycznych w Gruzji.
Jego zdaniem , nowa konstytucja była kroplą, która spowodowała , że s iły reakcyjne straciły
cierp liwość. Dodał, że zamach
był łabędz i m śpiewem terrorystów, których Gruzja wkrótce
się po zbędzi e .
W wystąp i en i u

radiowym

Szewardnadze zapewn ił,
czuje si ę zupełni e dobrze.

że
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Moskwa stawia na rozmowy

Lobow zastrzeg ł, że nie oznacza to, że w okre śl onych sytuacjach - na przykład gdyby powstała taka sytuacja jak niedawno
w Argunie, gdzie mimo rozejmu
bojownicy czeczeńscy zajęl i
część miasta - wojska rosyjskie
nie będą używały siły zbrojne}.
Z wypowiedzi sekretarza rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa na
środowej konferencji prasowej
w Moskwie wynika, że w otoczeniu Borysa Jelcyna, mimo ni kłych
efektów procesu pokojowego
w Czeczenii, górę wzięli zwolennicy rozwiązań politycznych.
Lobow poinformował, że dotychczas wojskom rosyjskim
przekazano ok. 600 sztuk broni
palnej z ok. 70 tys. , które,

BYTOM

wojsk
USA i Kuwejtu

Czeczenii zapanuje pokój?
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Jak pOinformowała NASA,
naukowcy amerykańscy odkryli
efekt laserowy w obłoku gazu
i pyłu otaczającym młodą
gwiazdę MWC 349 w gwiazdozbiorze Łabędz i a .
Pierwszy
znany
we
wszechświ ecie laser naturalny
wytropiono z pomocą teleskopu
działaj ącego w podczerwieni.
Stwierdzono, że pod wpływem
promieniowania gwiazdy MWC
349 powstaje w obłoku św i atło
jak z lasera, tj . bardzo spójne
i o dużym natęże ni u .
Według NASA, odkryci e naturalnie występuj ącego lasera powinno ułatwić badanie obloków
otaczaj ącyc h młode gwiazdy.
Naukowcy sądzą , że warstwy
tych obloków są miejscem narodzin nowych planet.

http://sbc.wbp.kielce.pl
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NOTOWANIA WALUTOWE
ŚRODA

Odkryto pierwszy
naturalny laser
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-0 ,7
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-1,1
-2,6
0,0
-0,9
-2,2
0,0

26,20
17,00
21 ,80 nk
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PRÓCHNIK

według ocen strony rosyjskiej,
są w rękach ludności czeczeńs ki ej. Lobow powi edzi ał, że

Moskwa uzna proces rozb rajania partyzantów za zakończony,
kiedy złożonych zostanie 30-35
tys. sztuk broni. - Pozostała bro ń
zostanie zapewne ukryta - przypuszcza sekretarz Rady Bezpiecze ń stwa Rosji, a od kilku dni
równ i eż pełnomocny przedstawiciel Borysa Jelcyna w Czeczenii.
Po połowi cznym rozbrojeniu,
które usatysfakcjonuje Rosję ,
Moskwa będzie gotowa do rozpoczęcia rozmów politycznych
z przedstawicielami różnych sił
w Czeczenii.
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45 ,50
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8,00 ns
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(tys. zl.)
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Man~wry

manewrów,
obejmujący obszar ponad 400 km
kw., leżący na północ od stolicy
Kuwejtu, został ogłoszony strefą
zamkniętą i jest niedostępny dla
osób cywilnych.
W manewrach, które mają
potrwać półtora miesiąca , bierze
w fazie początkowej udział 1400
żołnierzy amerykańskich przerzuconych z Teksasu . Wykorzystują do ćwiczeń sprzęt magazynowany przez armię amerykańską w Kuwejcie od czasu
wojny w Zatoce Perskiej przeciwko Irakowi.
Żołnierze z armii kuwejckiej
w pierwszej fazie ćwiczeń zapoznają się z nowoczesnymi pojazdami bojowymi oraz rakietami, które weszły w skład jej wyposażenia w ostatnim czasie .
W Zatoce Perskiej znajduje
się obecnie ponad 30 okrętów
wojennych USA z 23 tys . marynarzy i żołnierzy różnych rodzajów wojsk.

I

Sesja 30 sierenia 1995 iśrodal

się

Lobow, informując o środowym posiedzeniu
tego gremium, poświęconym sytuacji w Czeczenii.
-

Seba, która odprowincji Haharashtra zmieniono nazwę indyjskiego miasta Bombaj. Od tej
pory ta 12-millonowa metropolia będzie nosiła nazwę Mumbai.

r-

rozpoczęły

I

wspólne manewry
wojsk USA i Kuwejtu
- poinformowano w
środę rano w stolicy
Kuwejtu.

Źródła w przedstawicielstwie '
- Rada Bezpieczeństwa Rosji potwierdziła
Unii Europejskiej w Zagrzebiu
niezmienność
polityki Moskwy wobec Czeczepotwierdziły, że w wyniku bombardowania przez NATO dzielnii, opowiadając się za pokojowym uregulowanic Sarajewa pod kontrolą
niem
konfliktu w tej republice - oznajmił Oleg
serbską śmierć poniosła 5-oso-

Na polecenie władz prawicowej partii Shiv
niosła zwycięstwo w marcowych wyborach w

10 aresztowanych miało przy
sobie broń i plan budynku parlamentu, w pobliżu którego przeprowadzono zamach. Do wybuchu doszło gdy Szewardnadze
udawał się na ceremonię podpisania nowej konstytucji.
Tymczasem zebrani na nadzwyczajnej sesji członkowie
rządu i parlamentu Gruzji podjęl i
decYZJę , że wybory prezydenc-

W północnej części
kraju, ok. 15 km od
granicy z Irakiem,

dolary
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Echo Reklama
POLINEZYJSKI MASAŻ
"HUNA"

~
[]D

BIOENERGOTERAPIA
pomoże Ci uwolnić się
od stresów, lęków, nerwic, jedna z metod
wspomagających
me-

~

"ZDROWIE i URODA" S.c.
Kielce, ul. Wojska Polskiego 51
tel. 68-76-04, 61-91-67

DERMATOLOGIA I
KOSMETOLOGIA
- dr nauk med. HALINA
BRODECKA
specjalista dermatolog

- cukrzyca, choroby
skóry, alergie
- dolegliwości żołądka
- bóle kręgosłupa
- choroby kobiece
- zaburzenia układu
oddechowego
- bóle mięśni
- kłopoty z ciśnieniem i

@)

\!J!J

Dla matek

masaż ciała.
Masaż

usuwa przyczyny
chorób - relaksuje
umysł, oczyszcza ciało,

'8
ArtYkuły dla

lek. med,

amazonek:
silikonowe protezy
piersi, gorsety,
kostiumy kąpielowe

MARIA DZIEMIDOK
specjalista chorób dziecięcych
GABINET
PEDIATRYCZNO-NEFROLOGICZNY
Kielce, ul. Kościuszki 3, pok 307
wtorki, piątki

Specjalistyczny punkt
sprzedaży EMMA, Kielce,
ul. Karczówko'Ą'ska 5A,
tel. 616-947

.,,,,

131/'W1./fłJP

37 ' ,".'

czynne codziennie
w godz. 8-20

dolegliwości związanych

osteoporozy

wgodz.l~16

ALERGOLOGIA
- doc. dr hab. PIOTR KUNA
specjalista chorób
wewnętrznych - astma,
choroby układu oddechowego,
choroby alergiczne
TESTY ALERGOLOGICZNE
GABINET KOSMETYKI
LECZNICZEJ
I PIELĘGNACYJNEJ
czynny codziennie 10-18
Pelny zakres uslug
kosmetycznych i porady
. ""_ kosmetologiczne.

'· IJ:p'jl H] ~g~:::::::6~
czynne 9.00-17.00

* REALIZACJA RECEPT
* nuży WYBÓR

=n- 68-74-92

Niechciałkowska

leI<. stom . Beata Gwara
lek. med . spec.
anestezjolog Marek
Ostrowski

.

Przy zakupach powyzej 500 zł
- bezpłatny transport na terenie Kielc

w

* stomatologii dzieci i mlo
dzieży

~'

.

~

•

o.n

~

a; \

DENTAX - stomatologia
dla całej rodziny

• PLASTIKOWE (LEKKIE)
* SOCZEWKI KONTAKTOWE
i PL YNY DO ICH
PIELĘGNACJI

.* FACHOWA PORADA

; LEKARZY OKULISTÓW

<.

RABAT

bo

200/0
I

TU KUPISZ TANIO!
I TO CZEGO SZUKASZ!
K..P.H.A.T. "ELMET"
PUNKT ZAOPATRZENIA NR 10
UL. ŻEROMSKIEGO 20/24B
25-369 KIELCE TEL. 61-51-09

OFERUJEMY:
- OPRAWY;
- APARATU REi ELEKTROTECHNICZNĄ;

PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNA
lek. storn. Kazimiera Sikora
chirurg specjalista protetyk
KIELCE, ut Słoneczna 1
(róg Karczówkowskiej)
czynne codziennie 8-20; soboty 8-14
tel, 511-47

* USŁUGI STOMATOLOGICZNE W PEŁNYM ZAKRESIE *
* ZAB~EGI W NARKOZIE * LEK. SPEC. PRZYJMUJĄ
~
W KAZDĄ SOBOTĘ W GODZ. 9-12
i!:

PRACOWNIA RENTGENOWSKA (zdjęcia pojedynczych zębów :;
PANTOMOGRAFICZNE (wszystkich zębów jednoaeśnie)
PRACOWNIA PROTElYUNA - EXPRESSOWE NAPRAWY PROTEZ

ZDJĘCIA

PARADONTOLOGIA
LECZENIE CHORÓB DZIĄSEŁ. PRZYJMUJEMY W SOBOTY
PPUH "AMPER"

TARAS
materiały

- ŹRÓD&.A ŚWIAT&.A;
- ARTYKU&.Y SPAWALNICZE;
- OSPRZEiT ELEKTROINSTALACV.lNY;
- PRZEWODY;
- ELEKTRONARZEiDZIA;
iii GLAZUREi ŚCIENNĄ
I POD&.OGOWĄ

KIELCE, ul. HOŻA 19, TEL. 504-30
;;::
USŁUGI
~

SZCZELNY i TRWAŁY
MOŻE JUŻ NIE BYĆ TWOIM PROBLEMEM
informacyjne oraz

KIELCE, 1 Maja 72,
tel. (041) 68-37-17
-Al, Górnikó'W Staszicowskich 18
(Białogon), tel/fax (041) 515-24

747/tt.

e FOTOCHROMOWE
e SUPER CIENKIE

* stomatologii zachowaw

_.

KROLEWSKA

SZKIEŁ:

polecają usługi :

Materiały

~

OPRAW OKULAROWYCH
* SZEROKI ASORTYMENT

Gabinet stomatologiczny
lek. stom. Joanna

magazyn .. Profile"

8-16,sob.8-14

z okresem starzenia się ,

(zapisy)

tologicznej - porcelana
- licówki porcelanowe

KĄPI

GERIATRIA
- dr MAŁGORZATA
BOCHEŃSKA-MARCINIAK
specjalista chorób
wewnętrznych - leczenie
zaburzeń okresu przekwitania,

dziecka relaksacyjny

Tel. 68·75·30

* protetyki stoma

teL/fax 31-94-55

oczekujących

[]j

czej (również
uśpieniu)

ENY'
~~a14~
ELOWE

CHIRURGIA ESTETYCZNA
- dr RYSZARD BRATOŚ
specjalista chirurgii
plastycznej
i·estetycznej - plastyka nosa,
powiek, uszu, brzucha, biustu,
usuwanie zmarszczek,
korygowanie sylwetki,
odsysanie tkanki tłuszczowej
(Iiposuction)

krążeniem

~:f~!E~~~

BA

PEDIATRIA I
AKUPUNKTURA
- dr ADAM BRODECKI
specjalista pediatra i
anestezjolog

- nałogi - alkohol, tytoń
- bezsenność i wiele
innych

D[1t
[~~

I

ZAKŁAD LECZNICZY

dycynę

I'

'

do

sprzedaży

DŹWIG 6,3 t
20 zł/godz,~
ŚWIDROUSTAWIACZ
"
Koparka

Białoruś

22 zł/godz.
17 zł/godz.

Kielce, ul. Bodzentyńska 33
tel.lfax 449-20

http://sbc.wbp.kielce.pl

Zapraszamy:
codziennie w godz. 7-17
soboty robocze w godz. 9-14
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Boli je brzuch, dostają torsji,
trudności z oddychaniem

LĘK

W

mają

- Nie mogę poznać mojego syna po tych wakacjach - zeszczuplał, zmężniał, chyba wydoroślał. Nie to samo dziecko, a
przecież nie było go w domu niecały miesiąc - zwierzyła mi się
znajoma matka 12-letniego chłopca.

ŁAWCE

Kończą się wakacje, tornister spakowany czeka w
szafce, a nasze dziecko płacze, skarży się na ból brzucha
i gwałtownie odmawia pójścia do szkoły. Dlaczego?

- Nórmalnie dziecko, które ma
pójść do pierwszej klasy, jest ciekawe, jak też wygląda ta szkoła,
jakich będzie miało kolegów, co
nowego je spotka - wyjaśnia dr
Danuta Czerwińska-Cwiąkała,
psychiatra dziecięcy. - Bywają
jednak~maluchy, które od początku nie chcą chodzić do
szkoły. Są to dzieci nerwicowe,
pozostające w bardzo silnym
związku emocjonalnym z matką,
obawiające się każdych nowych
okoliczności, w których jej nie
będzie w pobliżu. W szkole bardzo często reagują mutyzmem,
potrafią przesiedzieć całą lekcję

nie odzywając się ani słowem do
kolegów i nauczyciela, na przerwach stoją w kącie albo pod
ścianą, apatyczne, wystraszone.

Wiele zależy
od nauczyciela
Można im pomóc w prosty sposób. Wystarczy, że przez pewien
czas matki będą odprowadzały je
do szkoły, zostawały na lekcjach i
stopniowo przyzwyczajały dziecko do nowej sytuacji. Bywa i tak,
że dziecko, które wprost wyrywało się do szkoły, po pierwszych
dniach pobytu w niej odmawia
dalszego chodzenia na zajęcia.
Można się wówczas domyślać,
że spotkała je jakaś przykrość ze
strony nauczyciela lub rówieśni
ków. Często takie kłopoty mają
dzieci dyslektyczne, z wadami
wymowy lub innymi defektami, co
powoduje, że są wyśmiewane
przez inne dzieci, traktowane jak
kozły ofiarne.
- Bardzo wiele zależy tutaj od
nauczyciela - twierdzi Anna
Kwiatkowska, psycholog. - Czy
potrafi w porę zareagować, szybko pozna klasę, nauczy się imion
dzieci. Wiele pomóc mogą także
sami rodzice rozmawiając z
dzieckiem o jego problemach.
Gorzej jest, jeśli niechęć do
szkoły przerodzi się w nerwicę
szkolną. Krytycznym momentem jest zazwyczaj klasa czwarta, w której następuje zmiana
wychowawcy, dochodzą nowe
przedmioty, nauka staje się trudniejsza. Wówczas w godzinach
poprzedzających pójście dziecka do szkoły mogą wystąpić u
niego ostre objawy somatyczne
- bóle brzucha, wymioty, biegunka, bóle głowy. W szkole średniej
nerwice szkolne objawiają się
zaburzeniami układu krążenia zasłabnięciami,
omdleniami,
trudnościami w oddychaniu. U
uczniów klas VII-VIII pojawiają
się fobie szkolne. Na samą myśl
o szkole dziecko dostaje torsji,
bólów głowy, które ustępują, jeśli
pozwoli mu się zostać w domu.

Przyjrzeć się

dziecku
- Etologia nerwic i fobii szkolnyc~ jest bardzo złożona - mówi
dr Cwiąkała. - U ich podstaw
mogą leżeć trudności w nauce,

spowodowane nie wykrytymi w
porę zaległościami, zaburzenia

emocjonalne, niezdrowa sytuacja
w domu lub szkole. Rodzice powinni bardzo dokładnie przyjrzeć
się swojemu dziecku i wspólnie z
nim ustalić przyczyny niepokoju.
Czasem dziecko reaguje gwałtow
nie tylko na jeden przedmiot lub
jednego nauczyciela. Należy
sprawdzić, czy powodem ucieczek
ze szkóry nie są przypadkiem zaległości z tego przedmiotu.
- Nie można bagatelizować
tych objawów. Jeśli dziecko nie
znajdzie oparcia w szkole i w domu, będzie szukało go poza nimi, np. w grupach nieformalnych, przestępczych - przestrzega A. Kwiatkowska.

Wracają wyższe,

Lęki i nerwice szkolne dokuczają nie tylko słabym uczniom.
Bardzo często cierpią na nie
uczniowie piątkowi, bardzo zdol-

straszną udręką.

- Tutaj także główny ciężar
rozpoznania problemu spoczywa na rodzicach, którzy powinni
być wyczuleni na każdy sygnał
:;o;e strony dziecka - dodaje dr
Cwiąkała.
Lęk przed szkołą może też pojawić się w sytuacji przejścia ze
szkoły podstawowej do średniej.
Dzieci zwykle niepokoją się, czy
w nowej szkole dadzą sobie radę,

Tornister, który

Ile

dźwiga

czy sprostają wysokiemu poziomowi renomowanego liceum.

Nie muszą być
najlepsze
- Rodzice przede wszystkim
powinni wytłumaczyć im, że nie
muszą, a nawet nie mogą być
najlepsze ze wszystkich przedmiotów, bo to się może odbić na
ich ?drowiu psychicznym - radzi
dr Cwiąkała. - Piątka w szkole
podstawowej nie jest równa tej
samej ocenie w szkole średniej.
Jeśli dziecko jest uzdolnione np.
humanistycznie, rodzice powinni ukierunkować je na doskonalenie tych umiejętności. I naj-

gicznego. - - Na wakacjach mIo-

szczuplejsze •••

ważniejsze: dorośli nie powinni
realizować
swych
ambicji
poprzez dzieci. Nie posyłajmy
ich na silę do szkół z wysokimi

wymaganiami. Pozostawmy wybór im, ewentualnie skonsultujmy tę decyzję w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Anna
Kwiatkowska poleca też dni otwartej szkoły, podczas których
dziecko może się jej przyjrzeć i
podjąć przemyślaną decyzję. Na
pięć minut przed pierwszym
dzwonkiem
psychologowie
radzą nie straszyć dziecka
szkołą, ale starać się je do niej
zachęcić, obudzić w nim ciekawość nowej sytuacji.
IZA BEDNARZ

szczuplejsze niż przed wyjazdem
- twierdzi dr Marian Patrzałek,
specjalista chorób dziecięcych i
zakażnych. - Podczas wakacji
zażywało więcej ruchu i świeżego
powietrza, więc umiarkowana
szczupłość nie powinna niepokoić rodziców. Nasze społe
czeństwo generalnie jest za grube, w szkołach coraz częściej widzi się dzieci z nadwagą.
Jeśli jednak chudość utrzymuje
się, a co więcej dziecko nie ma apetytu lub odchudza się, może to
być sygnałem początku anoreksji,
bardzo niebezpiecznej choroby, do
niedawna niezwykle rzadkiej, ostatnio zaś coraz częściej dotykającej młode dziewczyny. Wówczas należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. - Równie
groźną chorobę - bulimię - może
zwiastować nagła tusza i nieposkromiony apetyt, którego dziecko
nabrało na wakacjach - dodaje
psycholog Jolanta Uhryn.
- Uważnie przyjrzyjmy się
swojemu dziecku - radzi psycholog. - Czy nie nosi ono dziwacznych ubrań, ozdób, fryzur. Wymyślny ubiór nie zawsze musi
oznaczać, że dziecko wpadło w
nieodpowiednie towarzystwo.
Może być po prostu wyrazem jego fantazji, mody. Niepokoić należy się wówczas, gdy odkryjemy

dzież

bardzo często podejmuje
pierwsze kontakty seksualne,
ciąże u nastolatek wcale nie są
rzadkością - przestrzega Jolanta
Uhryn. Bywają też zmiany pozytywne: dziecko staje się bardziej zaradne, otwarte, przejawia WIększą inicjatywę . Starajmy się nie tłumić tego
i nie wtłaczajmy młodego człowieka
w szablon, w którym funkcjonował
w domu. Być może ta odmiana jest
jego pierwszym krokiem w samodzielność.- pozbyciem się kompleksów. Uważnie przejrzyjl'tly rzeczy swojego dZIecka, czy nie ma
wśród nich obcych ubrań, zapalek,
okruchów tytoniu, ampułek po lekach, igieł, strzykawek. - Podczas
wakacji dzieci po raz pierwszy eksperymentują z alkoholem, papierosami, narkotykami, a uzależnienie
następuje bardzo szybko - wyjaśnia psycholog.
W dużej mierze od samych rodzicowzależy, co dziecko Przywiezie z wakacji. Na większe ryzyko
narażone są dzieci rodziców nadopiekuńczych i nie dość troskliwych .•
- Po powrocie dziecka do domu uważnie je obserwujmy I nie wypytujmy natrętnie o szczegoly wakacyjnego wypoczynku, raczej stwórzmy mu taką atmosferę , by samo
zechciało nam o tym opowiedzieć
- radzi Jolanta Uhryn.
IZABEDNARZ

drugoklasista, stanowi prawie 1/4 jego wagi!

waży

wiedza?

Według szkolnej skali ocen wiedza może być celująca, bardzo dobra, dostateczna, mierna i niedostateczna. Ale czy taka
ocena rzeczywiście odzwierciedla wartość wiedzy? Może
spróbować ją zmierzyć inaczej? Na przykład ... zważyć. Na
zwykłej wadze. Tu przekłamań już nie będzie, jej wartość musi
być obiektywna.
Język polski, matematyka, śro
dowisko, angielski, plastyka,
technika... Jeszcze piórnik, farby,
buty na zmianę. W sumie 6 kg.
Tyle waży "wiedza", którą musi
nosić do szkoły drugoklasista. Do
jednego plecaka trudno to wszystko spakować. Podręczniki o dużym formacie zajmują tyle miejsca, że nie można włożyć już nic
innego. No, chyba że upchniemy
siłą. Ale wtedy jest problem z
zamknięciem . A nawet gdy to się
uda, paski rwą się już po miesiącu, chociaż plecak miał służyć
przynajmniej trzy lata.
Oj, ciężka ta wiedza. Biorąc
pod uwagę, że przeciętny drugokla$ta waży około 25 kg,
plecak, który musi codziennie
dźwigać st~nowi prawie 1/4 jego wagi! Ze by porownać to z

na jego ciele blizny, sińce . ślady
okaleczeń, tatuaży, ślady po ukłu
ciach igłą, które mogą świadczyć o
tym, że padło ono ofiarą przemocy,
nadużycia
seksualnego
lub
zaczęło brać narkotyki.
Ważne są także zmiany w zachowaniu dziecka. Jeśli dotychczas pogodny, energiczny młody
człowiek
staje
się
nagle
małomówny, przygnębiony, unika
kontaktu z rodzicami, być może w
jego życiu wydarzyło się coś tra-

Nowe stare dziecko

Piątkowi też cierpią

ni, ambitni, którzy źle reagują na
porażki. Jest to tym dotkliwsza
przypadłość, że praktycznie niewidoczna ani dla nauczyciela, ani dla rodziców, bo dziecko bardzo dobrze się uczy, ale każde
pójście do szkoły jest dla niego

Wyjazd dziecka na wakacje
jest bardzo ważnym momentem
dla niego samego i rodziców. Obie strony odpoczywają od siebie, tęsknią, zdobywają nowe
doświadczenia. Powrót dziecka
do domu zazwyczaj oznacza dla
rodziców wiele niespodzianek.
Na pierwszy rzut oka widać
zmiany fizyczne. Niektórzy mlodzi ludzie przez te kilka tygodni
podrastają, szczupleją, inni tyją.
- Dziecko, które dobrze wypoczęło
powinno być opalone, czerstwe i

człowiekiem dorosłym, musiałby

on codziennie nosić przynajmniej 15 kg. A przecież dziecko ma
słabszy
organizm .
Jego
mięśnie, wiązadła nie są jeszcze
w pełni ukształtowane. Trudno
się potem dziwić, że tylko pojedyncze osoby nie mają wad postawy.
Spośród 54 tysięcy dzieci
Ido lat 181 uczących się w Kielcach, aż 17 tysięcy ma problemy zdrowotne, z tego 7,5 tysiąca to zaburzenia układu ruchowego. Na pewno w niemałym stopniu przyczynia się do
dźwiganie
tego
codzienne
podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych.
- Dzieci są wysokie, ładne, ale
słabe, jak kwiaty w cieplarni mówi doktor Regina Wince-

wicz, specjalista w zakresie medycyny szkolnej . - Za dużo czasu
spędzają nad książkami , za
mało się ruszają. Do tego często
są niedożywione, nie mają l1awyku jedzenia w szkole drugiego
śniadania. Jeśli dodamy jeszcze
codzienne obciążenie w postaci
kilku kilogramowego tornistra,
mamy przyczyny wad postawy,
które z czasem mogą spowodować skrzywienie kręgosłupa i
bóle towarzyszące przez całe
dorosłe życie.
Szkoły niepubliczne starają
się rozwiązać problem codzien-

nego noszenia podręczników
poprzez intensyfikację nauki w
szkole, bez zadawania pracy domowej lub odrabianie jej na miejscu . Jeśli zachodzi konieczność
uczenia się w domu, można korzystać z dwóch kompletów
podręczników. Czy w szkołach
publicznych nie można by skorzystać z niektórych doświad
czeń w tym względzie? Może udałoby się zmniejszyć ciężar
wiedzy?
JOLANTA KĘPA

http://sbc.wbp.kielce.pl

Fot. A Piekar3ki
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Echo kieleckie
Konferencja prasowa prezydenta Kielc

Z ZACUNKIE DO BU ŻETU
Bardzo sprawnie Zespół Obsługi Oświaty
przeprowadził remonty w szkołach i przedszkolach - 9cenił wczoraj wiceprezydent
WOJCIECH ZELEZIK. 20 miliardów złotych
przeznaczonych na ów cel zostało "skonsumowane". Jedynie w SP nr 1 trwają jeszcze
prace w sali gimnastycznej, a w SP nr 11 urzą
dza się zaplecze stołówki, lecz nie będzie to
kolidowało z zajęciami.

będzie natomiast kupiony grunt
przy ul. Magazynowej, na którym jest chodnik, gdyż właściciel
żąda niebotycznej ceny. Chodnik zostanie więc rozebrany i
położony gdzie indziej.

środkowej, łączącej Czarnów z
osiedlami Pod Dalnią. Ma być
skończona do końca br. i może
nawet częściowo oświetlona.
Dowiedzieliśmy się też, że
wystąpiono do SARP o zorganizowanie konkursu na urządze

pierwsze na nie zaplanowany
wzrost dochodów wpłynęły decyzje centralnych organów,

Wiceprezydent

Tadeusz

Poddębniak poinformował, że

w związku z oszczędnościami uzyskanymi na przetargach będą
pieniądze na kanał deszczowy
w ul. Langiewicza I ośwIetle
nie ul. Jeleniowskiej. Pytaliśmy co z fatalnie wydłużający
mi się robotami przy trasie

Taniej nii gdzie indziej

ńie muszli koncertowej w par-~
ku i terenów wokół niej. Miasto
przejęło od wojewody drewniany budynek WSP przy ul. Warszawskiej i radni zdecydują co z
nim dalej będzie. Postanowiono

W związku z zarzutem, że
budżet był chyba niedoszacowany, skoro wciąż znajdują się jakieś dodatkowe pieniądze, skarbnik Bogusław Ciesielski aż
się żachnął i powiedział, iż po

większy

był

niż

zakładano
wzrost gospodarczy, a więc i
większe podatki wpływały od
przedsiębiorstw, lepiej też są
ściągane należności niż było to

Uwaga, kierowcy!
Rozpoczął się remont ulicy Domaszowskiej. Aby uniknąć korków,
wprowadzono nową organizację ruchu, która będzie obowiązywać
do 23 wrześnja br. Kierowcy mogą wjeżdżać w ul. Domaszowską
tylko przez ul. Górną, a wyjeżdżać ulicami POleską lub Leszczyńską.
Obowiązuje ruch jednokierunkowy. W czasie remontu położone zostaną nowy chodnik oraz warstwa bitumiczna jezdni.

lATA!

dawniej.
.

ANNA KRAWIECKA

Ciemno, ' mokro i bez znaków

AX·ymalne zakupy ::!~~~!f.a:~~~~:~~ Zapomniane osiedle
Ten, kto chociaż raz miał okazję robić zakupy w Supermarkecie MAX przy ul. Zagnańskiej 119 w Kielcach, z
pewnością zrobi to ponownie. Drugiego sklepu o tak dużej powierzchni i bogactwie asortymentu nie ma w całym
województwie. W zasadzie można tu kupić wszystko. I co
najważniejsze - znacznie taniej niż gdzie indziej. Szczególnie teraz, w czasie promocji, która potrwa do 22
września.

Wybrali
Przewodniczącą
Klubu
Radnych SLD w Kielcach została naczelnik Wydziału Polityki Regionalnej Urzędu Miejskiego TERESA CZERNECKA.

IKRA!
Do Supermarketu MAX warto
wybrać się po artykuły szkolne.
Regały z plecakami /11,99 zV i ba-

jecznie kolorowymi piómikami
/7,99 zVod kilku dni przeżywają
prawdziwe oblężenie_ Długopisy
11,19 za 3 szt./ i zesŹyty w cenie
od 0,32 zł "idą jak woda".
Kierownictwo sklepu zadbało
również o artykuły niezbędne dla
każdej
gospodyni. Są więc
"bezwzględne dla brudu i łagodne
dla kieszeni" proszki do prania,
płyny do mycia naczyń i mydła.
Soki, bogaty asortyment kaw i
herbat, zupy, ciastka i gotowe dania obiadowe z powodzeniem uzupełnią zapasy w kuchni. W

Obsługa jest na wysokim poziomie, a kasy cyfrowe znacznie
usprawniają liczenie długich rachunków. Dogodny dla klienta
jest również fakt, że wózkiem
pełnym zakupów można dojechać do samochod u zaparkowanego tuż przed sklepem, na ogromnym parkingu.
Supermarket MAX ma jeszcze jedną ważną zaletę - jest
czynny codziennie od godziny 9
do 21, a nawet w niedzielę od 10
do 17 i gdy nagle zabraknie nam
chleba, śmiało można przyjechać. Z pewnością będzie czekał na półce.
.
AGNIESZKA FUGINSKA

Rozebrać!
Po naszej publikacji na temat wielopoziomowego garażu, budowanego przy ul. Sikorskiego, na gruncie, który
nie należy do właściciela a do
skarbu państwa i ujawnieniu, że
wiceprezydent Z. Rodak zabiega, by sprawę zalegalizować na
sesji RM, prezydent Jerzy Suchański podjął wczoraj decyzję,
by to, co wybudowano w ramach
samowoli - rozebrać .
IKRA/

ciągłej sprzedaży s,ą również
wędliny i mięso. Estetyczne stoisko oferuje najlepsze w mieście

wyroby.
Młode matki zainteresują się
pieluchami PAMPERS. Duże opakowanie kosztuje tu tylko 11 ,99
zł. Ucieszy je też z pewnością
fakt, że na półkach pojawiły się
SOKI BOBO FRUIT JUNIOR za
0,89 zł w różnych kompozycjach
smakowych i tanie przeciery BOBOVITA.
W sklepie, wśród dużego wyboru kosmetyków, zauważyliśmy
coś dla panów. Dezodoranty i wody po goleniu CITY MEN są
tańsze niż w kieleckich drogeriach. W specjalnej gablocie ten
sam pan może wybrać koszulę z
,.wólczanki", a dla żony lub dziecka gustowny szlafrok.

W strugach ulewnego deszczu odbyło się spotkanie mieszkańców ulic Jeleniowskiej, Beskidzkiej i Bieszczadzkiej z prezydentem Kielc JERZYM SUCHANSKIM, naczelnikiem Wydziału
Gospodarki Komunalnej UM STANISŁAWEM DROGOSZEM oraz
radną BAR.BARĄ KWAPISIEWICZ. Ludzie zebrali się w grupkach
przed swoimi domami i opowiadali o osiedlu.
- Ulice Bieszczadzka i Beskidzka to polne ścieżki; nie ma
na nich chodników. Dzieci
chodzą do szkoły w błocie po kolana, a zimą bmą przez śnieżne
zaspy, bo drogi nie są utwardzone i odśnieżane - mówili mieszkańcy.

- Z ulicy Jeleniowskiej nie ma
wjazdu w ul. Orkana, aby dostać
się
na Warszawską trzeba
krążyć. Spółdzielnia mieszkaniowa zrobiła łącznik między ul.
Jeleniowską i Orkana, wysypała
go tłuczniem, ale nie można go
wyasfaltować ponieważ droga
nie została ujęta w szczegóło
wym plal')ie zagospodarowania
miasta. Zadna z ulic nie jest
oświetlona, nie ma też na nich
. ani jednego znaKu drogowego, a
między ulicami Bieszczadzką i
Warszawską zapadł s.ię rów komunalny i spływająca dePrzedsiębiorstwo

szczówka

zalewa

ul.

Jele-

niowską.

- Rów będzie odbudowany
jeszcze w tym roku - zapewnił
naczelnik Stanisław Drogosz. Na części ul. Jeleniowskiej jest
zakładane oświetlenie, nie wiem
dlaczego nie na całej, bo robi to
inny wydział - Infrastruktury
Technicznej. Mój wydział postara się zrobić dokumentaćję dalszego odcinka jeszcze w tym roku. Na prośbę mieszkanców zlecimy też projekt organizacji ruchu i jęśli okaże się, że znaki są
potrzebne, to je postawimy. Natomiast nie bęi,. dę obiecywał budowy dróg w najbliższym czasie,
ponieważ trzeba je zrobić od
podstaw łącznie z kanałami
deszczowymi, a jest to bardzo
droga inwestycja i mieszkańcy
muszą się do niej dołożyć.
AGATA KOWALCZYK

Handlowo-Produkcyjne

"POLSKI TYTOŃ" • RADOM
26-600 Radom, ul. Tartaczna 29
tel. (048) 313-044, tel./fax 282-08

Fot. A. Piekarski

PROPONUJEMY
Ognisko Muzyczne nr l w Kielcach, ul. Słowackiego 7.. tel. 61-6834, ogłasza zapisy na naukę gry na
następujących instrumentach: fortepian, organy, akordeon, gitara na rok
szkolny 1995/1996. Zapisy przyjmowane są codziennie od godz. 16 do
18 oprócz śród i sobót.
IAG/

TELEFON
inter_eneyiny

~

KIELCE

&8-22-19

Niesłuszne

pretensje

• Komendant posterunku policji na
Slichowicach Marek Misiowiec kategorycznie nie godzi się z oskarże
niami ojca osoby pobitej przy sklepie
na osiedlu I.,Echo Dnia" z 29 sierrr
nial. v\yjaśnia, że zgłoszenia o leżą
cym nieprzytomnym mężczyźnie policjanci otrzymali o godzinie 22.25.
Natychmiast jeden radiowóz zostal
wysiany na miejsce zdarzenia, drugi
skierowano do poszukiwania sprawców. Zdaniem komendanta radiowóz dotarł na miejsC8 pobicia już
b godz. 22.35, a więc nie po upływie
pół godziny, jak twierdził ojciec, ale
po 10 minutach od zgłoszenia. Marek Misiowiec zarzuca kolegom
poszkodowanego, że będąc trzeźwi
/jak utrzymywali! nie potrafili sobie
poradzić z pijanym napastnikiem.
Nie potrafili też rozpoznaćsprawców,
gdy jako świadkowie pobida, uczestniczyli w ich poszukiwaniach. Sam
poszkodowany, zdaniem komendanta, nie był zainteresowany ściga
niem sprawcy, bowiem dobrze
wiedząc, że przybędzie do niego. policjant, poszedł sobie na spacer z
dziewczyną.
IMAK-XI

Podziękowanie

Promocja w Supermarkecie MAX.

imię

Niechaj mnie

Zośka

- Od trzech lat liczba dzieci
zarejestrowanych w USC
kształtuje się podołlnie - mówi
zastępca kierownika USC Jerzy Król.
- Zmienia się natomiast moda
na imiona. W tym roku prawdziwą furorę robi Aleksandra.
Czyżby Oleńka Billewiczówna z
"Potopu" stała się idolem? Nie ulega wątpliwości, że mimo róż
nych gustów to właśnie imię, ze
względu na swoje
miękkie
brzmienie, może się podobać
wszystkim.
Drugie miejsce w tym rankingu zajęły Katarzyna, Karolina i
Anna. Rzadkoscią Jest Marysia,
unikatem Basia, nie mówiąc już
o Zofii , ktorej wśrod dziewczy-

Szal na

o

nek z rocznika 1995 nie spotkaliśmy wcale.
Jest wielce prawdopodobne,
że za kilka lat nie będziemy widywać na ulicach zawianych
osób w popularny dzień imienin
Józefa, gdyż tylko jednemu
chłopcu nadano w tym roku takie
imię. O Janie i Stanisławie też
nie ma co marzyć. Za to odbijemy sobie 29 czerwca, Piotra i
Pawła

będziemy

obchodzić

hucznie. W ciągu 8 mieSięcy zarejestrowano aż 75 Piotrów. Powodzeniem cieszy się Mateusz,

Fot. A. Piekarski

nie prosi •••

Oleńkę
a już za kilkanaście lat często
będzie słychać westchnienia
"Och, Karol".
- Wśród imion żeńskich jest
większa rozmaitość, a fantazja
rodziców czasem nas zaskakuje
- powiedział Jerzy Król. - Rodzice prześcigają się w wyszukiwaniu czegoś szczególnego, niespotykanego. I tym razem im się
udało, bo czy ktoś z nas zna Nikolettę czy Faustynę? Jeśli nie,
to od tego roku będzie miał taką
możliwość.

KIZ
BADANI:\ N,'\tJKOWE DOWODlt\.
i .E PALr.NIE TYTONIU
JEST SZKODLIWE DL\ ZDROWIA
MINISTER ZDROWIA I OPIEKI SP()U~CZNEJ

AGNIESZKA DAUKSZA'

http://sbc.wbp.kielce.pl

Pani Anna L. /nazwisko znane
redakcji/, chciałaby źa naszym
posrednictwem podziękować pracownikom Wojewódzkiej Komisji
Lecznictwa
Uzdrowiskowego,
szczególnie paniom z pokoju dla
emerytów. - Złożyłam wniosek o
przyznanie mi sanatorium, kiedy
dostałam skierowanie musiałam
zrezygnować ze względów rodzinnych - mówi pani Anna. - Niedawno po raz drugi otrzymałam propozycję wyjazdu, ale ze względów
zdrowotnych również musiałam
odmówić.
Pracownicy komisji
lecznictwa zawsze byli dla mnie
mili i ostatnio po dwóch odmowach
poradzili mi, że jak zrobię badania
to znów dostanę skierowanie.
ISEGI

Poszukujemy korektorek
Redakcja "Echa Dnia" zatrudni
w korekcie osoby z wykształce
niem minimum średnim ogólnokształcącym lub wyższym, z zacięciem humanistycznym. Zgło
szenia w dziale kadr "Echo Press"
przy ul. Targowej 18.

a
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Z certyfikatem
bezpieczniej
i pewniej

Pierwsze
takie
centrum

PRZYJDŹ I KUP po zwariowanie niskich cenach
CODZIENNIE W KOMM' und KAUF

Pierwsze w kraju Centrum Certyfikacyjno-Egzaminacyjne zostanie otwarte we wrześniu przy
Instytucie Filologii Sło
wiańskiej kieleckiej WSP.
Podobne ośrodki istnieją
już w Bułgarii, Niemczech
i na Węgrzech.

OCZEKUJE NA PAŃSlWA WIELE NIESPODZIANEK CENOWYCH!

UWAGA!
Godziny otwarcia hal:

Potwierdzenie znajomości
obcego przez dokument uznawany nie tylko w
kraju jego wydania jest od
dawna
praktykowane
na
całym świecie. U nas na szeroką skalę to zjawisko pojawiło
się
w latach dzie-

języka

od poniedziałku do piątku 800 • 2000

sobota
Hale sprzedaży okazyjnej
KOMM und KAUF w Polsce:

,więćdziesiątych,
dotyczyło
głównie znajomości języka

angielskiego i niemieckiego.

RADOM, ul. Klejowa 24
GDAŃSK, ul. J. Hallera 132
teren Polmozbytu
GDAŃSK, al. Jana Pawła II
na Zaspie
GDAŃSK, ul.Grunwaldzka 615
Żabianka
GDYNIA, ul. Hutnicza 4
teren P·BUCH
ELBLĄG, al. Odrodzenia 10
osiedre Zawada
TCZEW, ul. Gdańska 33
KNURÓW, woj. katowickie
ul. Witosa 4
SIEMIANOWICE, woj. katowickie
ul. Wróblewskiego 37
ZABRZE, woj. katowickie
ul. Szcz·ęŚć Boże 6
WARSZAWA, ul. Czumy 3

Rosyjski
W biznesie
i na co dzień
Państwa powstałe po rozpadzie Związku Radzieckiego
zamieszkuje 270 milionów ludzi, z którymi w większości
porózumiewać się można jedynie w języku rosyjskim. Instytut Języka Rosyjskiego im.
Aleksandra Puszkina w Moskwie przygotował więc testy egzaminacyjne na certyfikat
znajomości języka rosyjskiego na "poziomie progowym"
Iw terminologii Rady Europy "Treshold Level"1 i języka biznesu.
Ten pierwszy zaświadcza, że
zdający opanował umiejętność
posługiwania się językiem ro syjskim w różnych sytuacjach

codziennych, a pozytywny wynik egzaminu wskazuje na
ogólną znajomość języka na
poziomie podstawowym. Certyfikat znajomości języka rosyjs kiego biznesu LII stopieńl - firmowany przez Rosyjską Izbę
Przemysłowo-Handlową - potwierdza wysoki poziom znajomości języka przy określaniu
kwalifikacji językowych podczas podejmowania i w trakcie
pracy w firmach handlowych,
spółkach ,
instytucjach zajmujących się marketingiem i
prowadzących działalność gospodarczo - handlową,
placówkach dyplomatycznych itp.
Certyfikaty le posiadają licencję Ministerstwa Szkolnictwa
Wyższego Federacji Rosyjskiej i
odpowiadają wydanym przez inne kraje.

Kielecki
start
Już

artykulóllV
po
zallVSZe nisk;ch cenach

9(5.900)

Centrala KOMM und KAUF
ElKU Centrala Handlowa Sp. z 0.0.
Gdańsk ul. Schuberta 104,
tel.lfax 32-49-37
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I BON ZAKUPOWY Nr. 890 945
I
WSZYSTKIE HALE KOMM und KAUF
I
I
I
I
TYLKO W PIĄTEK 01.09.95
I
po przedłożeniu tego bonu otrzymacie 2 sztuki
I
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Zapas 12.000 szt.
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CHABER 100 g
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PODPASKI
I AIY..ES/ć.:.wrZAJ!SZE
HIGIENICZNE
I
CHEERI OS 200 g
IV A ./ T A IV S / TAMPONY
Kaida osoba może zrealizować tylko jeden bon, aż do wyczerpania I
MAKARON
AIY..ES1FŚllrZAIfSiF !;!~/..
I~ę
posiadanych ~asów .':':.wysok~ _
~.~ ~ _ _ J
r ~
IV A ./ T A IV S /
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I BON ZAKUPOWY Nr. 890 258

: BON ZAKUPOWY Nr. 890 396

: BON ZAKUPOWY Nr 890 368

,
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I
I
I

I
I
I

,

WSZYSTKIE HALE KOMM und KAUF

TYLKO W SOBOT~ 02.09.95

I
I

przedłożeniu tego bonu otrzymacie 2 sztuki

we wrześniu w Kielcach
zostanie otwarte - na podstawie
umowy o współpracy między Instytutem Puszkina a WSP im. J.
Kochanowskiego - pierwsze w
Polsce Centrum CertyfikacyjnoEgzaminacyjne. Dysponuje wysoko kwalifikowaną kadrą dydaktyczną, laboratoriami języko
wymi i niezbędną literaturą fa-

i

chową ·

~ę ~sladanych zapa~w w wysokOŚCI _

Kieleckie centrum rozpoczyna swoją działalność 4
września zebraniem organiza·
cyjnym w Instytucie Filologii
Słowiańskiej przy ul. Leśnej,
godz. 10. Szczegółowych in·
formacji udziela i zapisy prowadzi sekretariat instytutu w
gOdz. 8-15, tel. 448-56.

500

po

~#~
1.39Q!~ł,
~/
Kiełbasa

i

WSZYSTKIE HALE KOMM und KAUF

TYLKO W PONIEDZIAŁEK 04.09.95
po

przedłożeniu tego bonu otrzymacie 2 sztuki

~.',
2.19i~!~~~
~

WSZYSTKIE HALE KOMM u

10 K.A u t

TYLKO W PIĄTEK 01.09.95

po

I
I

przedłożeniu tego bonu otrzymacie 5 sztuk

i

O.29~~~~1

i

I
I
POLLENA
I
Wafle
I
PEDIGREEPAL 500 g
I
REX 90 o 600 g
I
CZEKOLADOWE 50 g
I
I
I Każda osoba może zrealizować tylkO Jeden bon, aż do wyczerpania I ~ażda osoba może zrealizować tylko jeden bon. aż do wyczerpania I ~ażda 9soba może zre~lIzować tylką jeden txw.oM do wyczerpanta I
~.~ szt. _ _

J ~ę posl~nych ~a~ w wysokOŚCI

_

~~ szt. _ _

J ~ę ~sladanych zapa~w w wysok~

Powielanie tych bonów jest dozwolone. Jeżeli nie macie Państwo dostępu do kopiarki narysujcie własny bon. Macie całkowicie
Jedynie dane dotyczące : artykułu , ceny i daty ważności bonu nie mogą zostać zmienione. Najlepsze narysowane bony wezmą

IMANI

http://sbc.wbp.kielce.pl

___ ~ __

" wolną rękę" w wyglądzie Waszego
udział w losowaniu nagród.

J

bonu

strona 10

Informator kielecki

Czwartek, 31 sierpnia

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

Imieniny obchodzą: Rajmund i Cyrus

55-25,w. 2iO,~IB:lańUSGsen;a
teI.61-55-25,w.2'25,~bcrtńEEG
teI 61-54al, Gakxtix>Ne~ ~
tel. 61-<&25, W. 213, ~ UIEzPeClEIie SzpIaa El 61 {)3.{fl, ~ zabi3g:'m~-~wpoczekah

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

Telefon:
Pogotowie Ratunkowe - 999
Straż Pożarna - 998
Pogotowie Policyjne - 997
KIELCE
BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ
"ECHO DNIA",
ul. Targowa 18,
telJfax 32-45-40,
czynne w godz. 7.30-20.00
TEATRY
• im. S. Żeromskiego - g.20 Reda!
'NOOlpieszCZa1a' aktorek Dacty Stępień i
Vdilvtak;
• PTLIA "Kubuś" - przerwa wakacyjna;
KINA
• "Romantica" - "Kongo" USA I.
12 g. 14,
18.15, 'Karmazynowy
przypływ' USA I. 15 g 16, 20.15
• .,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
• "Studyjne" - nieczynne;
• "Echo" - ' Forrest Gump' USA g
16,18,20;
WYSTAWY
Galeria SWA - wystawa retrospektywnej twórczctci Stcv1isIawa Baysowskiego.
Czynna od poriedziałku do piątku w g. 1117, niedziela -11-15.
MUZEA
• Muzeum Narodowe dawny
Palac Biskupi, pl. Zamkowy 1 - ekspozycje : Wnętrza zabytkowe z XVII
i XVIII w ., Galeria Malarstwa Polskiego, , Dawne uzbrojenie europejskie
i wschodnie', , Sanktuarium Marszałka
J . Pilsudskiego". Czynne codziennie
oprócz pon o w godz. 9-16, niedziela
wstęp wolny.
• Muzeum przy Rynku 3/5 - nieczynne /zmiana ekspozycjV
.. Oddział - Muzeun Ult Szkolnych
S. Zeromskiego /octiział Muzeum Nar0dowego!, U. Jana Pawia 115 - Wystawa materiałów biograficznych i literackich z mło
dzieńczych lat pisarza. Czynne we wtOl1<i,

czwartki i piątki, niedziela (wstęp wolny) - g.
9-15, środy - g.12-18, soboty - nieczynne
• Oddział - Muzeum H. Sienkiewicza w Oblęgcx1<u /oddział Muzeum Narodowego/ - odtworzony wystrój mieszkania
pisarza oraz wystawa biograficzno - literacka - czynne 1O-16, poniedzialek - nieczynne;
• Zabawkarstwa w Kielcach - wystawy: .Transport i komunikacja w zabawkach', ,zabawkowy zwierzyniec', ,Ekspozycja modelarska', ,W świecie baśni
i legend' - czynne 10 -17, pono - nieczynne;
• Muzeum Wał Kieleckiej - Dworek Laszczyków, ul. Jana Pawia II 6 wystawa , Robil garncarz garnce .. ."
czynne-od pono-pl. i niedz. wg. 10-17.
• PARK ETNOGRAFtCZNY W T0KARNI - wnętrza XIX- w. chalup,
XIX - W. apteka, dwór z Suchedniowa,
wystawa rzeźb J. Bemasiewicza. Czynne
wt . . - piąl. w godz 10-17, pono- nieczynne.
• Muzeum Zbiorów Geologicznych
Kare, li Zgoda 21 - wystawa staJa: zbiory
geologiczne skal, minerałów i skamieniałości, 600 milionów lat historii Gór

Swiętokrzyskich, SUI'O'M:El mireraJne Kaec-

czyzny. ~ pcri3dziaek - pąEkg. 8-15;
OSTRE DYŻURY

SZPITAU:
wew. - Czamów, chlr.- Czerwona Góra

Apteki: stały dyżur dzienny, nocny
i ~eczny pelni apteka IJYWdlna os. Na
Staku 510. "Cemmf: J>aderewsIOOgl
37(.Y;j;
• Telefony: Straż Miejska- 67-00-40,
Pomx<togoNa-~,~Ener

getyczne Kielce - Miasto - 931, PogotoMe
Gazo.ve - 31-20-20 i 932, Pogmwie Wod.Kan. - 934, CO., elektryczne RPGM, tel. 61-1833, czynne w godz. 15 - 23 w dri pcNVSZOOie
w godz. 7 - 23, w en wdne od pracylel 3116-47 i 430-94

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

transPOar:w~be
do

Czvnneca

.I

..

RADIO TAXI "DORlON"
tel, 96-23 lub 555-44
z nami najtanIej, dojazd bezpłatny
8617/bo
RADIO TAXI ~ORłENT"

61-11-11
Karta stałego klienta - dojazd bezpłatny
1888'ho

..Waligór}"tl687400,dojazd
KOMUNIKACJA

MIĘDZVNAROOOWA

2_

USŁUGI POGRZEBOWE CAŁO
DOBOWE - PRZEDSIĘBIORST
WO USŁUG KOMUNALNYCH - tel. 3170-47, 66-31-77, 467-88.
• POGOTOWIE POGRZEBOWE
"USTRONIE* USŁUGI
CAŁODOBOWE - tel. 61-29-18 , 61 39-1 2.

•

POMOC DROGOWA
61-79-76

tel. ~

cja międzynarodowa Do-Centa, Kielce ul.
Piotl1<owska 12, tel. 464-69
Tania I atrakcyjna oferta wypoczynku letniego dla dzieci, mlodzieży
i doroslych. Kielce, ul. Zytnia 1, tel. 48666 l05/JW/WAT
• Telefon zaufania dla mIodzieży czynny w każdy czwartek w godz. 18 - 20,
tel. 456-70
• Telefon zaufania dla dz:Ieci, młodzieży, rodziców - czynny w śro
dy i czwartki w godz. 18-20. 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;
• Telefon zaufania (dla
ludzi
z problemem alkoholowym) - od poniedziałku do piątku w godz. 18 - 20, tel. 57346 (piątek również - narkomania).
• Postoje taksówek: osobowe
plac Dworcowy tel. 68-33-99, ul. Piekoszowskatel. 515-11;ul. Toporowskiego tel. 31-09-67, ul. Jesionowa tel.
31-79-19, ul. Mielczarskiego tel. 6640-40, ul. Szymanowskiego tel. 48845. Bagażo.ve - ul.
Czerwonej teł.

Arm"

466-68

• SZPITALE - Czamów - 662-481,
ul. Kościuszki - 467-43, ul. Prosta - 618525: MSW - 420-21, Czerwona Góra508-41 .
• BlM - infaTna;ja o ~ LBu~ med,aI1ych - teł. 68-61-&, 27~.
• USG-GlNEKOLOGIA
I POŁOŻNlCIWO
lek. med. Piotr Sondej - Szpital
MSW, wt. 17.1 5-18.1 5; śr. 14.40-15.40;
pl. 14.40-16;
• USG, EKG Kielce, ul. Wesoła
50
codziennie 12-16 tel. 442-01
97/Wz/RUP
POMOC LEKARSKA
LEKARZY SPECJALISTÓW WIZVTV DOMOWE - pOOaIrUN, chrurgów
NAGŁA

ir1enisti1N, ~, ayn;p.
io,PN, ok1Jstów, ~, badaria ekg.
zgaszenia codzennie 11-20, tel. 31-56-óO.
Wrz..ftI domeme 14.30-22 /<i1i powszoonie/,
dziecięcych.

11-21 /dri wdne/.
• "Omega" PRYWĄTNA PRZYCHODNIA OROYNATOROW I SPECJALISTÓW ul. Jagiełlońska 70. .CEFARM" czynna 8-1 8/sobota do 14/, tel.
547-44, 574-11 wew. 321
• SPECJALISlYCZNA
POMOC
DLA DZIECI"vrrAMED" - wizyty domowe i ambulatoryjne w godz.
16.30-21 .30, w soboty, niedziele i święta
9-21.30 - tel. 32-35-11
• POMOC LEKARSKA DLA DZIECI -leI. 66-33-66, wizyty pediatry
codziennie 15-24, niedziele i święta 724.
• SPECJALISTYCZNE POGOTOWIE DLA DZIECI - zgloszenia
codziennie w godz. 7-24, tel. 68-46-36
lub 61-38-20.
• POGOTOWIE PEDIATRYCZNE
"POD DALN14" - ul. Pobwniaka
4, teł. 68-48-91, ambulatorium, WiZVTY d0mowe.
• TEL. 485-1 5 - "ZDROWlE"WIZYTY DOMOWE - CODZIENNIE 00 7
DO 20 - kattlJg z ekg, laryrgJbg reuob;).
dem1aDIog, P3(iatra. htaTista, cłYug, ta:Jaria
1al:xTctay1"e, zastrzyki" im LLSk.g piaęIJia'
ske w domu'. Szkda ROOzeria, usg ~
wysi<.o.ve,ekgkoolpl..telONe. Dan RzemCsta,
U. W~34, codzierTie <;Xl 7cb2O, ~
txly, riedziee 8-20.
•

"UL1RASON"

usg dzieci i dorosJo,dl-

tyka przyj'nl.jl wcbnu I$la i wgabiroe
w poriedzaI<i i czwartki w godz. 12.15-14.45,

J

1IDj~~
• Prywatna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna - Kielce,
411-41 W. 225lb 443-53
• CENTRUMBEWPERACYJNEGO
LECZENIA PROSTAlY ul. Serninaryjska 276, tel. 61-3O-ó0 - specjaliści
urolodzy

POMOC DR<?G~~A - kraj
I zaQranlca 10-41,421-71

* Turystyka, wypoczynek, komunika-

tel 61.a2-30-1ek. med. r<ńtJg wą:iech Par-

TAXIs:.~TKA"
~_:::::::dO~I:azd;:;~:;~~n~y;;;::~~

bezpłatny

l/5fVAT/WZ

Komunikacja międzynarodowa
" Panaceum" Kielce, Paderewskiego
14,

ru;;#raI ~, ~c:ąpne, ciąża, lX1'bi

Radio Taxi ,,ALFA" Zrzeszenie
Transportu Prywatnego, tel.
444-44, 96-22, nie pobiera opiat
zadoiazd

T~Ta,i

SIGMA - Kielce, Sienkiewicza 56, tel.
66-24-32,66-44-32 SIGMA - Radom,
Moniuszki II, tel. 63-14-47, 63-48-39
Bilety -lotnicze, promowe, autokarowe, turystyka, wizy, ubezpieczenia.
284/wz/vat
• "ORBIS", Kielce, teł. 68-05-62,
68-05-63
• Rezerwacja i sprzedaż biletów:
• lotniczych wszystkich przewoźników
• autokarowych międzynarodowych
• promowych
• zagranicznych i krajowych PKP
• rezerwacja hoteli na całym świecie
• ubezpieczenia - turystyka

we wtaki, środy i piąll<i 13.30-14.45, w ~
8-9. Peny zakres troań.
• POGOTOWIE
STOMATOLOGICZNE - lecznica ,Medstar", u.

Warszawska 34. mM RZEMIOSŁA', czynne NON STOP - teł. 43945.
• Dyżurujący Gabinet Stomatologiczny Kielce,
ul.
Tatrzańska 91 , soboty, niedziele i święta
10-21, tel. 31-80-68
• SPÓŁDZIELNIA LEKARSKA gatretyczynne w godz. 8-20: ul. Paderewskiego /d. Buczka/ 42, tel. 66-30-19 - stomatologia, ul. Kmoprlckiej 5, tel. 31-50-16 -stomatdog.a/znieczulenie ogóIne/, interna, U.
Hipcteczna 3, teł. 486-44 - stomatdogia, ginekoiogia, cytologa, analityka, ul. Kościuszki 11, teł 450-96 - stomatolQga. gabinety

specjalJstyczne.
• PtywatDe Usługi Medyczne Szpitala Dziecię:cego Ambulatorium
Pediatryczne tel. 61-53-07, Calodobowa
opieka pielęgniarska teł. 61-53-07, Wyko-

• POMOC DROGOWA - tel. 3Hl9-

......

20.

,

POMOC DROGOWA -tel.11 3-509.
• KOMIS FOTO-WIDEO K i e I c e ,
Rynek 17, tel. 474-45
- .....
• PRALNIA CHEMICZNA Ki e I c e,
ul.WspÓlna 3 (naprzeciwko Banku zachodniego), tel. 528-49, czynna pn.-pl. 918, soli. 9-14;

• LOMBARD ID.H. VERSALI
- STASZICA l, I piętro
58/WZ/RUP
KONSKIE
BIURO REKLAM I OGWSZEŃ
"ECnO DNIA"
ul. 1 Maja tel. 36-26
czynne 1UlO-16.00
OSTROWIEC
BIURO REKLAM I OGŁOszEŃ
"ECHO DNIA"
Klub "Primo"
ul. Kochanowskiego 2/1,tel.62-16-6S,
czynne U.OO - 16.00
kal

• Apte1ul dyżurujęca:

li~

• Muzeum Historyczno-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 czło
wieka, Górnictwo krzemienia w neolicie, dwie podZiemne galerie turystyczne;
• 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 OGWSZEŃ
"ECHO DNIA"
ul. Sokola 2 "ORBIS",
tel./fax! 5 U-5S4,
crynne 9.00 - 17.00
• Apteka - ul. Apteczna 7

KINA
• "Wo1nośe" - ' Bad Soys' I. 15 g
17.15,19.15
• "Metalowiec" - nIeczynne;
POSTOJ TAXI"PRZV DWORCU"
nie pobiera opiaty za dojazd
bo
tel. 513-705
DAREX - Radio Taxi
tel. 537-378. 96-26

J

STARACHOWICE
BIURO

REKLAM I OGŁOSZEŃ

"ECHO DNIA"
OST Gromada, uL Pilsudskiego 60,
teL 74-72·51, czynne 9.00-17.00,
soboty 10.00 - 13.00 Apteka: U. MarszakOVvSka 17;
SUCHEONIOW
• KINO.,Kuźnica" - 'W śEci" I. 15 g.
t6,18;
S

.. .
ZOW

• KINO ,,Ballada" - nieczynne;
,~

• KINO -nieczynne;
BUSKO
• KINO ,,zmąr - nieczynne;
PNCZOW
• KINO.,IIdweIkI" - nXrz}rule:
KAZIMIERZA WiElKA
• K1NO,,lkirdB" -brak terminarza
Wł:DSZCZ(NoJA

• KINO DomKulłury - "rEąrtwami"
USA l 15g18;

.-

Telewizja
, PROGRAM l
I

6.00 Kawa czy herbata?
7.45 V.I.P. - rozmowa Jedynki
8.00 Małe bajeczki: L. KrzemieO
tym, jak się rzep psiego ogona przyczepił"
8.10 Bractwo przygody I zabawy
8.30 Lało z czarodziejem
9.00 Wiadomości
9.10 "Jabłonka"/2I - serial czeski
9.40 Bractwo przygody I zabawy
10.05 "Rewir Wolfa" [1/10] - niem.
serial krym. /1992 r J, reż. MIchael Mackenroth, wyk. Jurgen Helnrlch, Klaus Ponltz,
Gerd WamelIng
10.55 Muzyczna Jedynka
11.00 Taki jest świat
11.30 Lato z Magazynem Notowań:
Bieszczadzkie opowieści
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes - roln. pr. Inform.
12.20 "Qui Gong" - rep.
12.55 Opowieści bałtyckie: Parki
13.20 "Zwierzęta świata": "Olbrzymy z NIngaloo" - nowozel.
film dok. {Zycie I zwyczaje rekinów wielorybich/
14.00 Kino letnie: "Żeniac" - pol.
film fab./1983 r., 73 mln./, reż.
J. Kldawa, wyk. E. Kusztal, J.
Paźdzlerko, Z. ptak
15.10 Rusz się, Kazlul- mag. sport.
15_35 Przyjemne z pożytecznym
16.00 "Szaleństwa Alvlna Wiewiórki" - ang. serial anlm.
16.25 Party - tura
16.55 Kalendarium XX wieku
17.00 Teleexpress
17.20 Automania
17.40 Magazyn katolicki
18.05 Fllmldło
18.30 "Tata Major" /10/- serial kom.
USA
19.00 Wieczorynka: "Bajkowe biuro podróży I chichotu"
19.30 Wiadomości
20.10 "Żar tropików" /15/ - serial
kanad.-Izrael.
21_05 Sierpień 'SO - kontrakt
społeczny

22.15 Diariusz - mag. rządowy
22.25 Leksykon polskiej muzyki
rozrywkowej: "W" - Boguslaw Wyrobek
22.40 Gliny
23.00 Wiadomości gospodarcze
23.10 Film dokumentalny
0.40 "Chłopiec, któremu wyrosły
skrzydla" /Lakkl - The Boy
Who Could Fly/ - norw. film
psychol.-obycz./1992 r., 102
mln./, reż. Svend Wam, wyk.
Andreas Borchrevlng. Nina
Gunke, Bjom Skagestad
2.20 Zakończenie programu

PROGRAM 2
7.00 Panorama
7.10 Sport telegram
7.20 Poranny magazyn Dwójki, w
tym: Gość poranny, Dziennik
krajowy
7.50 Akademia zdrowia Dwójki pr. sport.
8.00 Program lokalny
8.30 "Dzieciaki, kłopoty I my" /7/serial USA
9.00 Transmisja obrad Sejmu /w
przerwie, ok. 13.00 Panora-

ma/
15.00 Powitanie
15.05 Studio Sport: Koszykówka
NBA
•
15:25 Akademia zdrowia Dwójki pr. sport.
15.35 Anlmals
16.00 " Lotnicy" - film dok. S. Falińsklego

16.30 5 x 5 - Wygrajm,Y razem - teleturniej
17.00 "Domek nad jeziorem" /4ost./ - serial niem.
17.45 ........................... ..
18.00 Panorama
18.10 Program lokalny
19.00 Jeden z dziesięciu - teleturniej
19.35 Klub pana Rysia
20.00 Studio Sport: Za me'tą
20.25 Studio Sport: Gol
20.50 Sport telegram
21.00 Panorama
21.30 Reforma
ubezpieczeń
społecznych

21.35 Kocham kino
21.45 Sto na sto, czyli sto filmów na
stulecie klna: "Powiększe
nie" / Blow Up/ - wł.-ang. film
fab., reż. Mlchelangelo Antonlonl, wyk. David Hemmings,
Vanessa Redgrave, Sarah Miles
23.35 Kocham kino
0.05 Panorama
0.10 Kocham kino
1.00 Zakończenie programu

10.50 Filmoteka Narodowa: Ostatni
dzień lata - pol. film fab.
11.50 Reportaż
12.30 W drodze - pr. katol.
13.00 Twój lekarz - mag. med.
13.30 Sztuka sprawiedliwości
mag. prawno
14.00 Egzamin dojrzałoścl- film dok.
15.00 Kostka szczęścia
15.10 Więźniarki - serial austral.
16.00 Tylko dla dam
16.30 Informacje
16_40 Film animowany
16.55 Halo Gramy
17.55 Sekrety - serial USA
18.25 Kostka szczęścia
18.30 Informacje
18.55 As wywiadu - serial USA
19.55 Informacje
20.00 Ostry dyżur - serial USA
20.55 Kostka szczęścia
21.00 Statek miłości - serial USA
22.00 Informacje I biznes Informacje
22.15 Sztuka Informacji
22.45 4 x 4 - mag. motoryz.
23.15 Llnk Journal - mag. mody
23.45 Filmoteka narodowa: Granica - pol. film fab.
1.10 Pożegnanie

POLONIA
6.55 Program dnia
7.00 Panorama
7.10 Lato z Mozartem: Arcydzieła
Wolfganga Amadeusza Mozarta - Koncert C-dur na flet,
harfę I orkiestrę /powt./
7.40 Daleko I blisko - rep./powt./
7.55 Biała broń /1/lste Est Gladius
/powt./
8.25 Sylwetki: Człowiek na każdy
czas - Mleczyslaw Grydzewskl,
redaktor Wladomoścl/powl/
9.00 Wiadomości
9.10 Program dnia
9.15 Portfel- pol. film fab./powt./
9.45 Solidarność /1/ - film dok.
/powt./
11.00 Z kozą w herbie - pr. red. rolnej
11.30 Słoneczne studio - pr. dla
dzlecl/powt./
12.00 Wiadomości
12.10 Program dnia
12.15 Adaptacje literatury: Prawdziwy koniec wielkiej wojnypoi. film fab../powt./
13.45 Sportowe hobby - mag.
/powt./
14.15 To tylko plotka
14.25 Rozmowa dnia
14.55 Powitanie, program dnia
15.00 Książnica narodowych pamiątek /2/ - film histor. L.
Smollńsklej I B. Postnlkoff
/powt./
15.30 Architektura drewl'liana w
Polsce: Stała we wsi chata
16.00 Magazyn katolicki
16.35 Gra - teleturniej
17.00 Teleexpress
17.15 Plecak pełen przygód /6/- serial dla młodych wldzow
17.40 Pavoncello - pol • .film fab.
/1967 r./, reż. A. Zulawskl,
wyk. J. Kacperska, S. Friedman, M. Mlleckl, M. Pawlicki I
Inni
18.10 Program jubileuszowy, czyli
Polska 50, 40, 30, 20, 10 lat temu
18.30 Piętnasta rocznica Porozumień Sierpniowych - pr. publicyst.
19.00 Auto-Moto-Klub- mag. sportówmotor.
• 19.15 Dobranocka
19.30 Wiadomości
19.55 Radio Powstańcze Błyskawi
ca /31 / - 31 sierpnia 1944
20.00 Studio Kontakt - wyd. wakacyjne
20.30 Muzyczna Jedynka
21 .00 Panorama
21.30 Pogranicze w ogniu /21/ - serial TVP
22.30 Program na piątek
22.35 Solidarność /2/ - film dok.
24.00 Program na piątek
0.05 Męski striptiz: Adam Hanuszkiewicz - pr. M. Domagalik
0.40 Dystans - mag. sport.

Redakcja nie odpowiada
za zmiany w programach

8.00
8.15
8.30
9.20
9.30
10.00

Film animowany
Klub Lady Fitness Tv Polsat
Disco Polo Lato - pr. rozr.
Smakosze I rozkosze
Sekrety - serial USA
Dallas - serial

http://sbc.wbp.kielce.pl

Radio
RADIO KIELCE
5.00 Nowinki z Radiowej 6.00, 16.00
Aktualn. dnia 6.25 Notowania gieldowe
7.30,17.30 Sport 8.10 Pr. reklam. 8.30
Biwak - mag . turysl. 8.45 Dziś w pr. 8.50
Radiowa giełda pracy 9.00 Radióstopem na wakacje 12.00 Plus w południe
12.10 Kurier ogłosz . 12.20 Prosto z gminy 12.30 W ludowych rytmach 13.10
Rozmail. i muzyka 14.00, 20.00 Mag.
inform. 14.15 Od 7 wzwyż 15.10 Auto
radio - moto radio 18.00 Puls 18.30 O
nas 19.10 Rockowa fala 19.55 Baśnie
do poduszki 20.10 Radio po kolacji
22.00 BBC 23.00 Muz. klimaty

RADIO JEDNOŚĆ
6.10,15.10 Kalendarium 6.30, 7:00,
8.00,9.00,10.00,11.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00,20.00,23.00 Serwis inform. 6.40 Slowo na dziś 8.10 Nowości z Księgarni Jedność 9.10 Serwis
sport. 9.20, 16.30 Rynek pracy 9.35
Gość w studio 1 0.15, 14.15 Komunikaty
i oglosz. 11.10 On i ja 11.30 Aniol
Pański 12.20 Notowania giełdowe
13.15 Komentarz do notowań giełdo
wych z Domu Maklerskiego Penetrator
15.30, 21.10 Kielecki dziennik radiowy
16.05 Stare, ale ... 16.40 Temat tygodnia
17.10 Mieszanka film. 18:00 Transm .
mszy św. z kościola Sw. Trójcy 19.00 Piosenki dla beztelefonowców 20.10 Mixmag.
20.50 Wieczoma modlitwa
Kościola + Apel Jasnogórski 21.30 leksykon polskiej poezji śpiewanej 22.00 Powieść na dobranoc 22.15 Dyskoteka u
Daniela 24.00 Noc na Wzgórzu

Telewizja
satelitarna
POLONIA l
6.00 Jolanda - serial 6.45 Posterunek przy Hill Street - serial USA 7.45 Teleshop 8.10 Filmy anim. dla dzieci 9.50
MacGyver 10.40 Maria - serial argen!.
11.30 Posterunek przy Hill Street - serial
USA 12.20 Rlmy anim. dla dzieci 14.00
MacGyver 14.40 Maria - serial 15.35 Teleshop 16.00 Filmy anim. dla dzieci 17.30
Drużyna A - serial USA 18.20 Maria - serial 19, 1OPosterunek przy Hill Street - serial 20.00 Charlie Bubbley - dram. USA
21.45 T&T - serial USA 22.15 Jeden +
dziesięć - serial USA 22.45 Drużyna A serial 23.35 Maria - serial 0.20 Posterunek przy Hill Street - serial 1.10 Charlie
Bubbley - dram. USA 3.00 T&T - serial
3.30 Jeden + dziesięć - serial 3.50 MacGyver 4.40 Posterunek przy Hill Street serial 5.10 Maria - serial

EUROSPORT
8,30 Jeździectwo 9.30 Taniec 10.30
Plywanie: Skoki do wody - ME w Wiedniu
11.30 Wyścigi ciężarówek: Europa Truck
Trial 12.00 WyŚcigi motocyklowe Mag.
GP 12.30 Formuła 1: Mag. GP 13.00 Polo: Polo Cup 14.00 Snooker: Uga Europejska - fina! Play Off 16.00 Eurofun mag. 16.30 Narciarstwo wodne: ME w
Bourg en BresseJFrancja 17.30 Triathlon
18.30 Rajdy samochodowe: ME w Ingelmunster/Belgia 19.30 Wiad. sport. 20.00
Kulturystyka: Międzynarodowe Mistrzostwa w Unzu/Austria 21.00 Wrestling. Wojownicy ringu 22.00 Wyścigi ciężarówek
23.00 zawody traktorów 0.00-1 .30 Golf

TV KRAKÓW
14.55 Pr. dnia 15.10 Szmaclankl/21/
- ang. serial anim. 15.20 Astrofarma /8/ serial USA 15.30 W Bućikowie /8/ - serial
15.40 Przygody Kota Feliksa /9/ 16.00
Miód i pszczoly /66/ - fr. serial dla mi.
16.30 Thecarsat crisis - kurs j. ang. 16.45
W harmonii ze światem 17.15 Crystal
/259/ 17.55 Poza kadrem 18.10 Kronika
18.40 U siebie - mag. mniejszości narod.
19.00 Wspólne sprawy 19.15 Jazz w
czwartek 19.30 Take That - Uve in Berlin.
II cz. koncertu 20.00 Toby McTeauguefilm obycz. kanad. 21.55 Legendarne
szlaki , ode.3. , Droga św. Jakuba' - film geogr. -przyr. 21.45 Kronika 21 .55 Sport
22.00 Pro moto - mag. motoryz. 22.30 Nasza antena 22.35-23.35 Bohaterowie /5/ serial USA

POLSAT

• KINO "Powiew" - nieczynne;

19.15 Teka rozma~ości TKK 19.35 ChIapi 81 - pol. film dok. 21.40 Kielecki kwadrans - mag inform. /rx:mt./ 22.05 Powrót
statku - film dok. 22.25 Ludzie z pociągu
- pol. film fab. 23.55 Telegazeta TKK

17.15 Kielecki kwadrans - mag. inform. 17,40 Powitanie 17.45 Kapitan
Power i żołnierze przyszlości /11/- serial s-fUSA 18.20Enigma-pol. film dok.
18.40 Muzyczne pożegnanie wakacji
18.55 Saper - teleturniej na telefon

6.00 Tenis: US Open '95 Flashing
Meadows 9.00 Sporty motorowe 10.00
Tenis: US OPen '95 11.30 Futbol Mundial 12.00 Tenis: US Open '95 13.30
Trans World Sport 14.30 Mistrzowie
sportu: Igrzyska Dobrej Woli '94 - pilka
wodna 14.45 Jeździectwo: ME w Bad
Mondorf/Luksemburg 15.45 Magic
Sport 16.00 Tenis: US Open 17.00 Tenis: US Open - 2 runda 22.55 Wiad.
sport. 23.00 Futbol Mundial 23.00
Jeździectwo: ME w ujeżdżaniu w Bad
Mondorf 0.00 Futbol Mundial (powt.)
0.30 Gillette World Special 1_oo Best Direct 1.15 Mistrzowie Sportu: Mats Wilander 1.30 Tenis 5.00 Zakończenie pr.

FILM NET
12.00 Telefon - kom.-USA 13.30 E!
News - mag. showbiznesu 14.00 Nie nasz
syn-dram. USA 15.30 Telewizja E! 16.00
Przygody Archera - film przygod. USA
18.00 Sekwojowa kurtyna - dram. obycz.
USA 20.00 Julia ma dwóch kochanków dram. USA 21.30 Entertairvnent Now! - pr.
rozr. 22.00 Poszukiwany żywy lub martwy
./ -thriller USA

Eeho Reklama
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5.
firma

4.
cena w zł

2304,0

Kielce, Barwinek

gaz, prąd, wodo, kanalizacjo, zelW no bud wolno st. + gespcdoray 35.000

EU

3000,0

Borao, gm. Zcgnońsk

gaz, prąd, wodo, dwie dZlllłki

10.000

EU

15.000

EU

27,S

Kielce, Klonowe

III p., widno kuchnio

23.000

EU

5400,0

WYlcwce, gm. Miedziano Góro

prąd,

33,0

Kielce, Scwickiej

I p., tel., boczena, glazuro, terokata, parkiet. widno kuchnio

24.000

EU

506,0

Kielce, Pakosz

gaz, prąd, wodo, kanalizacjo, pod zabudowę blrźn

31.000

EU

27,S

Kielce, Staffa

111 p.,lel., glazuro, terakato, widno kuchnio

23.000

EU

535,0

Kielce, Folwark

gol, prąd, wodo

20000

EU

31,S

Skarżysko,

Ul p., teł.

19.500

WE

568,0

Kielce, BorcllÓwek

goz, prąd, wodo, domek drewniany

22000

EU

717,0

Somsonów

gaz, prąd, wodo, projekt domu, motlllioly bud.

13.000

EU

52,0

Kielce, Seminoryjsko

IV p., porkiet, tel.

33.000

IN

903,0

Kielce, Szydłówek

wodo, prąd, szer. działki 27 m

32.000

Pl

54,0

Kielce, Bema

I p., porkiet, tel.

45.000

IN

370/47 o Ćmińsk Rzqdowy

wodociąg, prąd

1,5 zVm kw.

Pl

54,6

Kielce, No Stoku

IV p., b. dobry sleJn te<hn.

40.000

BM

58,1

Kielce, Na Stoku

III p., wysoki standard

45.000

BM

2800,0
3000,0

Kielce, Bukóv.io

prąd

8,OzV mkw.
(do negocjacji)

Pl

48,0

Skarżysko,

tel., gaz

31000

WE

2800,0

Nowiny, k. pływalni

wodo, prąd, konolizocjo

10 zVm kw.

Pl

48,0

Skarżysko, os. Milico

tel., parkiet

26.500

WE

1397,0

Kielce, centrum

pełne uzbrojenie

65zVm kw.

IN

48,0

Kielce, Ocieka

I p., tel., glazuro

38.000

WE

8000,0

Suchedniów

dom drew., waęści zalesiono, wodo, prąd

30.000

WE

39,8

Kielce, Sł. Wzgórze

IX p., wid. kuch., glazura

32000

WE

750

Skarżysko, os. Żurowio

dom piętrowy, wolno st., stan sur.zomk.

75.000

WE

36,0

Kielce, Chęcińsko

Xp., ciem. kuch., po remoncie

27.000

WE

450

Skarżysko,

aęściowo

6.000

WE

50,26

Kielce, Barwinek

VII p., tel., widno kuchnio

36.500

EU

2500,0

Bliiyn

52.000

WE

53,4

Kielce, Paderewskiego

IV p., tel., widne kuchnio, parkiet

36.000

EU

51,0

Kielce, Bema

II p., tel., widno kuchnio, parkiet

35.000

EU

54,81

Kielce, No Stoku

porter, widno kuchnio, boczeno, glczura

37.000

EU

os. Przydworcowe

Kol. Górno

Szarych SZe!egów

wodo,

uzbroiono

dom wolno st, do pode gaz i wodo

Agencja Handlu

ieruchomościami,

mgr Anno WęglOM, Kielce, ul. Wesoło 51, teIJTox68-75-88

BM

Biuro MieszkaniO\\'e, Kielce, ul. KoraMowsko 3, tel. 6165-12

59,0

Kielce, Jagiellońska

III p., widne kuchnio, glazuro, terakato, parkiet

45.000

EU

IN

I ntcrlocu m, Kielce, ul. Glowockiego 2,tel. 453-62

58,7

Kielce, Szkolno

IV p., widno kuchnio, glazura, tera kato

43000

EU

Pl

Agencja PLUS, Kielce, pl

70,64

Kielce, Barwinek

IV p., widno kuchnio, glazuro, terakoto

51.500

EU

EU

EUROLOCUfll-1, Kielce, ul. Slowockiego 12

60,[;

Kielce, Wielkopolska

porte!, widno kuchnio, glazuro, terakoto

41.400

EU

55,0

Kielce, Bohoterów Warszawy

IX p., tel., widno kuchnio, glazuro, terakoto

39.000

EU

46,0

Skarżysko,

II p., tel.

31000

WE

56,2

Kielce, PodkaraMo

III p.

39.000

BM

62,0

Kielce, es. Jagiellońskie

IV p.

43.500

8M

47,0

Kielce, PiekOSlcwsko

Ip., standard, tel.

35.000

os. Przydworcowe

Wolnoś<i 4,tel.

68-08-73

CENTRUM
KSZTAŁCENIA

KIEROWCÓW

KARPIE ŻYWE
WARZYWA

ART. SPOŻYWCZE

ART. SZKOLNE

400,0

Kielce, Oslrogórka

dziełka

500,0

160.000

100,0

Kielce, Związkowiec

dziełko

580,0

130.000

170,0

leszayny, gm. Górno

dziełka

1000,0

50.000

240,0

Kielce, Piekaszowska

walno sI., działko 1500,0

110.000

8M

160,0

Kielce, Ostrogórka

In bliźniaka, działka 307,0

135.000

8M

140,0

8iologon

wolne st., dziolko 1000,0

140.000

I BM

160,0

Zalesie

woloo st., b. wysoki standard, dZlolka 620,0 '

170.000

8M
8M
8M

ł
BLACHY
DACHOWE

DYSTRYBUTOR

SZWEDZKIE
i PIŃSKIE

BROWARÓW

130,0

Kielce, Oolnio

wolno st., działko 465,0

175.000

380,0

Tumlin

woloo st., działko 6460,0

190.000

660,0

okalice OstrOWt:o Św.

dwore~

do uzgodnienia

IN

300,0

leszayny

nowy dwore~ komfort, dziolko 1,5 ho

150.000 DM

IN

230,0

Kielce, Podkarczówkc

pól bliźniaka, komfort, dziełka 500,0

160.000

IN

120,0

Kielce, KSM

wolno st, dziolko 530,0

76,0

Kielce, centrum

1/4 kamienity + lokal usługowy 52 mkw.

Kielce, Stadion

połowo bliźniaka, wszyskie medio,

180,0

Kielce, Oolnio

dom jednorodZinny, wszystkie medIO, dziolko 480,0

180,0

Kielce, Oymińsko

kanalizacjo, wodo, dzrolka 301 ,0

Klonów

dom newy

BezpośredOI Importe r

olityny, porter, aęściowo do remontu

Radom, ul. Urodzajna 9/6, leI. 316-822
Kielce. uł.J as.e ń skrego 48. leI. 229-41

Kielce, centrum

paw. parku 2,2 ho

dziolko 500,0

i

HURTi DETAL
codziennie 6-20
HURTOWNIA .WIATRAK"
Kielce, ul. Skrzetlewska 4
(Herby - parking Skrzetlewska)

KOLMET

Kielce,
ul. Ściegiennego 257
tel. (041) 61-32-18

• Elewacje lISIDINGIl ł
również z montazem.
~
i OCiepleniem
• Dachówka bitumiczna
• Blacha aluminiowa obr.
• Giętarki do blach
• Lampy z czujnikami ruchu

http://sbc.wbp.kielce.pl

'US-POl'

DOLNOŚLĄSKICH
zaprasza
odbiorców
HURTOWYCH i DETALICZNYCH

do zakupów w hurtowni "Łysica"

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

Towar dostarczamy własnym transportem
f?[J~[1rn[p~~rn

l [p [RS~ [§@)

Li@ []3~
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Echo Reklama

TYLKC?wJYA "ECHU
O
ZADOWOLENIA
KllENJ'A .
NA OGŁOSZENIA

-

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

DROBNE

Wtryskowe ocieplanie domów
Kielce, tel.
31-34-41,31-85-54.
pianką krylaminową.

Solo Fiat Dealer

VAIJOIOIII

* Skup i sprzedaż samochodów u~
wanych, tel. 68-6Q.05, 68-60-06.
* 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

Kupno
Audi 80 kupię . Rok produkcji
79-82. Tel. (012) 36-70-75.
BWOII73

····· Kupię· ·gliraz

. ·hiaszak.....kiei'Ce·;

276-60.
wany, sprawny. Kielce, 61-85-31 .
8W116188

· . ·Sprzed~im....·. cy·i&niarkę..·.. ·..bei:
pyłową.

Kielce , 31-72-21, 68-9031 (po 16.00) .

Lokale

Centrum Materialów Elewacyjnych i Dociepleniowych zaprasza
i poleca swoje usługi w. zakresie
dociepleń domków metodą lekką.
Kielce, ul. Zagnańska 6, tel. 68-13-

29.

JW/JiOOI3\

Drzwi szwedzkie classic, country, różne kolory, drzwi w·ejściowe.
Okpol, Kielce, Batalionów Chłops
kich 77, tel. 571-91; Końskie, Kielęc:~ąJ,JęL. ?4:?4.,.. ........ ... .. J~V~ltI
Farby, lakiery, tynki, impregnatyfrancuskie. Hurt, detal. Kielce, Krakowska 62 (obok CPN), 516-45.
JAVMIOI\O

"'Giazura;' terakota,kieje;"'iislWY
wykończeniowe : Kielce, 1905 Ro-

ku 10,.59-77:4,
. MrillOO116
Marley - rynna na całe ~cie . Kolki
do styropianu z bolcem stalowym.
Kielce, Okrzei 59, 429-12 w. 34.

zptv

JIWJiOOI36

--Najtańsze okna
Polirocal,
Panorama. Na raty. Okpol, Kielce,
Batalionów Chłopskich 77, tel. 571 91 . Końskie , Kielecka 1, tel. 24-74.
J'VJiOOI40

"Nixel" =-produkc)a, - handel.
Suprema, styrosuprema, styropian , uchwyty plastikowe, siatki
podtynkowe, latex, ościeżnice , (041) 66-44-30, Krakowska 257.
m.W1l10131

Płytki ceramiczne krajowe - oficjalny dealerfirmy: "Jopex", "Nordbud" , "Ceramika Paradyż"; import
bezpośredni - Hiszpania, Włochy.
Jacek Surma, Kielce - Słowi k,
Chorzowska 22, tel. 593-44.
JAVMXlI36

Remonty placówek handlO'ł!YCh.
Wykończenie

mieszkań

i domów w zakresie: suche tynki, szpachlowanie, malowanie,
tapetowanie, parkiety, glazura,
marmur, sufity podwieszane, tarasy, boazeria. Tarnobrzeg, tel.
(0-15) 22-41-42.

Agencja "Medium-Serwis" mieszkania, działki , lokale; kupno,
sprzedaż, zamiana (NOT - parter) .
Kielce, 68-07-74.
M1V.łIOO131

· · ·AgencJa. f.iieruch'omoŚd: . kiej':
ce, Wesoła 51 , 68-75-88.
V.l1111024

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.

_1

CZłeropo'koJowe;12Óm;"garat;
ulga podatkowa - sprzeda Biuro
Mieszkaniowe. Kielce, 61-65-12 .
W/Y8!II0113

-oOmdoWynajęaa~Klelce,446-34.
BW079~

····· Do ·wynaJę cia pokÓC30m·Iw:·:
płatne

za rok. Kielce, 489-04.
BIliOm1

'i{upię'mieszkiinie"w"końs'k'id,;
w bloku, 30-40 m kw. Końskie , tel.
12-44-37.
MAMlOI.1

····· PiLNiE · pósiUkUJĘ · LókALU

NA SKLEP. KIELCE, 31-72-06.
l1li07B.0

.... pHille..posiukuJę ·M·:iCM=S:·Klei=
ce,32-36-10.
BIliO/961

Poszukuję mieszkania

ao wy-

najęcia w Końskich. Końskie, tel.

39-96.

.

MAMlOI41

····· PoszukuJę'lokaiu nahurtownlę

.

Kielce, 224-08.
f

B<V07890

-·Sprzecfam"M:;Ci'iO·;n"kw., p~ir:
kieł. boazeria, telefon, z pełnym
wyposażeniem , cena - 700 zl/m
kw. Kielce, ul. Śląska, tel. 68-44-77
(do 15.00).
MUIOOOOO

Stancja~' KieiC'(l:"'31' : 15~6tf '
15.00).

tpo

BWOIII7
BWOII'71

PA1411\OO61

ORYGINALNE
CZĘŚCI ZAMIENNE
KIELCE,
UL PIOTRKOWSKA 12
TEL./FAX 68-06-10

VAT/97&

HURT-DETAL
ATRAKCYJNE
RABATY!!!

ENIGMA
Od 16.08. do 16.0
c@>
Kielce, pl. Moniuszki 2b,
przed budynkiem NoweQo Teatru
SZKOUMY
NAJSKUnCZNIEJ
41)(

Wynajmę
lub wydzierżawię
część domu wWaśniowie k. Ostrowca na działalność gospo-

darczą

lub mieszkanie. Wiadomość: Starachowice, 73-33-25.

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

AAA Osobowe, busy, autobusy,
blacharstwo - ustawianie geometrii , lakiernictwo, kabina lakiernicza. Gwarancja do 5 lal. Suków Papiernia, 61-94-12.

11,..00018

JWV1JIIII14.

····· WynaJmępawlion : kioskfiand~

"'A'k umuiatory,);;;i(uma;;"': 'tanie,
niezawodne, 2 lata gwarancji.
Części do Skody i motocykli
(wszystkie typy) . Motorowery.
"Moto-Zbyt", Kielce, Żytnia 3/5,
tel./fax 611.67-78.

lowy w Tarnobrzegu przy ulicy
Sienkiewicza 30. Wiadomośc, tel.
Tąr.IJQI:>.r:?ęg .?~.~.1'E9,....

. .. P~ł~

Zdecydowanie kupię małe mieszkanie. Kielce, 31-54-80.
VA1J0101\

BWOII58

· · ·5amodlÓdrozbity:wyekspioato:

UMBMlOOOO

Budownictwo

~

szczegółowe

O

Auto

DNIN'
;

MriJiOO11\

Akumuiatory; 'og'umlenle:"iiiti)i:

Mabud

różne typy. Części do 126p, 125p

(niskie ceny) , 563-59.
- Okna: drewniane dwu- i trzyszybowe; jednoramowe dwu- i trzyszybowe; dachowe "Velux";
plastikowe dwu- i trzyszybowe.
- Drzwi: różne typy i rodzaje.
- Bramy garażowe .
- Ościeżnice .
- Papy: zgrzewalne, asfaltowe.
- Lepik, dacholeum, abizol.
- Wełna mineralna, styropian.
- Cegły, 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.
Skrzetlewska4, tel. 68-44-40; Jędr
zejów, ul. Dojazd 1, tel. 613-52.
W/Y(IOO173

MkouIIIOOIó

..··Aiufeiiii;....spojiery:· ·autocz'iiści'.·
Kielce, 424-67.
.
WlV1JIIII18\

AGIP - oleje, MOTIP - autolakiery, szpachle. "Ze max" , Kielce, Wspólna 1, 574-59.
\\VIIOOOO7

Autoalarmy - silicon - immobilizery, radiomontaż. Kierce, 434-79.
JW.wtJOO74

. ·. Automał ·:. częścI ·Po'io·nez;· fia(

Dacia - zagraniczne na zamówienie (9.00-17.00). Kielce, 1 Maja
109/115, tel. 547-73.
AlMV/OOI37

"'Ali'iC;:Max; ''śprzeci'iłz części
używanych
(samochody zachodnie). Kielce, Domaszowska 45 , 68-25-07.
MIIWIIOO\7

Motoryzacja
AAA AAA AAA ZAPRASZAMY!
Do sklepu motoryzacyjnego PP
MOTOZBYT W KIELCACH przy
ul. Karczówkowskiej 9, czynnego od 8.00 do 17.30, tel. 68-4450. ŻUK, POLONEZ, FSO, 126P.
Akcesoria, akumulatory, łożys
ka, lakiery, ogumienie, chłodni
ce, grzejniki gazowe .
. pm/OOOl.
AAA Alarmy, tel. 461-38.
W2'1(IOOlIl

- AAA -Amerykańskie autoalarmy
"Alcatraz" (kod dynamiczny) oraz
"Legend", centralne zamki, znakowanie, radioodtwarzacze. Najlepsze w kraju ceny oferuje:
Wyłączny przedstawiciel na Europę "Audi()pol ". Kielce, ul. RadioWą,. tęL42~~ę?,

Ford · części zamienne."Kieice,
Staszicowskich 15,
502-52.
Górnik~

..............U.~I

AAA Autoalarmy Prestige Audiovox· (zmienny kod, zabezpieczenie przed rozkodowaniem). Dodatkowe akcesoria zabezpieczające : SerWisy: Kielce, ManifeSr
tu Upcowego 34, 32-65-99; 1 Maja
191a (Polmozbyt), 66-32-07.
M1V1JIIII1.5

AAA Dobór lakierów samochodowych, komplet akrylu - 790.000,
blachy, zderzaki krajowych , zagranicznych . Kielce , Sobieskiego
87,61 -52-74.

Mri1Jllll1.7

·.. ··Gaz·iljki : regeneracf~i:·niłpriłwa·;
regulacja, w godz. 8.00-16.00. Radom, ul. Toruńska 1/3 (dawniej
RZNS) , tel. domowy 45-16-26, po
godz. 18.00.
1.0'00070

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

Naprawa silników, montaż tłu
mików "Walker". Kielce, Krakowska62 , 516A1 .
M1VJiOO110

--P6łosienapęd-ówe (francuskie:
gwarancja). Kielce , Ściegiennego
201 , 61-45-1 8.
MlVJiOO173

····Szyby. ·samoch'odowe··:··sp·;:z·e:
daż , montaż

- szyberdachy. Autofenix, Szewce 39, koło osiedla No·
winy. Tel./fax 592-05 oraz Kielce ,
ul. Tarnowska 26.

Biuro Reklam i Ogłoszeń
"Echo DlJ.ia"
przyjmuje ogłoszenia do
RZECZPOSPOUTEJ
Kielce, ul. Targowa 1.8
tel. 321-621, fax 32-45-40
BlVI/IIOO17

·. ·biiatka··w. ·Oymlnacfi;..·Só6ó . iTj·:

Nauka

Kielce, 11-40-36.

Alfa ogłasza nabór do Liceów
Ogólnokształcących
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. 5125-95;
- Ostrowiec, Żeromskiego 5, tel.
62-78-62.

Alfa ogłasza nabór do Dwuletniej Pomaturalnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony
w Kielcach. Zapisy, Targowa 18,
29.k9.i.E>JQ,JęLą?:J.4~ą?, ...........81101117!32
Angielski, niemiecki, wioski - NOVUM, Kielce, 68-30-55, 68-40-55.
JIWIJIIII137

I Prywatny Zespół Szkół Ogólw Kielcach
ogłasza nabór do:
- Szkoły Podstawowej i klasy "O";
- Liceum Ogólnokształcącego .
Kielce, ul. Romualda 3, tel. 6817-43.
JW.wtJ0081
Kursy fakturowania, książki
przychodów i rozchodów - "Computex". Kielce, 432-02.
nokształcących

WlV8IOO291

··· StudioTIn·gua·:. jęiykan~iierski:
Kielce, 68-14!20, w. 130 . .
JWnv'OOOlll
0.

0

we, wykonanie natychmiastowe.
Kielce , św. Leonarda 18 (dawna.
Moniuszki), 414-61, w. 262.
MriMXI136

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

JWValOOI44

PtV8IOOII13

8l<w'1l11l89

'-sprzedam dom·-w- t,..-ra""'k-c'7"ie....,-6·udowy z działką (900 m kw.),
w Końskich, ul.. Południowa 120.
Końskie, tel. 48-54.
MAIIIOOlll

· ·. ·Sprzedam ·aiialkęw. Nadbrze:
ziu w Sandomierzu. Wiadomość:
Sandomierz, ul. Baczyńskiego
12/51 .
8iJv1OO131

·····Sprzedam. aiialkę· na'iezącą. ci'o
miejskich ogródków działkowych ,
(ogrodzenie, woda, altana murowana) . Wiadomość: (015) 32-57-57 (wieczorem).

5-arową

BiJvIOOlJO

· · ·Sprzedam.... diialkę··2Cj" ··ar6w

w Dwikozach k. Sandomierza
przy zakładach ZPO w kierunku
Bożydaru . Wiadomosć: tel. (0-15)
32-49-85.
8iJv1OO131

· ··tanio. sp·;:zedam ··aomiTjurowa~
ny, podpiwniczony wraz z budynkiem gospodarczym na działce o
pow. 8 arów w Hucisku, gm. Ruda
Maleniecka. Wiadomość: Młotko
wice 8, gm. Ruda Maleniecka.
MAXtIOOI33

·. ·· Wydzle·rzawl·ę;. ···z. ·· z·ami'arem

kupna - dom jednorodzinny w okolicy Staszowa, Połańca lub gm.
Rytwiany. Tel. Staszów - 64-31-13.
IGKtIOOOIl7

'"'Wynajmę-wRadooiTu lub

iruJ>'llOO79

l\Iapraw~- '
AAA Gazowych piecyków. Kielce, 68-56-16.
8Jl107Ml

-"'AfJ,. ·Nąprawa·tei'ewizorow'-Kiel
ce,11-16-47.
.

8W117~9

'- Zdecydowanie" sprzedaiii-dom
piętrowy (gaz, telefon, 2 garaże +
działka 1800 m kw.) w Końskich , ul.
Spacerowa nr 60 (16.00-20.00) .
MAItIOO116

· · idecydowaniesprzeda·iii . ·nó:
wy wykończony dom. Kielce, Zalesie II , tel 591-81 (po 18.00) .

-AAAPleCYkow:~gazOiVYCt1,
hydrauliczne. Kielce, 66-05-02..

81li07906

AAA, uPralek automatyczych:
Kielce, 61-18-83 .
8o.~ 7\Ol1

Automatycznychpraiek';"l'nz:
Rybak . Kielce , ~41-41.
80107!118

" Praie'k;iOd6wek:Kieice;ui:'jagiei~
lońska

59, tel. 66-28-06, 31 -22-32.
8W117i68

NierucHomości
Domy, działki. Gospodarstwa
rolne, bazy towarowe, transportowe i podobne. Nieruchomości pośrednictwo , kupno, sprzedaż .
Sandomierz, ul. Mickiewicza
17N10, tel. (0-15) 32-27-113.

81\'0/941

Okna i Drzwi
"HOSSA" S.c.
w regionie dystrybutor okien i drzwi POLECA:
1. Okna drewniane dwu ramowe
zespolone i okna jednoramowe
z zestawami termoizolacyjnymi
(przedstawiciel handlowy "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) białe,
Największy

ZAKŁAD

~~~;LOWA .QGTAY

0'1<011=

cy dom. Tel. (0-14) 24-01-78 lub
(0-41) 61·32-18.

_ __ • • • • • •• • • • • •• •• • • • • • •• ••••••• • • • • • • • • • •

JAVMXlI37

····Tabilce·refestracyj'iie:· ·i}i'uml'nio·:

BW07II1\

Sprzedam dom z cegly,dii'alka
15 arów. Wiadomość: Annopol , ul.
Lubelska 57, tel. (0-15) 61-36-72.

GARBARSKI

Stefan VVesoło\Nski
Henryk Adarnczak
Andrzej Kucharczyk

Z siedzibą W Tarnobrzegu, ul. Mieszka I 1
oferuje:
• KONSERWY MIĘSNE W CENACH PRODUCENTA
• SZEROKI WYBÓR LODÓW I MROŻONEK PO
ATRAKCYJNYCH CENACH
• DUŻĄ GAMĘ ARTYKUŁÓW
OGÓlNOSPOŻYWCZYCH
• OPAKOWANIA TOPPITS DO ŻYWNOŚCI,
NACZYNIA, SZTUĆCE JEDNORAZOWE DLA
GASTRONOMII

; ~~~~~i't'I~~!:~~~;~li

zapraszamy do:
• HURTOWNI, ul. Mieszka I 1, tel. 22-50-59
• SKLEPU MIĘSNO-SPOŻYWCZEGO,
ul. Wyspiańskiego 19, tel. 23-39-61

http://sbc.wbp.kielce.pl

PRODUKC.lA
.
SPRZEDAZ
USI.UGI

181SZNAT

Echo Reklama
biało·brązowe, brązowe ;

we i na zamówienie.
5. Okna z PCV· KBE
biało-brązowe,

typo..
białe,

__ .. _..... _I

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

Różne
"Agart" proponuje: wykonawstwo reklam, markiz i zadaszeń
reklamowych
oraz sprzedaż
i montaż żaluzji pionowych (verticale) i poziomych, rolet tekstylnych.
Radom, Wesoła 4, teł. 549-01 .
1'1.1/Il0031

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

_113

Lombard 68-22-42 . natychmiastowe pożyczki. Kantor w hotelu
. Bristol", także w niedziele. 68-2224, nocny 66-30-65.
I'VIJIIOOó4

···-prod"lic·enCwyrohow·· cukiernI:
czych zaopatrzy szkoły (ceny umowne) lub wydzierżawi sklepik
szkolny. Kielce, 61-86--63.
IC)'O/III

-"ProducenCobuwia .Ariel-Hurt·
sp. z 0 .0 . w Radomiu, ul. Błędow
ska 10, poszukuje kooperantów
do szycia cholewek. Kontakt osobisty lub telefoniczny, 45-17-45,
45-17-46, 60-70-77.
lVAliOOO3I
····· p·iiYjmę····wspoii1·ika·.. do··· sp·oiki

lub

odstąpię .

Kielce, 66-06-51 .
1W1111I3

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

Okna 3-szybowe

- Tarot najlepsza·wroZbadiaCie=
bie. Kielce, tel. kom. 090335465.
~AT.

"Hossa" s.c.
Punkt sprzedaży - Kielce, ul. 1
Maja 136 (między mostami), tel.
68-30-06 poleca najtańsze w Polsce okna drewniane, klejone
z trzech warstw, z potrójnymi szybami termoizolacyjnymi oraz okuciami obwiedniowymi firmy .Siegenia". Ponadto oferujemy standardowe okna SSB .Stolbud"
Włoszczowa w cenach konkuren.cyjrm:h.:............. ..................................~1

Praca
Iwom3

···D·s·MA)(poszlikuje·5Ó··p;:acow~

ników z Kielce i okolic do nowo
otwieranych filii. Kielce, 32-24-84.
"11011133

Arma zagraniczna zatrudni magazyniera z uprawnieniami na
wózek widłowy. Kielce, 68-74-80.
WI/f1fI14

Potrzebna kucharka w malej gastronomii. Kielce, Skrzetlewska 12.
1W111911

Przyjmę do pracy tynkarza, płyt

karza. Tarnobrzeg, tel. 22-41-42.
'AVIIOOOIl

Przyjmę

cukiernika.
Przemysłowa 51.

(l::Ml

· Zespo... ·. ·Ó·p Iekr ····tdrowoi"nej

w Kielcach unieważnia pieczątkę
o treści : Zespół Opieki Zdrowotnej w Kielcach, Poradnia Szkolna
przy Szkole Podstawowej Nr 15,
ul. Leszczyńska 8, 25-321 Kielce.
IWIIm,

Kielce,

AAA Bielizna, rajstopy, skarpety,
sportowa, konfekcja. Hurtownia .Wanda·, Kielce, ul.
Wspólna 5,547-10.
·····Aktuaini·e: ···j(·asetony-..·sufitowe·.
tapety, kleje. Akcesoria łazienko·
we firmy "Bisk· - ceny fabryczne.
Lodówki turystyczne. Hurtownia
"Lem ar" , Kielce, Ściegiennego
201,61-45-18.
MIVIiOOO31

lSM"11;s-rokuf;

stan
bardzo dobry, mysz, joystic, modulator telewizyjny A-5-20 oraz około
80 dyskietek. Końskie, tel. 76-73.
1IAMI0144

Artykuły

hydrauliki siłowej do
koparek. Sklep "Agrokop", Kielce,
ul. Zagnańska 7, tel. 576-98. Zapraszamy!

. -zaiiiidiiię"ijiacłiai2a sarnoChOdO=
wego z kwalifikacjami. Kielce, PodIasie 16 (Barwinek), teł. 61-37-43.
Wlow'llOl4\

·· ·Zd·ecydowan·ym······oferuJę···· de :

kawą współpracę . Stałe, duże do-

chody. J. Hordejuk, Szymanowskiego 5A, 212-19 Sosnowiec.
Zagórze, Cw. Proszę o znaczek
na polecony.

1C)'OI9\1

.. i=lata·""f2S·Eieganf"(iipTec·TS94};
86 mln lub zamienię na Poloneza
lub inny. Kielce, 68-97-78.
1C)'OI161

- Forda Fiestę1.St) (1987). Kiel·
ce, 68-92-23.
1C)'O/931

·····FOida·SleiTęT;s·(f984):"Raaiird:SD.
lIW17lI

··"·:Jeep·a·Tf994"j":··kie"ice·;··SS::f2::is·:
lC)'OIm

Kurtki

ocieplane .Liciano·
damskie, dziecięce)
już w hurcie od 22,40 zł . Plecaki , swetry. .J.Piter's· . Kielce,
Mielczarskiego 45, 66-40=-93,
540-06.
IiliI/f1flIll
Motocykł • Yamaha XZ-550S
(1985) sprzedam. Tarnobrzeg, tel.
22-74-59.
(męskie,

_113

BOazeria, listWY, lakiery. Kielce,
Wojska Polskiego 24.
Il1'01311

·····Deski"podio·gowe··i3iizyn·:· t0"47j
54-10-20.

IWIIIm

1W11711l

····s·przeiiam··slikmę··śiubną z dłu·

gim welonem. Kielce, 544--69.
1C)'01!Il

····Sprzeds·ni"··Trabants·St)1"s··"(gru:
dzień 1989) w bardzo dobrym sta·
nie technicznym, cena 1850. Kiel·
ce,283-33.

1C)'OI91I

····opiii······ka:detlii..·····(siy·····ko·rli"b"f
(1985). Kielc, 32-21-87.
IW11II1O

Pianina - nowe, używane, gwarancja, raty, strojenie. Bad Music,
Kielce, Mieszka I 31 , 235-68.
1C)'OI11I

···Pompę·· 'Z··s"fi"n·ikiem··.. d6 ·· wody:

IWIIm4

·:·Szero·ki ··a sortYmenfgrzejników
c.o., aluminiowych,
i innych. Hurtownia
.Leba" Stąporków, tel. 14-19-49.

żeliwnych,
kotłów c.o.

IWY_I

"·T.ini·cii'riiIianf8:· Ópiitów; tO-15)
68-31-70.

1C)'01963

Rękawy foliowe: (049)52-47-20
w. 28 lub Krzczonów 28.
VlVIXI!I6

·····SilmoC"i'o·dy··rozb"ffe;--;N}i"eksp·io·:
atowane. Kielce, 11-72-69.

Witamy w nowo otwartym
sklepie "Hong Kong City" (import
odzieży), OH .Szumen" -II piętro .
Kielce, Jagiellońska 25. Wszystkie artykuły jesienne już w sprzedaży hurtowej, detalicznej.

1C)'01111

····· S·piiedam·"AlidraÓTf9igfRieice, Marmurowa 12.
1C)'01911l

····· Sp·iiedam·l:faClę·"f3Tóp{fss4j.

Kielce , ul. Daleka 3(72.
1C)'019I1

S!)iii!dam'- M"ercede·śa·" 26i · o
(1982), 9-osobowy. Kielce,68-68-71 .
Il1'01131

Śprzedam' Opla "Astrę (1994f
Kielce, 11-42--69.
Il1'01134

·_···s·jiiiedam····hiachę·····lra-pezową

brazową 6 m

x 0,80 m , 23 arkusze,
t.?f.li.9.:..Ki.ę.lgęA. §ą:~.?:?ą·_... ...... ~!I
Sprzedam bale sezonowane.
Kielce, 31-71-13 (po 20.00) .

_1
1C)'01641

... Sprzedam 'Ciągnik .Ursus ·C-33Q
(1970). Smogorzów 27 kolo Buska.

IIJO'OOIIl

Sprzedam lub zamfenęBMW TO
(1984). Zagrody 60, tel. 66-70-96.
IC)'Olm

······Sprzeda-m··_··rli/oca·rTiTę······szero:

komłotną z prasą i silnikiem S-18,
snopowiązałkę , glebogryzarkę o raz silnik zbożowy ciągnikowy.

Sandomierz, tel. 32-21-10.

···WYjazifcfoFrancjf"przez Niemcy - Mercedes-Bus, 4 i 9 września ,
tel. (0-15) 32-56-07, 68-33-73 .
11Jw'1111133

Kielce, 31 -73-36, 66-27-09.
1W111Il4

1!)'I)1I61

126p (1984). Kielce, 61-04-52.

Usługi

Stolarka Bud.

lA'WlIl!

AAA Alarmy, tel. 461-38.

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

. naprawa. Kielce , 66-78-86.

-

Transport Mercedes, 1,8 t. Kielce, 68-95--61, 61-38-24.

UsłUgi komputerowe. Przepisy:
wanie tekstów, programy, rysunki.
Kielce , 68-81-01 .

~IIIII

WlVl/f1fIll

AlarmY··~···domY;· sklepy' Kielce,

Bramy, kraty, ogrodzenia, kons·
trukcje zbiorniki, zabezpieczenia
parkingowe , rowerowe . Kielce,
68-05-97.
WIVIIOOIII

.. ·ZaiuzJe:··kieiCe·;· 26j:52~-·_·--_·····1C)'OI111

Żałuzje ekspresowo. Kielce, 3157-76.
1C)'OI311

.. ·iaiuzJe··pozio·rli·e~··pjon·ow·e:Kiei:
ce,269-68.
1C)'OI361

ŻalUZje pOZIOme;·plOOoWe (j)roau~

cent). Rachunki VAT. Kielce, ul. Hauke-Bosaka 7, 61-40--68, 11-38-53.

""_II

Żałuzje, tapicerka drzwi, 3-letnia gwarancja. Kielce, 512-65.
IC)'OII4I

Cyklinowanie. Kielce, 31-43-39.

mI

Cyklinowanie. Kielce, 11-04-69.
~1111O

. Fachowe układan'le: glazura, terakota. Kielce, (0-41) 15-21-75.
Instalacja wodnokanalizacyjna,
centralnego ogrzewania. Kielce,
567-17.
Komiiuterowe: przepisywanie.
Kielce, 61-71-35.
IWIIII14

Malowanie, tapetowanie. Kiel·
ce,66-07-70.
"n

Malowanie, tapetowanie, par·
kiety. Kielce, tel. 32-27-26.

Mercedesa 1.5 t - uslugi transportowe kraj - zagranica, możliwość jazdy z lawetą, tel. (0-15) 23-25-07.

Wideofilmowanie
Absołutnle Videolot. Kielce, 6843-77.
1C)'OI413
Profesjonalne wideofilmowanie, .Kielce, 68-21;1-72.
I0/.0I'1\
VideoFilm (montaż) . Kielce,
572-75.
_'1
VideoKlaps. Kielce, 31'{)3-67.
1C)'01011

Videofilmowanie
.Óemon".
~IIO
Kielce, 31-38-76.
Videofilmowanie. Kielce , 6834-45.

Zguby

Vl'",IOIS
Kielce, 407-13.
Ocieplanie domow wtryskowe.
Kielce, 11-71-71, 11-71-54.

Fituch Agnieszka zgubiła świa
dectwo dojrzałości wydane przez
Liceum Ogólnokształcące dla
Pracujących w Kielcach.
.~.I
Kuc Paweł zgubił legitymację
studencką WSP Kielce.
lIII
25.08. w Górkach Szczukows·
kich zginęła jamniczka brązowa.
karłowata . Pies nie szczepiony.
Uczciwego znalazcę proszę o
kontakt. Kielce , 68-47-92. Wysoka
nagroda.

1CI'01111

IC)'OIIII

,...-,

Malowanie natryskowe "Gota". Kielce, 31-47-13, 31-02-90.
111"""\

Malowanie
wnętrz

Towarzyskie

IC)'OIII!

·· Taplcerka··arzwi~·"zainkl;··zalużfe

~S6

1C)'01I31

"OKPOL" Kielce
Okna - plastikowe
Okna - drewniane
Okna - dachowe
Drzwi - wewnętrzne
Drzwi - wejściowe
Drzwi - garażowe
Drzwi - aluminiowe
Folia dachowa, ościeżn ice, styro·
pian, parapety PCV, montaż, tanio, raty.
Kielce, ul. Batalioąów Chłops·
kich 77, Niewachlów 1, tel. 571-91,
526'{)1 , w. 34.
Końskie , ul. Kielecka 1, tel. 24-74.

_n

. Tapetowanie·,-malowanie. - kier:
ce,458-11 .

Żaluzje: Kielce, 269~.

IC)'OII"

IW11II09

Tablice nagrobkowe. Kielce~
Mała 21 .

IC)'OII\/

~

·12S·p·(ViH ·1992): Jędrzejow, tel.
624-29.

Wl,.G)114

. RegeneriicTa:··"··"walow,"···cylindrów, głowic , korbowodów. Kielce, Krakowska 226, tel. 68 ..32-22.

·····zaIUZje~gwaranąa;~iCe;·22::34i

WlVlIOOl1l

···Znrcze···~· pro·(fukc)a;··sprzedaz.

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

metodą

strukturalne
natryskową.

II1'II1411

--Agericja Lais ' zaprasza. Kielce,

OGŁOSZeNie

O PRZETARGU
NleOGRANleZONYM

61-56-31 .
II1'II1111

.A~iencia··"bdno"wy"· sifE"iotycznych - Thais. Kielce, 61-49-15. Za·
trudnimy Panie.
!lW14I1

Agencja''Zalrudni panie: Kielce,
tel. 090335907.
!lWIIII

'-Amazonka -=-masaże, towarzys-

two. Kielce, Mąchocka 30, tel.
224'{)8.

Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych w Kielcach, Zarząd Dróg w Grójcu, al. Niepodległości
22, tel. 420-71, fax 424-75, REGON 29003162021010015 52-52-3 -561-29101 , NIP 657-038067-03
ogłasza przetarg nieograniczony na:
Budowę zatok autobusowych, szt. 2, w ciąglMrogi krajowej
nr 7, Warszawa - Kraków, w miejscowości Falęcice.
Wykonanie rowów przydrożnych w ciągu drogi krajowej nr
725, Rawa Mazowiecka · beisk.
Renowację rowów przydrożnych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 34107, Konie· Wilków.
Renowację rowów przydrożnych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 34176, Łychów - Wrociszew.
Termin realizacji zamówień do 31 pażdziernika 1995 r. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest
wniesienie wadium w wysokości: zadanie 1 - 1000 zł, zadanie 2,
3, 4 - po 500 zł - w terminie do 11 .09.1995 r., do godz. 9.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków
zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie zarządu,
Grójec, al. Niepodległości 22, pokój nr 8.
Cena formularza wynosi 15 zł.
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedZIbie zarządu , Grójec, al. Niepodległości 22, pokój nr 8. Biorący
udział w przetargu na tematy A do D oznaczają kopertę "zadanie
A " i analogIcznie na każdy z przetargów.
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:
1 . Tadeusz Jachowski, 2. Izabella Sankowska.
Termin składania ofert upływa 11 .09.1995 r., o godz. 9.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawIającego, Grójec, al.
Niepodległości 22, 11.09.1995 r., o godz. 10.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązujących preferencji krajowych.

A.

B.

C.
D.

paski: KLINOWE

* płyty wiórowe laminowane

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

KUPISZ GDZIE INDZIEJ, STRACISZ!!!

'l1/li10\1

rolowane, szlabany, bramy, zapo·
ry parkingowe. "Cebox", Kielce,
ul. Polna 7, tel. 461-38.

II1'II1110

MAGAZYN CENTRALNY SIECI SUPERMARKETÓW
OBI· HURTOWNIA OBI
KIELCE, UL ZAKłADOWA 1, TEL. 6{K){K)5, w. 116, 177
poniedziałki - piątki 7.~18.30, soboty 7.~13.00

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

Agencja Turystyczna
"Sig ma-Tour", Kielce, Paderewskiego 11, tel. 66-28-99, oraz Biuro
Usług Socjalnych al. IX Wieków
Kielc 3, tel. 442-06, 213-22 - wycieczka Włochy : Rzym - Padwa Wenecja - Monte Cassino. Autokar z Kielc. 650 zł, 23 IX - 1 X.

JWIIlI1IOO'4

Vołkswagen Golf 1.3 (1992) Francja. Kielce, 31-86-75.

Pranie,

(żaluzji),

IC)'OIm

AUłoafarmy stacjonarne, kraty

~"1IOO111

1C)'011S6

'-Siatkl - ogrodzeniowe:-Kielce,
229-24.

1C)'01111

434-79.

1W1119\6

Kielce, 32-58-02.

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

Turystyka

Sprzedam VW· Garbusa, skła·
daka (1995). Kielce, 556-88.

8IW6\i\

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

..

IWOOIlI

lC)'OIłIl

magazynową, o wymiarach 21 x 10
m z częścią mieszkalną na piętrze,
w Trześni, przy trasie Sandomierz Stalowa Wola. Parcela 24 ary. Sandomierz, tel. (0-15) 32-20-85.

Boazeria - Tiśt"WY-: panele boazeryjne - lakiery ekologiczne drzwi harmonijkowe, kasetony kantówki. Kielce, Mila 14, 566-22.

"Queen of the night" . masaże,
towarzystwo. Kielce, 61-65-55
(17.00-5.00) .

... Spr:zedsm ·węg·ief"po·niZSzej cenie, ok. 10 t. Kielce, Wybraniecka 16.

" OkazyJi1ief2 'rli' kW.p·arkietu bu·
kowego I klasa. Kielce, 68-85-98.

-'AUdrfci6(1992fkielce; 66-12-79.
1C)'O!I11

IC)'O

sp·rzediimsiinlk ·pO remonCie
Skoda 105. Wiadomość : Dwikozy
k Sandomierza, tel. 216.

··-·Ódtwarzacz···S·amsu·ng··· z "·pilo-=
tem, 3.000.000. Kielce, 68-73-39.

·_···sprzedam···· fiiilę···-p·rodukcyj"no·:

·····Boazeii"a··: ·iistW:y:·kieice·. ··uC·Cu:
biczna 20, 68-40-87.

Panowie zapraszają Panie. Kielce,61-49-15.

Ilow'IIOllI

'100IIII104

WlV~'OO111

Il1'01066
1W111911

•

·····Spani"eie·sprzedii..:;:i .··kIelce:· 31 ·~
81-65.

odzież

-Ami{ł-ę'SOO

Fiata 126p (188). Lipowica 34 ,
tel. 15-16-51.

Sprzedam przeszkloną chło
Polar W-20, poj. 175 I, na
gwarancji. Sandomierz, tel. (0-15)
32-31-62.

dziarkę

'11iOO7'I1

Sprzedaż

1IIV1/f1fIi3

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

Fiata 126p (1984). Kielce, 1612-78.
1C)'OI113

brązowe

w dowolnym kształcie i rozmia·
rze.
6. Okna z PCV - konstrukcja amerykańska. Przesuwne góra-dół, 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 Małogoszcza i wapno.
15. Piana montażowa.
ZAPRASZAMY!
Każdy wybierze coś dla siebie!
.Hossa" - Kielce, ul. Żelazna 22
(obok dworca PKP), tel. 66-34-21,
fax 66-09-01; cement, parapety
pod numerem telefonu 66-09-07.
"Hossa" - Radom, ul. Obrońców
30 (dojazd od ul. 1905 Roku), tel.
6Q.:2.Q:.ę!t ......................................~

strona 13

ROZRZĄDU
PRZEMYSŁOWE

--------

HURT-DETAL DYSTRYBlITOR REGIONALNY
PPHU SERWIS Auro s.c.

-------

Kielce, ul. Piekoszowska 15, tel./fax 041-55999

PIRMA MaM GRZECHNIK
BEZPOŚREDNI IMPORTER
ODZIEŻY UŻYWANEJ Z NIEMIEC

ZAPRASZA

~

do hurtowni przy ul. Śląskiej 3 /baza ZTE/
~
w godz. 8.30-15.00; tel. 61-67-07 /wieczoremF
Kielce, tel. 68-22-29

NOWA DOSTAWA TOWARU· 4.09.1995 r.
ZAPEWNIAMY WYSOKĄ .JAKOŚĆ

http://sbc.wbp.kielce.pl

8J
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Echo Reklama

POMPY

26-200 Końskie
ul. 'Warszawska 13

GRUNDFOS"~

~1ł:efz:

CERAMIKA
zaprasza na
---..-.......LKĄWYPRZEDAZ

oferujemy wiele atrakcyjnych, pełnowartościowych
po znacznie obniżonych cenach

• materiały wodoc~owe i instalacyjne,
• armaturę przemysłową,

artykułów

• instalacje z miedzi i polipropylenu,

a POlladto .•
J~Od 20 .

• ciepłomierze, wodomierze,
• grzejniki

płytowe

i konwekcyjne,

• kotły olejowe I gazowe C.O.,

slerpllia

• rury preizolowane.

Z SZKOLNY

RPW
2&100 Radom, ul. II. C. S1clodowskloJ 4

101. (O - 41) 632-122, tal.llu_2

25-ł51 Kielce, ul. Górnicza 13
tol. (0-41J ~15, 1OI.IIu IU..7&t

~. ~

Przedsiębiorstwo "Inwest" sp. z 0.0.

5"~~ 25-026 Kielce, ul. Spacerowa 16
INHE5T tel./fax 61-15-17

WYKONUJE ELEWACJE WINYWWE mu "SIDING"
USŁUGI BUDOWlANE, INWESlYCYJNO-REMONTOWE
KROTKIE TERMINY WYKONANIA
PRZYSTĘPNE CENY
I

VATI101'

M/w P.W. Ceglarek
HURTOWNIA
ART. ELEKTROTECHNICZNYCH
w pełnym zakresie
Polecamy usługi elektroinstalacyjne oraz usługi koparką "Białoruś'
KIELCE, ul. Zagnańska 40, tel./fax 6&12'{)8
351"",,,,,,,,

WSZYSTKO DO SZKOŁY
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

WrfAJ5ZKOŁO
zeszyty w pełnym asortymencie
długopisy (CORWINA, UNIX), kredki, Aamastry
PLECAKI ze skóry EKOLOGICZNEJ w dużym wyborze
HURTOWNIA ARTYKUŁÓW
PAPIERNICZYCH .
KIELCE, ul.. Rolna 8 , tel.. 465-84
ZAPRASZAMY ODBIORCÓW HURTOWYCH w godz. 7.30·20.00, soboty 8·14

Kryta

plywalnia

Basen

~

dla

dzieci

Super

Basen
dla

(rura)

dorosłych

przyjemnie spędzony czas w
naj nowocześniejsza 'w Polsce
rur,

'D

masaże, przeciwprądy, dzikie źródła gejzery, sauny fińskie I Inne.
Dla dzieci oferujemy mały basenik z mlnizjeźdżalnią I efektownym

grzybkiem.
Podstawowym środkiem uzdatniania wody w basenie jest ozon.
Dna basenów są czyszczone codziennie specjalistycznym podwodnym odkurzaczem. Cały obiekt wyposażony jest w nowoczesny
system klimatyzacji, zapewniający odpowiednią wilgotność i temperaturę w każdym pomieszczeniu.
_
00
Zapraszamy codziennie od 600 do 22

>

Cennik

S uchy
barek

Normalne

2,00 zl

~:~ ~l

25-052 Nowiny kJKlelc,

UI'nnl'ł71r1IV nll\.,,,,,.,.I,,,.

http://sbc.wbp.kielce.pl

Eeho sportowe • kieleekie
barażem

Sparingi przed

Niepełnosprawny

MITEX W "ISKRZE"
w przyszłą środę, 6 września, koszykarze Mitexu rozegrają
w Kielcach pierwszy barażowy mecz o awans do II ligi z Carbo
Gliwice. Spotkanie rozpocznie się o godz. 15.15 lub 15.30 w hali
" Iskry" przy ul. Krakowskiej. Rewanż 9 września w Gliwicach.

Wkrótce w hali "Iskry" koszykarskie emocje. Na zdjęciu: rzuFot. S. Stachura
ca Tomasz Fit z Mitexu.

Zadecydują

zawody w Kielcach

Robert wiceliderem
Robert Marcinkiewicz z kieleckiej Stelli zajmuje drugie miejsce w klasyfikacji Pucharu
Polski w łucznictwie po rozegraniu trzech
rund.
Błękitni

kontra
Motor Lublin

Puchar Polski
W siedzibie Polskiego
Związku

Piłki

Nożnej

Warszawie odbyło się
losowanie kolejnej rundy Pucharu Polski na
szczeblu centralnym.

W

Kielczanin zgromadził 7646
pkt., tyle samo, co zawodnik
Mewy Kołobrzeg Maciej Pukaluk. Prowadzi Sławomir Napło
szek z Marymontu Warszawa 7665 pkt., a wśród kobiet Katarzyna Klata z Mazowsza Teresin - 7646 pkt.
Do klasyfikacji pucharu będą
zaliczone trzy najlepsze rezultaty z czterech rund lostatnia
odbędzie się 15-17 września
w KielcachI oraz wyniki z Mistrzostw Polski seniorów, które
rozpoczynają
się
jutro w
Kołobrzegu.

Drużyna Błękitnych Kielce,
która w poprzedniej rundzie wyeliminowała Krisbut Myszków
spotka się z drugoligowym Motorem Lublin. Mecz odbędzie się
13 września w Kielcach.
ISTACHI

IPK!

Nasz telelon
68·22·09

Przy zielonym stoliku

Gramy w

brydża

w prezentowanym poniżej rozdaniu.

Q

V

O

~

KD10654
A7
82
W32

~

N
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V

S

~

O

A3
5432
A54

Iskra/Ceresit i Mitex doszły do
porozumienia i jeśli nasi koszykarze awansują do II ligi, wszystkie
ligowe mecze odbywać się będą
w obiekcie Iskry. Na parkiecie naniesiono już przepisowe w koszykówce linie, a w drodze z Kozienic są już przenośne kosze,
podobnie jak koszykarze, którzy
w ośrodku tamtejszego MOSiR
przebywali na zgrupowaniu.
W piątek Mitex
rozegra
w Tarnobrzegu towarzyskie
spotkanie z tamtejszą li-ligową
Siarką, na sobotę zaplanowano
sparing w hali Iskry z także II-ligową Koroną Kraków, na niedzielę z Siarką także w Kielcach.
Wiadomo, że Mitex przystąpi
do tych spotkań bez dwóch zawodników, którzy występowali
w tej drużynie w poprzednim sezonie - Giennadija Kustreia
i Andrzeja Nowaka, ale za to z
Ronaldem Gorzakiem i Mańu
szem
Majewskim,
którzy
początkowo nosili się z zamiarem
powrotu do swoich macierzystych klubów. Dla naszego zespołu, po przegranym finałowym
turnieju barażowym po zakończeniu rozgrywek III ligi,
będzie to ostatnia szansa na zakwalifikowanie się do li ligi. /PK!

lekkoatleta z Kielc
Jerzy
Dąbrowski
podczas zawodów
w niemieckim Goettingen dwa razy bił
rekord świata inwalidów w pchnięciu
kulą·

Rekordy świata
kielczanina
W mityngu tym wystartowali
zawodnicy z całego świata.
Konkurs pchnięcia kulą stał pod
znakiem rywalizacji Dąbrows
kiego z reprezentantem USA
Lutovlko Halagachem - obaj
zawodnicy trzy razy poprawiali
rekord świata. Ostatecznie najlepszy rezultat - 15,61 m będzie
należał do kielczanina, który
zajął także drugie miejsce w rzucie dyskiem, rezultatem 49,81
m. W dysku wygrał inny Amerykanin odbierając Dąbrowskiemu
jego rekord świata 149,80 mI rezultatem - 50,86.
Zawody zorganizował niemiecki producent protez dla
sportowców Otto Bock, mający
przedstawicielstwa swojej firmy
w 150 krajach.

!PK!

Amatorzy grali w Ostrowcu

Ciekawe deble
Na kortach III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowcu odbył
tenisowy z cyklu Grand Prix Kielc '95 pod
Ostrowca. Rywalizowało 16 par deblowych
z Kielc, Ostrowca, Starachowic, Skarżyska, Młelca i Pabianic.
się kolejny turniej
nazwą Grand Prix

Miejscowy współorganizator W grupie do 40 lat pierwsza
Biuro Turystyczne TRAMP Aósemka
przedstaWia
się
następująco:
Krzysztof Kaleksego Kosmana przygotował
atrakcyjne nagrody i puchary dla
niewski - 44 pkt., Roman Surnajlepszych, ufundowane przez
dej - 42 pkt., Krzysztof Gwóźdź
ostrowieckie firmy. Po bardzo
- 30 pkt., Andrzej Wiśniewski 28 pkt., Andrzej Hozer - 20 pkt.,
zaciętych pojedynkach wygrała
para z Kielc Jacek Zdybiewski
Zbigniew Prawda -19 pkt., An- Krzysztof Kaniewski bijąc
drzej Janik i Grzegorz Sołtys
w finale starachowiczan Andpo 14 pkt./wszyscy z Kielc/. Po
rzeja Czepela I Mirosława
wręczeniu nagród zawodnikom
Grabdę 6:2, 5:7, 6:0. Wcześniej
nastąpila uroczystość wręczenia
zwycięzcy pokonali w półfinale
pamiątkowych dyplomów KOZT
Aleksego Kosmana 10strodła ostrowieckich społeczników
wiecl i Romana Surdeja IKielcel popularyzujących tenis na terenie miasta i okręgu kieleckiego:
6:4, 6:2, a w finale pokonali parę
Romana Mrugały, Adama Piwkielecką Adam Zyguła - Jan Piwowarczyk 6:0, 7:6. Ta ostatnia
nika i Zbigniewa Kośii.
Sponsorami cyklu Grand Prix
para sprawiła najwiekszą niesorganizowanego przez KCK
podziankę pokonując w eliminacjach inną parę kielecką And- t"Zameczek", KOZT i " Echo
rzej Wiśniewski - Krzysztof
Dnia" są: Urząd Miasta w KielGwóźdź 4:6, 6:2, 6:3.
cach, Urząa Miasta w StarachoPo tym turnieju w klasyfikacji
wicach, "Kolporter" SA, "Infosgeneralnej w grupie powyżej 40
tar" SC, "Sig ma Komfort", J.J.A
Banatkiewicz, TEWA, ,,Ankoraf'
lat, p'ierwsze miejsce zajmują
wspolnie Aleksy Kosman i An- przedstawiciel firmy "Head",
drzej Czepel po 38 pkt., a miej"Geotour", szkoła tenisowa
sca 3-5 dzielą Jerzy Lesiak,
"Panda" ze Starachowic, Biuro
Zbigniew
Mroczek
lobaj Turystyczne .Tramp" z Ostrowz Kielcl i Wiesław Pająk
ca Sw., "Ze max" , szkoła tenisoISkarżysko/ - po 23 pkt., szósty
wa "Kort" z Kielc, OSPUKBiH
jest Leszek Dziekan z Kielc - 22
Kielce, ATH Kielce, "Amer".
Organizatorzy zapraszają
pkt., siódmy Józef Szańpruch
IKielce/, a czołową ósemkę zajuż na następny turniej 9 i 1O
myka Waldemar Sierpień z Oswrześnia na kortach "Tęczy"
trowca.
w Kielcach.
ISI

1

Ciekawie w Pińczowie i Miechowie

Słabo.

na wyjazdach
Nie była to zbyt udana kolejka dla naszych drużyn,
grających na wyjazdach. Nawet jednego punktu nie udało
się przywieźć Orliczowi Suchedniów ze Skopania czy
Zdrojowi Busko z Janowa Lubelskiego. Dobre mecze obejrzeli kibice w Miechowie i Bodzentynie.

* Nida Pińczów - Siarka II Tarnobrzeg 2:2 /1 :0/. Chlewicki 19.
Szczygieł 57 z karnego - A. Rozmus 53 i 64 .
Nida: M. Maj - Ciosek. Kudełka .
Lniany. Domagała - Madej, Dygoń ,
Chlewicki. Szczygieł. Z. Maj, Mila
/63 Luty/
W pierwszej połowie przewagę
miała Nida, która grała szybko i
składnie . Efektem tego był gol, w
19 minucie Chłewicklego , a
groźnie na bramkę gości strzelali
jeszcze Szczygieł i Z. Maj. Po
przerwie Nida tyłko przez kilkanaście minut kontrolowała przebieg wydarzeń na boisku . Potem
mecz się wyrównał, a .skrzydeł"
rezerwom Siarki dodała bramka, w
53 min ., Rozmusa, który uderzeniem z 20 metrów pokonał Majaka.
Kilka minut poźniej za faul na
Zdzisławie Maju w polu karnym,
sędzia podyktował "jedenastkę",
ktorą
wykorzystał
Szczygieł .
Goście doprowadzili jednak do re-

misu po strzale Rozmusa. W sumie bylo to bardzo dobre spotkanie, obfitujące w wiele ciekawych
akcji.
* Pogoń Miechów - Alit Oża
rów 0:0
Podział punktów nie krzywdzi
chyba żadnej z drużyn . Choć Pogoń miała w tym meczu lekką
przewagę , drużyna gości bardzo
mądrze się broniła , nie zapominając przy tym o kontrach . M.in.
Buczek bardzo ładnie strzelał na
bramkę Pogoni, ale minimalnie
niecelnie. Wśród gpspodarzy
wyróżniali się Byrski i Słazik, którzy kilkakrotnie zmusili do wysilku
bramkarza Alitu . Niestety, nie udało im się zmusić go do kapitulacji.
* Naprzód Jędrzej6w - Czarni
Połaniec 1:0/1 :0/. Albin 28
Jedyna bramka meczu padła po
składnej akcji Naprzodu, którą
strzałem głową zakoriczył Ałbin .
Potem, mimo kilku okazji, żadnej z
drużyn nie udalo się zdobyć gola.
W pierwszej części przeważał Na-

przód. Po przerwie goście uporządkowali szyki i mecz się
wyrówna!.
* Łysica Bodzentyn - Wisła
Sandomierz 2:0 /1:0/. Szczurek
5, Lipiec 50
Było to bardzo szybkie spotkanie, a bramka zdobyta w 5 minucia

Wójcik wygrał
w Niemczech
Lekkoatleta STS SkarżySkO
Wójcik wygrał na mityngu
w niemieckiej miejscowości
Koenigs Wusterhausen bieg na
dystansie 3000 m z przeszkodami. Podopieczny trenera Krzysztofa Wołińskiego uzyskal
czas 8.30,97 sek.
/PK!
Rafał

ustawiła jego przebieg. Szczurek
zdecydował się na strzał z 30 metrów, piłka odbiła się od jednego z

obrońców, zupełnie zmyliła bramkarza Wisly i wpadła do siatki.
Gospodarze, po zdobyciu tak
szybkiego prowadzenia, grałi spokojnie i często gościłi pod bramką
rywali. Mimo wielu okazji udało im
się tylko raz jeszcze pokonać golkipera przyjezdnych. W 50 minucie Lipiec trafil piłką w poprzeczkę , odbiła się jeszcze od nogi
bramkarza i wylądowała w siatce.

* Wisan Skopanie - Orllcz Suchedni6w 4:2/2:2J Pilawiecki 17,
61 , Bryła 22 - karny, Hynowski 46
- Adwent 28, Krzysztoszek 43.
Po raz pierwszy swoją przewagę miejscowi udokumentowali
po rzucie wołnym egzekwowanym
przez Pilawleckiego. Pięć minut
później, po faulu na Hynowskim,
z karnego wynik spotkania podwyższył Bryła . Pod koniec pierwszej połowy goście zaczęli odrabiać straty. Kontaktową bramką
dla Orlicza zdobyl Adwent po rzucie karnym . Jeszcze przed
przerwą, w ostatnich sekundach,
Krzysztoszek wyrównał . Taki obrót sprawy nie zdeprymował gospodarzy i po przerwie najpierw Hynowskl, po solowym rajdzie, a
następnie Pilawleckl głową, zdobyli dwie bramki , dające jedenastce Wisanu pewne zwycięstwo.
* Janowianka Janów Lubelski
- Zdrój Busko 1:0 /0:0/. Kuliński
75.
Kiedy zanosiło się , że spotkanie
zakończy się remisem Kullńskł
wykorzystal moment zawahania
defensywy Zdroju i w sytuacji sam
na sam pokonał Biskupa. Goście
mogli jeszcze w 85 minucie wyrównać, lecz Kumor uderzył w
boczną siatkę.

* OKS Opat6w - Stał" Stalowa
3:4 /1 :2/ Kasprowicz 30, 0rzechowski 75, Pietrzyk 78 - Boruc
3, Piechniak 12, Ziarek 55, Ziarnkowski 70
* Sparta Dwikozy - Sokół Nisko 1:6 /0:3/. J. Mazur 72 - Chyła
23 I 38, Maczuga 30, Drozdowski
62, Snios 65 Szado 90.
1.Stal
4 10 16-5
2.Alit
4 10 9-0
3.ŁYSICA
4
8 5-2
4.NIDA
4
8 7-5
5.NAPRZÓD
4
6 7-8
6.0RLlCZ
4
6 6-8
7.Janowianka 3
6 2-7
8.Sokół
4
5 10-6
4
5 6-4
9.Siarkall
10.Wisan
4
5 6-8
11.POGOŃ
4
5 3-6
12.Z0RÓJ
4
4 6-5
13.Czarni
4
4 3-3
14.wisła
3
3 4-5
15.0patów
4
O 5-11
16.Sparta
4
O 2-12
Woła
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W ma za zadanie zrealizować kontrakt 4 pik po ataku damą kier.
. Kontrakt wydaje się być niemal stuprocentowo pewny. Nawet podZiał pików 4:1 i nieudany impans trefl nie pozbawia nas szans na
sukces. Spróbuj Drogi Czytelniku znaleźć optymalny wariant rozgrywki.
Optymalny plan rozgrywki to po wzięciu lewy asem kier zagranie
blotki TREFL do asa. Dlaczego? Zaraz się o tym przekonamy. Po
wzięciu lewy treflowej atutujemy i oczywiście czwarty walet pik odkła
da się w ręce N. Teraz gramy ponownie blotkę trefl do króla. Biedny
N, którego ręka wygląda następująco:

QW972 VD W 10 9 OK 9 7 6 ~ 4
nie ma dobrej i skutecznej obrony. Jeżeli przebije to weźmiemy
lew pikowych, co zapewni wygranie kontraktu. Jeżeli przeto pozwoli na wyrobienie lewy treflowej. I tak źłe, i tak niedobrze.
Jest to dość prosta rozgrywka, ale jestem ciekawy, ilu, nawet dość
rutynowanych zawodników, potrafiło przewidzieć ten układ .
LESZEK WELKE

sześć
puści,

strona

W miniony weekend zainaugurowane zostały rozgrywki
w lidze piłkarskich piątek. Do
rywalizacji przystąpiło 16 drużyn w pierwszej lidze i 17
w drugiej. Spotkania, jak
zwykle, były bardzo zacięte
i towarzyszyło im wiele emocji.
Przed rozpoczęciem pierwszych
spotkań,
jeden
z głównych organizatorów ligi wiceprezes
Zarządu
Wojewódzkiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Zbigniew Pawlak przywitał wszystkie drużyny, życząc im samych
zwycięstw. Mecze ligi piątek,
które odbywać się będą na stadionie międzyszkolnym w Kielcach, cieszą się sporą popularnością, toteż w sobotę i w nie-

*
*

Pod patronatem "Echa Dnia"
Barwinek i KSM na czele

Ruszyła
dzielę

liga

na tym obiekcie pojawila
grupa kibiców. Dziś
podajemy wyniki pierwszych
meczów.
I liga. 26.08. Ergo Domaszewice - Ada /I Piwosze 1: 1; Chemar Kielce - MOZ/At/anta 4:3;
Gaz - Fert 45 3:2; WSP Społem
- MOZ 0:3 /v.o.!; MC Barwinek Video DEK 3:0 /V. o.!, Video TOM
- Sped Trans 0:4; Amator - Unimax Kielce 0:3 Iv. o.!; SI
Współpraca
Pomerania
się duża

http://sbc.wbp.kielce.pl

piątek

1:2.27.08. Ada /I - Chemar 4:0;
Pomerania - Ergo 0:5; MOZlAtlanta - Gaz 2:2; Unimax Kielce SI Współpraca 1:0; MOZ - MC
Barwinek 1:3; Video DEK - Video
TOM 0:3 /v.o.!, Sped Trans - Amator 1: 1, Fert 45 - WSP
Społem 3:0 /V.o./. Czołówka tabełi:

1.MC Barwinek
2.Unimax
3.Ergo
4.Ada II

2
2
2
2

6
6
4
4

6-1
4-0
6-1
5-1

Sped Trans
2
4 5-1
6.Gaz
2
4 5-4
II liga. 26.08. Polonia I Biało
gon - Colo Colo 2:0; Budoren PZ Gluchych 0:1 ; Chrobry Czarnów - Pokusa 4:1; FC Masłów Polonia II Białogon 1:0; Farmer
Beer - Maritimo 3:1; KSM - Stokovia 3:0; Kolpolter - Boca Juniors 2:1 27.08. Browarnia 8eer
- Boca Juniors 3:0; Stokovia Kolpolter O: 1; Maritimo - KSM
0:5; Polonia" - Farmer Beer 2:1;
PZ Głuchych - FC Masłów 0:1;
Ada - Budoren 0:2; Colo Colo Chrobry o: 1. W tabeli prowadzi
KSM , przed Chrobrym, Kolpolterem i FC Masłów - wszystkie po
6 pkt. Wyniki ligi piątek będziemy
publikować w czwartki.
!STACHI

Łuczniczki

Stelli Kielce zdobyły
mistrzostwo i Puchar Europy

,

EA

Historyczny sukces odniosły wczoraj dwie łuczniczki Stelli Kielce - ANETA CIOK i ANETA GOŁUZD. Wraz z Małgorzatą
Janią z Obuwnika Prudnik i Kingą Szeligą z Piasta 25 Rzeszów zdobyły one w angielskiej miescowości Lilleshall złoty
medal Mistrzostw Europy juniorek w konkurencji drużyno
wej. "Srebro" wywalczyła nasza drużyna chłopców. Zawody
w Lilleshall zakończyły także rywalizację w Pucharze Europy. Zarówno wśród dziewcząt jak i chłopców trofea te przypadły biało-czerwonym.

•

Katowice

"pocałowały klamkę"

~

. Legia i Si.arka
~
przegrały
Piłkarze GKS Katowice, którzy udali się do Poznania na mecz
z Olimpią nie zostali wpuszczeni na stadion ze względu na ... remont obiektu. legia Warszawa przegrała pierwszy raz w tym sezonie. Pogromcą "legionistów" okazał się ŁKS Łódź. Potknięcie
mistrza Polski wykorzystał Widzew, który wygrywając w Często
chowie z Rakowem wyszedł na czoło tabeli. Nie udał się wyjazd do
Wronek drużynie Siarki Tarnobrzeg. Podopieczni trenera Włodzi
mierza Gąsiora przegrali 0:1 po bramce Kryszałowicza w 63 minucie.

Amica Wronki - Siarka Tarnobrzeg 1:0 10:0/. 1:0 Kryszało
wicz w 63 min.
Siarka: Pawlak - Adamus, Tyburski, Wilczok - Ożóg, Stefanik
165. G. RozmusI, Kukiełka , Kiełbo
wicz, Złotek 123 . Drągowskil Jędraszczyk
165 . Zagórskil,

wyróżniającego się w tym spotkaniu Kryszałowicza i reprezentant
młodzieżówki nie zmarnował oka-

zji. Nasz zespół do feralnej 63 minuty tylko raz poważniej zagroził
bramce Pleśnierowicza . Trzy minuty po rozpoczęciu drugiej poło
wy Jędraszczyk prostopadle podał
Białek.
do Kukiełki, lecz ten będąc blisko
Amica: Pleśnierawicz - Wódkieod bramki Amicy pozwolił sobie owicz, Małachowski, Kosmela - Szadebrać piłkę nie oddając strzału .
fer 166. Dubiela/, Biliński 159. OwPo tym epizodzie znów na boisku
czarekl, Osiecki, Siara, Rzepa dominowali gospodarze. DwukrotKryszałowicz, Bugaj /79. Zgrajewsnie w 52 i 65 min. Kryszałowicz
ki/o
, trafiał w poprzeczkę. Jednak im
Żółte kartki: Złotek Ifaull, Adabliżej było końca meczu, stroną
mus /fauV . Sędziował M. Ryszka
przeważającą stawała się Siarka,
z Warszawy. Widzów 4000.
a świadczyć o tym może egzekMecz dwóch beniaminków nie
wowanie aż 6 rzutów rożnych od
był porywającym widowiskiem,
momentu straty bramki.
a poczynania obu drużyn nabrały
W pozostałych meczach
rumieńców dopiero po przerwie.
*
Hutnik Kraków - Zagłębie
W 63 minucie Kryszałowicz uLubin 3:2 11 :1/. Lambo 5, Jaskot
mieścił piłkę w bramce Siarki. Bu52, Bukaiski 85 - Kałużny 14, Nagaj ubiegł tarnobrzeskich obje-.xski 90.
rońców. i strzelił na bramkę PawIaZółte kartki: Ziółkowski IHI, Roka. Piłkę zdołał jeszcze odbić nasz
gowskoj IZJ·. Sędziował - R. Wójbramkarz, jednak wprost pod nogi
cik, widzów - 1,5 tys .

Agassi

W

,

~

/PK, J/

•

Stomil Olsztyn - GKS
2:0 11 :01. Sokołowski
18,. Zejer 72.
Zółte kartki: Biedrzycki /S/, Kruszankin ,
Szkudlarek
/GKS/.
Sędziował - B. Holik, widzów - 9 tys.
• Raków Częstochowa - Widzew Łódź 0:1 /0:0/. Koniarek 73.
• ŁKS Łódź - Legia Warszawa
2:1./1 :0/. Mięciel 2 - Kucharski.
Zółte kartki: Myśliński /Ł/, Zieliński l U. Sędziował - Z. Ziober, widzów - 5888.
• Śląsk Wrocław - Sokół Pniewy.1:1 /0:1/. Góra- Prusek. .
Zółta
kartka: Kurzeja /S/.
Sędziował - Z. Urbańczyk, widzów
- 4720.
• Górnik Zabrze - Stal Mielec
3:1 /2:0/. Szemoński 2, Kraczkiewic.z - Cygan ..
Zółte kartki : Hajto /G/, Kukowski
/S/. Sędziował - M. Listkiewicz, widzów - 3037.
• Pogoń Szczecin - Lech Poznań 3:1 /3:1/ Moskalewicz, Dymkowski, Jaskólski - Miązek
Mecz Olimpia/Lechia Poznań
- GKS Katowice nie odbył się.
1.Widzew
5 13 14-3
8-4
2.Legia
5 12
Stomil
5 12
8-4
4.0Iimpia/L.
4 10
9-4
5.Amica
5
9
7-6
Pogoń
5
9
7-6
7.Hutnik
5
9 9-10
5
8
8-6
8.GÓrnik
9.ŁKS
5
7
5-6
10.Stal
5
6 8-14
11.lech
5
6
9-9
12.Zagłębie
5
5
8-6
13.Sokół
5
5 5-11
14.Katowice
4
4
3-4
15.Raków
5
4
3-6
16.Slarka
5
3
4-6
17.Śląsk
5
2
5-8
18.Bełchatów
5
O 4-11
/STACH, NOR, J/
Bełchatów

dobrej formie

Ciężki
*- Zakończył się Tour de France
w korarstwie górskim. Zwycięzcą
zostal Bart Bretjens IHolandia/,
a Polacy Marek Gallński i Sławo
mir Barul zajęli miejsca 8 i 9. Należy zaznaczyć, że trenerem naszej reprezentacji kolarzy górskich
jest kielczanin Jan Mela.
* Kajakarze Gerlacha Drzewica
Krzysztof Kołomański i Michał
Staniszewski w kanadyjkach
dwójkach i Mariusz Wieczorek w
kanadyjkach jedynkach zakwalifikowali się do biegów finałowych
podczas rozgrywanych w Nottingham mistrzostw świata w kajakarstwie górskim.

Dobrego występu Polek moż
na się było spodziew.?ć już po eliminacjach,
bowiem
nasz
zespół prowadził. W półfinale

bój Graff

W kolejnych meczach wielkoszlemowego turnieju tenisowego US Open niespodzianek
nie było. Faworyci odnieśli zwycięstwa. Sporo mówi się natomiast o słabszej formie rozstawionej z nr 1 Niemki Steffi Graf,
która długo męczyła się z Amandą Coetzer z RPA. Dobrze
zaprezentował się natomiast
w pierwszej grze Andre Agassi,
główny faworyt turnieju.
Niemka wygrała w trzech setach 6:7/1-7/, 6:1 , 6:4, ale widać
było wyraźnie, że gra się jej bardzo
ciężko i daleko jej do formy, jaką
prezentowała w Paryżu czy Londynie.
Ciekawsze wyniki. Kobiety: Mary Joe Fernandez JUSA, 14/ - Judith Wiesner /Austria/ 4:6, 6:4,6:3;
. Kimiko Date /Japonia/ - Silke Meier /Niemcy/ 6:0,2:6, 6:2; Conchita
Martinez /Hiszpania, 4/ - Kathy Ri·
naldi-Stunkel /USN 6:2, 6:2.
Mężczyźni: Jim Courier JUSA, 14/
- Bernd Karbacher /Niemcy/ 6:3,

6:4, 3:6, 6:3; Andre Agassi IUSA,
1/ - Bryan Shelton /USN 6:2,6:2,
6:2; Sergi Bruguera /Hiszpania,
11/- Johan van Herck /Belgia/ 6:3,
6:4,6:4.
/STACH/

Wczoraj na trasie pod
Poznaniem odbyły się kolarskie Mistrzostwa Polski
w jeździe drużynowej. Niestety, ekipie DEKMeble/Cyclo
Korona Kielce nie udało się
obronić mistrzowskiego tytułu. Kielczanie zajęli szóste
miejsce tracąc do zywcięzców - drużyny Lech Browary Wielkopolski blisko 3
minuty•
Z początku, zgodnie zresztą
z przyjętym zwyczajem, mieli rywalizować na 100-kilometrowej
trasie. Jednak ze względu na fatalne warunki atmosferyczne /pa-

Z więzienia
do ekstraklasy?

Ozimek
chce grac
l'

Były piłkarz Błękitnych Kielce, później Górnika Zabrze Wojciech Ozimek, zapragnął
grać w pierwszoligowym Hutniku Kraków. Nie byłoby
w tym nic dziwnego, gdyby
nie fakt, że Ozimek odsiaduje
obecnie karę siedmiu lat pozbawienia wolności.
Przypomnijmy, że Wojciech
Ozimek reprezentując barwy
Górnika
pierwszoligowego
Zabrze, 25 października 1992
roku będąc pod wpływem alkoholu, kierował autem i spowodował tragiczny w skutkach wypadek samochodowy, w wyniku
którego śmierć poniosły trzy osoby. Futbolista został skazany
na siedem łat więzienia .
Po pewnym czasie Ozimek,
odsiadując karę w Wojkowicach, zaczął otrzymywać przepustki , które wykorzystywał na
grę w miejscowym Górniku,
a po upływie 1/3 wyroku, czyli
dwóch lat i czterech miesięcy,
postanowił starać się o warunkowe
zwolnienie,
zgodnie
zresztą z prawem . Wnioski
o warunkowe zwolnienie Ozimka, kierowane przez naczelnika
więzienia w Wojkowicach sąd
dwukrotnie odrzucił . Piłkarz ma
nadzieję , że za trzecim razem
szczęście mu dopisze i sąd
przychyli się do prośby. We wtorek Ozimek w towarzystwie
swojego kuratora pojawił się
w Hutniku Kraków i rozmawiał
z dyrektorem klubu w sprawie ewentualnej gry w tej pierwszoligowej drużynie.
Kilka miesięcy temu głośno
mówiło się o przeniesieniu 0zimka z Wojkowic do aresztu na
Piaskach w Kielcach i ewentualnej grze w Błękitnych . Nic z tego
/STACH/
nie wyszło.

nasze reprezentantki pokonały
mocny
zespół
francuski
227:215.
W finale nasze dziewczęta po
zaciętym pojedynku pokonały
faworyzowane Włoszki 215:213
i to im przypadły złote medale
i przyjemność wysłuchania "Mazurka Dąbrowskiego" .
Chłopcy w składzie Grzegorz
Targoński /Marymont Warszawa/, Paweł Szymczak /Łącz
ność Bydgoszcz/, Rafał Pawlicki /Mewa Kołobrzeg/ w półfinale
pokonali Włochów 235:230,
a w decydującym o złotym medalu pojedynku z Ukraińcami
zremisowali 228:228 ' przegry-

wając

dopiero w dogrywce jednym punktem 25:26. Są to pierwsze medale Mistrzostw Europy juniorów w historii polskiego łucznictwa.
Szczątkowe informacje docierały
z rozegranego przed
"drużynówkami" turnieju ifidywidualnego. Wiadomo, że kielczanki dotarły do 1/8. Ciok
przegrała w tej rundzie z Holenderką van 001129:134 i została
sklasyfikowana na 1Q-miejscu, a
Gołuzd uległa późniejszej mistrzyni Europy, Włoszce Arturi
129:148 i zajęła 16miejsce. Nasze zawodniczki zajęły najlepsze lokaty z czterech startujących w turnieju indywidualnym Polek.
Sukcesy podopiecznych Wiktora Pyka są ukoronowaniem
ich bardzo dobrych, tegorocznych występów w zawodach
międzynarodowych .
Prosto
z Anglii kielczanki udają się do
Kołobrzegu, gdzie w piątek rozpoczynają się Mistrzostwa Polski Seniorów.
P. KOTWICA

' Edward Strząbała opuszcza Kielce,
będzie trenował mistrza ... -Bahrajnu
•

Pożegna' się I

odlecia'

Po dwukrotnym zdobyciu mistrzostwa i jednym wicemistrzostwie Polski z drużyną piłkarzy ręcznych Iskry/Ceresit Kielce
rozstaje się trener Edward Strząbała. Wczoraj wieczorem pożeg
nał się on z zawodnikami i odleciał do Bahrajnu.
Po czterech latach, kiedy praw Kielcach , E. Strząbała
znów obiera kurs na Bliski
Wschód. Poprzednio trenował
piłkarzy ręcznych w Egipcie,
Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Kuwejcie. Po zdobyciu drugiego tytułu mistrza Polski
miał ofertę objęcia reprezentacji
Izraela, propozycję tę ponowiono miesiąc temu , jednak ostatecznie kielczanin "wyląduje" w
Bahrajnie, państwie w Zatoce
Perskiej, gdzie będzie szkolił
drużynę mistrza tego kraju
i czołowego zespołu tego regionu świata National Sporting
Club AI-Manama /stolica Bahrajnu/. Szkoleniowiec nie kryje,
że jego decyzja ma podłoże
wyłącznie finansowe. Arabowie
specjalistom z Europy płacą po
kilka tysięcy dolarów miesięcznie. E. Strząbała podpisuje
kontrakt na rok. Choć jak sam
powiedział ofertę dostał i zdecydował się niedawno, wiadomo,
cował

że
załatwianie
formalności
związanych z takim wyjazdem
trwa dość długo. Można przypuszczać , że trener wicemistrza

Polski z zamiarem wyjazdu do
Bahrajnu nosił się już od

dłuższego czasu i prawdopodobnie czekał na rozwój sytuacji
w kieleckim klubie.
Przypomnijmy, że przez całą
poprzednią kadencję Edward
Strząbała
pełnił
w Iskrze
funkcję dyrektora, menażera
i trenera klubu . Wybrany w lipcu
nowy zarząd zadecydował, że
będzie on pełnił tylko funkcję trenera i odpowiadał tylko za sprawy sportowe w klubie. Po ostatniej podwyżce jego pensja /bez
premii! wynosiła 950 zł.
Wczoraj obradował zarząd Iskry/Ceresit, który miał się zastanowić kto mógłby prowadzić
pierwSzą
drużynę
w nadchodzącym sezonie. Wiadomo,
że w kręgu zainteresowań są
trenerzy z Polski, ale bardzo
prawdopodoboe, że nowy szkoleniowiec może być ściągnięty
zza wschodniej granicy. Na razie
zajęcia z drużyną prowadzi drugi trener Zdzisław Wieczorek.
PAWEŁ KOTWICA

Sport także
na stronie 15

"Mfodzi" nie wvtrzymali

Ostatecznię mistrzostwa zakończyły się sukcesem drużyny

Szósta · drużyna

jadącej

Lech

dający deszcz i silny boczny wiatr/
organizatorzy postanowili ją skrócić do 85,S km .
Bardzo ostre tempo od początku narzuciła drużyna PKS
Lang Rover legia, która już po
czternastu kilometrach miała blisko dwuminutową przewagę nad
naszym zespołem . Potem jednak
tempa nie wytrzymał Wojciech
Drabik i ostatecznie drużyna
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Lang Rover wywalczyła brązowy
medal.
Kielecki zespół, jadący w skła
dzie: Tomasz Brożyna, Kazimierz Stafiej, Paweł Tymborowski i Michał Krawczyk, pojechał
chyba na miarę swoich możli
wości. Tymborowski i Krawczyk
nie potrafili jeszcze wytrzymać
tempa dyktowanego przez starszych kolegów, mających stałe
miejsce w narodowej kadrze .
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Browary Wielkopolski,
w składzie : Robert Radosz, Bernard Bocian, Jan Korzyniewski i Marcin Kosicki /czas
1:44.30/. Srebrny medal wywalczyła
EB Victoria Rybnik
/1 :44.50/, a brązowy PKS Lang
Rover Legia /1 :44.56/. Drużyna
DEK Meble Cyclo Korona Kielce
osiągnęła czas 1:47.59 zajmując
szóste miejsce.
Dziś natomiast w Wałbrzychu
o medale Górskich Mistrzostw
Polski walczyć będą juniorzy.
Wśród nich dwaj kielczanie - Marcin Pytel i Paweł Adamczyk.
/STACH/
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