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Wtorek

10 pażdziemika 1995 r.
Nr 235 (5863)
Cena 50 gr (5000 starych 2f)
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KIELECKIE. Mieszkańcy Kielecczyzny wykazują w obliczu nadchodzą
cych wyborów prezydenckich zdumiewająco obywatelską postawę.
Chętnych do pracy w obwodowych komisjach wyborczych było o wiele
więcej niż miejsc. Ale i diety członków komisji są nie do pogardzenia
- ponad 700 tys. starych złotych.

Raport o stanie Rliasta
Rla kardynalne błędy

KIELCE. - Raport o stanie miasta zawiera kardynalne błędy. Nie zgadza się liczba studentów i kadry naukowej. Wynika z niego, że mamy
więcej profesorów niż Politechnika Warszawska. I taki dokument ma
być poąstawą do dyskusji - stwierdził Andrzej Neimitz, rektor Politechniki Swiętokrzyskiej, na spotkaniu Rady Programowej Strategii
Rozwoju Kielc do 2015 roku.
Na wczorajsze pierwsze spotkanie Rady~Programowej Strategii Rozwoju Kielc do 2015 roku
Jerzy
prezydent
Kielc
Suchańskl zaprosił ponad 30
szefów najważniejszych instytucji, decydujących o życiu miasta
i kieleckiego wojewodę, który się
jednak nie zjawił.
Wiceprezydent Kielc Zenon
Rodak zaproponował utworzenie 6 zespołów roboczych, które
zajęłyby się poszczególnymi
sferami życia miasta. Miałyby
one opracować program rozwoju Kielc, który byłby realizowany
niezależnie od sytuacji politycznej i zmian personalnych w
Urzędzie Miasta. Wstępem do
prac ma być . Raport o stanie
miasta Kielce" sporządzony w
1995 roku na podstawie danych
z 1992 roku.
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KIELCE 68-22-19

danymI.
Fot. A. Piekarski

Dokument
ten
wzbudził
najwięcej emocji. Rektor Wyższej
Szkoly Pedagogicznej
Adam Kołątaj stwierdził, że informacje dotyczące jego szkoły
mają niewiele wspólnego z rzeczywistością, a poseł Juliusz
Braun dodał, iż w innych
działach liczby są także nieprawdziwe, albo źle je dodano, w
dziale demografii przyrost naturalny podawany jest w procentach, a nie w promilach.

lATAJ

Sąsiedzi

nie

STALOWA

- Dzisiaj złożyłem wniosek
do Sądu Wojewódzkiego w
Warszawie. Założyłem sprawę
wydawcy "Super Expressu" I
autorowi tekstu naruszające
go moje dobra osobiste. Będę
żądał ogromnego odszkodowania.,.
Czytaj na stronie 4

pochowanych .. , w piwnicach.
Fot, A. Piekarski

WOLA.

Kiedy tylko Aleksander
wczoraj z autobusu na placu
Piłsudskiego, poleciało pod jego nogi kilka syczących
petard. Wybuchły z hukiem, w powietrze wzbił się
gryzący dym.
Kwaśniewski wysiadł

"Złodzieje!

Na powitanie krzyczeli:
Precz z komuną!"

Petardy w Kwaśniewskiego

chcą dopuścić

Podążali

za nim minister spra-

Wiedliwości Jerzy Jaskiernla I poseł Jerzy Dziewulski, który rozwar-

do eksmisji

tymi

ramionami

osianlał

Kwaśniewskiego.

.złodzieje!

Precz z komuną'" -

skandowało
okolo pięćdzie
sięciu mężczyzn rozrzucających
ulotki ośmieszające SLD . Oddzial policjantów zagrodził im
wejście do MDK Zamiar wejścia
do MDK próbował im wyperswadować szef Komendy Rejonowej

Policji.

BUSKO-ZDRÓJ. Dzisiaj ma się odbyć eksmisja Stanisławy Szwed Z
domu przy ul. Stawowej. Sąsiedzi eksmitowanej rozkleili ulotki informujące o godzinie eksmisji i wzywali do obrony pani Szwedowej.
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ŻALUZJE WEWNĄTRZ HERMETYCZNYCH sZYa

Jedyny producent w Polsce

Ze względu na zalety SZitJi zespolonej, czyli zamkniętej hermetycznie, żaluzja wmontowana w
taki zestaw nie jest narażona na działanie czynników atmosferycznych jak rówmez kurzu, br~du
i innych substancji, które normalnie osadzałą się na typowych zaIUZjac~. Nasza nowość !est
absolutnie higienicznym wyrobem do zastosowania, oprócz budynków mieszkalnych, w obiektach gdzie wymagane jest i egzekWowane przestrzeganie zaostrzonych warunków samtarnych
(szpitale, żłobki, przychodnie, hotele, kuchnie, obiekty gastronomiczne IlOne).

Kilka łat temu temu Stanisława i
Zdzisław Szwedowie kupili w Busku działkę z niewielkim domem
nie uwierzytelniając: transakcji
przed notariuszem. Wykorzystując
prawny . były właściciel
sprzedał dom raz jeszcze - Janinie
Sobowskiej, byłej sędzinie Sądu

stan

Rejonowego w Busku. Walka o
dom i c1zjaJ(ę trwa Państwo Sobowscy domagają się eksmisji.
Pierwszą eksmisję wyznaczono na lipiec br. Nie doszła do skutku ze względu na stan zdrowia
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raty, leasing, gorówka

http://sbc.wbp.kielce.pl

eksmitowanej. Już wówczas w
obronie Szwedowej solidamie
stanęli sąsiedzi. - Pan Bóg zesłał
nam deszcz, byśmy mogli parasolkami bronić sąsiadki - mówili.
DZisiaj wzywają mieszkarrow Buska, by razem z I1Imi stanęli przy
Stanisławie Szwed i nie dopuScili
do wyrzucenia jej z domu. IDOKJ

Poduszka

Kwaśniewskiego powitała w sati
widowiskowej burza oklasków. Tłum
liczył ok% 1500 osób. Przewazali
mężczyźni w wieku emerytalnym.
Nagle na korytarz weszła hałaśliwa
grupa z placu. Skandowali: .Precz z
komunąf" Jeden z mężczyzn wszedł
na salę i posiał Kwaśniewskiemu: "Ty
bandyto!" - Niech pan podejdzie do
mikrofonu - zaproponował kandydat
na prezydenta Umiejętnie wykorzystał to, że Je90 przeciwnik nie mial nic
konkretnego do powiedzenia Na
scenę połeciaIo za to jajko. Później
było już spokojniej.

była

ZDZISŁAW

SUROWANlEC

w drodze

Negocjatorzy

CODZIENNIE

FIRMA PPH JEZJERSKI PRODUKWE:
• OKNA I DRZWI PVC firmy VEKA
certyfikat iSO 9001
• ŻALUZJE PRZECIWSŁONECZNE - POZIOME
• ŻALUZJE PIONOWE - VERTlCALE
• ROLOKASETY PRZECIWWŁAMANIOWE
• ROLETY TEKSTYLNE

T. NATKANlEC

- U nas zgłosiło się o 52 osoby
- mówi Ryszard Ryszka,
sekretarz miasta i gminy Końskie.

Poseł skarży

błędnymi

czący Jagiełło.

więcej

Tadeusz Kowalczyk
żąda 10 miliardów
odszkodowania

Zebrani dyskutowali nad

dekoracji lokali wyborczych,
aby przynajmniej tu nieco
zaoszczędzić - mówi przewodni·

Jagiełło.

RozpoczęłO się odkurzanie urn

SUPERNOWOŚĆ

•

- Wybieraliśmy eliminując przypadki powiązań rodzinnych.
WKW nie wnika w powody, jakirr i kierują się chętni do zasiadania w komisjach Zaapelowaliśmy jedynie o skromność w

Dzi$ WojeWÓdzka Komisja Wyborcza zatwierdzi sklady OKW.
Zgodnie z ordynacją, w każdej
powinno zasiadać od 7 do 11
osób.
- Niemal wszędzie obsada
jest maksymalna - mówi przewodniczący WKW, sędzia Andrzej Jagiełło. - Ordynacja wcale tego nie wymaga. Wystarczy
w zasadzie, gdy w dnIu
głosowania w sali będzie trzech
członków OKW.
W związku z budującą postawą
obywateli, w obwodowych komisjach wyborczych zasiądzie tylko
w naszym województwie około 7
tys. osób. Każda z nich za pracę 5
listopada dostanie 70 zł. W przypadku II tury - kolejne 70.
- Jedenastoosobowej komisji
trzeba będzie zapłacić ok. 15
mln. Takich komisji jest w województwie 704 - mówi sędzia

życia

OSTROWIEC SW. Z balkonu mieszkania na czwartym'piętrze
bloku przy ulicy Starokunowsklej usiłowała wyskoczyć wczoraj
rano starsza kobieta.
Na miejsce zdarzenIa wezwano straz pożarną i policję. Policjanci
wystąpili w roli negocjatorow, a strażacy przystąpili do zabezpieczenia miejsca akcji Sytuacja byla o tyle poważna , że kobieta przełożyła
nogę przez balustradę . W tych okolicznościach zdecydowano się na
sciągmęcie poduchy ratowniczej ze Starachowic. Zanim ·jednak
•. mlękkie lądowanie" dotarło do Ostrowca Sw., występujący w roli lekarzy funkcjonariusze KRP nakłonili kobietę do zrezygnowania ze
fTe21
skoku

strona

Wiadomośei
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• Minister Czarny wizytował ~alane szkoły
• Dzielenie darów bywa gorsze od powodzi

lokalne

Zdarza się, że adoptowane dzieci
są wykorzystywane seksualnie •..

PAMPERSY
Ojciec bez prawa
DLA DZIADKA
- To nie do wiary, ale żaden budynek szkolny w Polsce nie jest
ubezpieczony. Nawet nie przewidziano takiej pozycji w budżecie
- powiedział wczoraj minister edukacji narodowej Ryszard Czarny, który odwiedził podstawówki w Książu Małym, Giebułtowie,
Kalinie Wielkiej I Janowicach, gdzie rozpytywał dyrektorów, jakiej jeszcze pomocy spodziewają się w związku z powodzią.
- Szkoła w Glebułtowie mieści
w starym, podworskim budynku. Mury jej są jeszcze wilgotne, na
ścianach widać zacieki. Wchodzimy do sali, w której jednocześnie
uczą się klasy II i III. Przy drzwiach
wisi "kalendarz pogody", który
dzieci same wypełniają. Jednak ulewy, która spowodowała tu powodziową falę 15 września, nie przewidziały. W rogu klasy kącik do mycia z napisem "Woda nie naClaje
się do picia". Wkrótce takie ostrzeżenia znikną ze wsi, gdyż w ubiegłym tygodniu dociągnięto tu
wodociąg zbudowany za pieniądze otrzymane w ramach pomocy dla powodzian. Sięga on już
do zabudowań sołtysa
- A w Małoszowie to dzisiaj
popłynęła nim woda - opowiada z
dumą gospodarz gminy Książ
Wielki Marek Szopa.
Mina mu jednak rzednie, gdy
minister Czarny pyta o sens utrzymywania podstawówki w Giebułtowie , skoro warunki są tu fatalne, a dzieci' tyle cO kot napłakał.
Wójt przyznaje, że lepiej byłoby
uczniów dowozić do Antolki, dokąd
i tak kursuje szkolny autobus, niż
wrzucać 30 lub więcej ministerialnych milionów w remont filii, której
istnienie stoi od dawna pod znakiem zapytania Korzystniej będzie
te pieniądze przeznaczyć na
szkołę w Antolce. Ona też ucierpiała wskutek kataklizmu. Tylko
należałoby zadbać o nauczycielki
z Giebułtowa. Jedna z nich, Urszula Bartosik żali się ministrowi,
że uczy od 18 roku życia, zaWf>Ze
posyłano ją tam, "gdzie diabeł mówi dobranoc", a teraz, na rok przed
emeryturą, drży o pracę. Minister
pociesza, że na pewno na ten rok
Coś się w Antolce znajdzie.
W Książu Małym wizyta była
krótka. Dyrektorka f>Zkoly,.która nie
wiedziała o niespodziewanej wizycie ministra, pojechała do Kielc.
Dowiedzieliśmy się tylko, że trzeba
90 mln na dach, podręczników dla
uczniów nie brakuje.
W Kalinie Wielkiej zalane byly
wf>ZYStkie klasy na piętrze. Dach
przeciekł, bo woda z ulewy nie
mieściła się w rynnach. - "Sanepid" kazał pomalować caly budysię

nek - informuje dyrektorka Helena beks. A ponieważ zamokły też
książki w bibliotece, pieniądze potrzebne są nie tylko na remont, ale
i na uzupełnienie lektur. Podręczni
ki dla uczniów, którzy je stracili gdy
fala zalała ich domy, już zgromadzono własnym sumptem, w sumie 32 komplety.
W Janowicach dyrektorka
szkoły Salomea Kuropatwa od
progu mówi, że boi się o bezpieczeństwo uczniów. Kotly centralnego ogrzewania były zalane bł0tem. Uruchomiono je, ale fachowcy ostrzegli, że na pewno nie przetrzymają zimy i lepiej ograniczyć korzystanie z nich do minimum. Minister Czarny f>ZYbko naradza się
z wicewojewodą Józefem WIniarskim i decyduje, że jeśli
kotłownia ma być zmieniana, to lepiej na ekologiczną, olejową, bo

Profesor Kawalla
szefem filharmonii
,

Optymista
z natury
KIELCE.

-

Dziś

Już

budynek podstawówki w Janowicach jest całkiem przyzwoity i
warto weń inwestować .
Gdy minister kończy wizytę zaczepia go na drodze ~tanlsław H.
i ciągnie do swojego gospodarstwa. Skarży się, że jest bardzo
poszkodowany, a znikąd nie ma
pomocy.
Wójt Slaboszowa Andrzej Vozsnak reaguje szybko i przypiera
rolnika do muru: - Cement dostałeś? - A, tak', ale tylko 1 tonę. - A
węgiel? - No, troszkę, też tonę. - A
ubrania? - Byly. - A pieniądze? Te
10 milionów, co mi przynieśli, to
wszystko? - Mało? - denerwuje się
wójt. - A co ci powódź zabrała? Ziemniaki...
Wójt VozSl"!ak mówi, że dzielenie darów okazuje Się chyba gorsze od powodzi. Rady sołeckie robią to bardzo skrupulatnie, a i tak
pretensji nie brakuje i przykrych śy
tuacji też. Przysłano na przykład
krokiety z mąki ziemnaczanej z
PKPS w Poznaniu. Okazały się
przeterminowane, PKPS upierał
się, że jeszcze przez 3 miesiące
można je spożywać. "Sanepid"
stwierdzH, że nieprawda, że nie
można. Trzeba było je przekatać
do stadniny koni w Michałowie na
paszę·

Do wójta Marka Szopy przynatomiast 60-Ietni gospodarz z pytaniem, dlaczego nie dostał pampersów? Gdy zaskoczony
wójt spytał, po co mu one, usłyszał,
że skoro przyszły, znaczy się, że
do rozdania...
Pampersy skierowano do domu
- opieki.
ANNA KRAWIECKA
szedł

KIELCE. - Mieszkam za granicą. Chciałbym uznać za swoje dziecko urodzone w Polsce. W jaki sposób mogę to zrobić? Co w sytuacji, gdy matka dziecka nie zgodzi się przyznać, że jestem jego ojcem? - pytał jeden z naszych czytelników podczas wczorajszego "głośnego telefonu" w sprawie adoptowania dzieci i uznawania ojcostwa.

- Uznania dziecka można doprzed sądem lub w
Urzędzie Stanu Cywilnego - wyjaśnia mec. Tomasz Czernic. Zawsze niezbędna jest zgoda
matki. Jeśli matka odmawia zgody na uznanie ojcg,stwa mężczyzna, nawet jeśli rzeczywiście jest biologicznym ojcem
dziecka, nie ma możliwości dochodzenia swoich praw, ponieważ sprawę o ustalenie ojcostwa może wnieść tylko matka
dziecka.
- Czy są jakieś możliwości
sprawdzenia, że rodzina, która wzięła dziecko do adopcji
rzeczywiście dobrze się nim
opiekuje? - pytała inna czytelniczka.
- Adopcje w Polsce dokonywane są przez Ośrodek Adopcyjny i Sąd Rodzinny, które
dokładnie weryfikują rodziny
chętne do
przysposobienia
dziecka. Obie te placówki mogą
kontrolować później warunki ży
cia adoptowanego dziecka. Jeśli
przybrani rodzice nie spełniają
określonych wymogów, prokurator może wystąpić z wnioskiem
o unieważnienie adopcji. Znacznie trudniej jest w przypadku adoptowania polskich dzieci
przez rodziny z zagranicy. W
pierwszej kolejności przysposabia się dzieci, które nie mają
szans na adopcję w Polsce, np.
niepełnosprawne lub chore bez
konać

roz-

począłem pracę w kieleckiej filharmonii - powiedział nam

wczoraj prof. Szymon Kawali!!. W najbliższy czwartek podpiszę'u
mowę i ofICjalnie obejmę funkcję
dyrektora naczelnego Rlharmonii
im. O. Kolberga w Kielcach. jestem z natury optymistą i myślę , że
moja współpraca z filharmonikami
ułoży się dobrze. Choć w dzisiejszych czasach, tak trudnych dla
kultury, trudno przewidzieć, co
będzie w najbliższej przyszłości .
Filharmonicy kieleccy przygotowują koncert inaugurujący
nowy sezon artystyczny. W jego
programie znajdą się perełki
muzyki kompozytorów sło
wiańskich: Uwertura "Bajka" S.
Moniuszki, Koncert wiolonczelowy Dworzaka i "Obra2ldzwystawy" Musorgskiego. Solistą
. .- - - - - - - - - -. . będzie wiolonczelista Stanisław
Firlej. Koncert inauguracyjny,
SPRZEDAM "Polonektóry odbędzie się 27 paździer
za" 90 r., Kielce, tel. 68-94nika, poprowadzi prof. Szymon
62 po 13.
Kawalla.
IDMPI

W jaki sposób rząd podzielił pieniądze?

Ostatnia wizyta
SKARŻYSKO-KAMIENNA. - Jeśli spotkanie nie przyniesie
konkretnych ustaleń, to więcej do Warszawy nie będziemy jeź
dzić - powiedział nam szef sekcji krajowej NSZZ "Solidarność"
zakładów przemysłu zbrojeniowego, ~tanisław Głowacki. Niech przedstawiciele rządu zaczną przyjeżdżać do Skarżyska,
Radomia, Pionek czy Stalowej Woli. Ja znam już stolicę dostatecznie dobrze, niech decydenci poznają nasz region.
W,czwartek odbędą się w Ministerstwie Przemysłu i Handlu w Warszawie rozmowy przedstawicieli
• strony rządowej ze związkowcami
na temat realizacji postulatów. jakie
pracownicy .zbrojeniówki" wystosowali podczas majowych demonstracji w Warszawie.
- Swoje wystąpienie rozpocznę
od pytania, w jaki sposób rząd po.
dzielił dodatkowe pieniądze, które
wpłynęły do kasy budżetu - powie-

dział Stanisław Głowacki. - Dwa
miesiące temu po pikiecie na-

szych pracowników w Warszawie
przedstawiciele rządu zgodzili się
na zapis, że w przypadku
zwiększonych wpływów do budże
tu nastąpią dodatkowe zamówienia w naszym sektorze. Tymczasem pieniądze w budżecie pojawiły się, a zamówień na produkcję
nie ma.
PIOTR SZPAK

KRONIKA POLICYJNA
Znalazł się "ursus"

PEUGEOT 306 SL SEDAN
ABS+AIRBAG

tylko 41.200 zł

W nie~zielę na giełdzie samochodowej w ~Iedzłanej Górze
mieszkaniec Zarnowca wśród
ciągników znalazł "ursusa", ukradzionego sprzed jego domu w
połowie sierpnia. Powiadomił policję . Okazało się, że istotnie ciągnik

TELEFONY
KOMORKOWE
w NI!: OPROCENTOWANYCH
BA1'AG>i 1l.J:AS1NGU

@CENTERTEL

TA MOTORS

AUTORVZOWANYOEALER

Kielce, ul. Oomaszowska 52, tel. (0-41) 430-10, 68-12-35, 36, fax 68-12-37

o-"\J2.c:r"\Oc:
KIELCE. UL. DUMAUOWSU 52
m. 430010, 68-12-35, 3S

miał przebite numery silnika i nadwozia oraz zmienione tablice rejestracyjne. Pojazd zabrano na
parking policyjny. Sprzedającego
zatrzymano do wyjaśnienia.
Nie obudził się
W Ostrowcu po kilkudniowym
pobycie na melinie syn przyprowadził do domu ojca i położył go spać.
Niestety, ojciec już się nie obudzU.
Rodzinna tragedia
Do tragedii doszło w jednym z
mieszkań przy ul. Denkowskiej w 0strowcu. Awantura Wywiązała się podczas wspólnego spożywania alkoholu. Ojczym, 43-1etni Jacek K kuchennym nożem zadał kilka ciosów w
brzuch pasierbowi, 25-letniemu Ireneuszowi P. Sprćl'l'lCę zranienia zatrzymano. Ofiara walczy o życie na Qddziate Intensywnej Terapii ostrowieckiego szpil?la.

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Czernic wyjaśnił, że w myśl artykułu 8 przepisów wprowadzających do kodeksu karnego, "kto powoduje oddanie innej osoby w stan niewolnictwa lub handlu niewolnikami
podlega karze pozbawienia
wolności od lat 3".
- Matka nie ma prawa dowolnie rozporządzać swoim dzieckiem i - przyjmując korzyść
majątkową lub nie - oddawać je
innym osobom . Może ona zrzec
się praw do dziecka, przez co
automatycznie wyraża zgodę na
adopcję. Może też wskazać rodziców, którym chce dziecko powierzyć, ale wszystko to musi
odbywać się za pośrednictwem
Sądu Rodzinnego.
IZABEDNARZ
AGNIESZKA OGONEK

w.
Na pytania odpowiadał mecenas Tomasz Czernic.
. Fot. A. Piekarski
możliwości leczenia w kraju.
Jest to bardzo humanitarny gest
ze strony tych rodzin - podkreśla
mecenas CZernic. - Nie ma lednak ża,dnych prawnych możli
wości kontrolowania dalszych
losów tych dzieci. Niestety, zdarza się, że dzieci z różnych krajów są później wykorzystywane
seksualnie lub są dawcami organów do przeszczepów. Wydaje mi się, że więcej obowiązków
powinny na siebie wziąć polskie
konsulaty. W mysi polskiego prawa, dziecko urodzone w Polsce,
nawet jeśli przyjmie obce obywatelstwo, nie traci obywatelstwa polskiego. Zatem konsul ma
prawo interesować się jego losem.
Czytelników interesowała
także odpowiedzialność kar~

na

osób

zamieszanych

w

sprzedaż dziecka, o której pisaliśmy w piątkowym wyda-

niu

"Echa

Dnia".

Wojewoda na parkiecie
KIELCE. Parkiet Warszawskiej
Papierów Wartościowych
odwiedzi dziś wojewoda kielecki
Zygmunt Szopa. Jego wizyta
związana jest z pierwszym notowaniem akcji Kieleckiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego "Bick".
- Nie będę niczego kupował. To
nie na moją kieszeń - zastrzegł się
wojewoda.
Zygmunt Szopa będzie rozmawiał
również z jednym z wiceministrów
MSW, bądź z kOf'(lendantem
głównym policji Jerzym Stańczy
kiem o utworzeniu w Kielcach posterunku paszportowo-celnego.
Giełdy

Przyjedzie Wałęsa?
KIELECKIE. Najprawdopodobnie~16 października Jw poniedziałek!
' prezydent Lech Wałęsa przyjedzie
na Kielecczyznę. Odwiedzi Suched·
niów. Jego wizyta będzie miała charakter przedwyborczy.

Tomasz

Z "malucha" niewiele

Czoło

{TONI

zostało
.

z "mercedesem"

KIELECKłE. - Mglista, deszczowa noc i śliska nawierzchnia
dróg były przyczyną wielu tragedii - mówi oficer dyżurny Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. W województwie kieleckim
wydarzylo się wczoraj 9 wypadków samochodowych, w których
zginęły 2 osoby, a 9 odniosło obrażenia.
.
Tuż przed świtem w Bolowcu Igm. SkalbmierzJ 24-letni Adam W.
poniósł śmierć uderzony przez nie ustalony pojazd. Sprawca wypadku zbiegł z miejsca zdarzenia. Ciało Adama W. o godz. 6 znaleźli
przechodzący ludzie.

W nocy z niedzieli na poniedziałek w podkieleckim Radlinie
tragiczny wypadek drogowy.
Z nie ustalonej jeszcze przyczyny 39-letni mieszkaniec Chełma
kierujący "fiatem 126p", jadąc w stronę Kielc, zjechał nagle na lewą
stronę jezdni zderzając się czołowo z dostawczym "mercedesem".
Kierowcę "malucha" zabrała do szpitala karetka pogotowia. Na sku/DOKI {ALPI
tek odniesionych obrażeń mężczyzna zmarł.

wydarzył się

W Radlinie nie było

co zbierać.

Fot. A. Piekarski

Kraj

*
*
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Zloty medal dla "Agrosu" Pińczów
Okolo 200 tys. zwiedzających

Włodzimierz

Cimoszewicz

skie metody prowadzenia kampanII wyborczej", by wyrazili
jednoznaczny sprzeciw wobec
takich metod.

Ruszyły

Po zakłóceniu spotkań
A. Kwaśniewskiego

nockę"

Około

200 tys. ludzi zwiedziło w ciągu czterech dni Międzynaro
dowe Targi Rolno-Spożywcze "Polagra '95" w Poznaniu i towarzyszące im Targi Opakowań "Taropak '95". W niedzielę pobity
został rekord frekwencji. Na ulicach Poznania tworzyły się niesamowite korki, a na terenach targowych, nie mówiąc o halach, panowała wręcz ciasnota.

- Dużym zainteresowaniem
cieszyła
się
ekspozyc;ja
Zakładów Mięsnych z Niska,
pretendujących do rangi największego

w kraju producenta
konserw. Rozmowy przeprowadził przedstawiciel ambasady
rosyjskiej pod kątem możliwości
zakupu konserw dla wojska.
Przybyła także Yashiaki Ishijara,
wicedyrektor
Japońskiego
Ośrodka Handlu Zagranicznego, również zainteresowana

konserwami. Syryjczycy dopytywali się o baraninę .
Warecka Wytwórnia Win
"Warwin" zaprezentowała dwa
nowe wyroby - napój bezalkoholowy "rec buli" oraz "frutinac",
wino gronowe w karafkach. Na
degustację
przeznaczono
łącznie 3 tys. litrów wina. Pobliskie Browary-Warka "przepijają" dziennie w Poznaniu pięć
dużych beczek, nie licząc piwa
butelkowego.
Służby
marketingowe
Zakładów Przemysłu Tytoniowego SA w Radomiu, na czele
z dyrektor ds. handlowych Haliną Kozłowską , szukają na targach nie tylko hurtowników. Postawiły na przybliżenie swojej oferty bezpośrednio palaczom.
Degustacja trwa non stop.

żyje

20 proc. polskich rodzin

wubóstwie

Walka o byt
Według pełnomocnika rządu

ds. rodziny i kobiet, Jolanty Banach, 50 proc. polskich rodzin żyje na poziomie minimum socjalnego, a 20 proc. rodzin egzystuje .. w kręgu ubóstwa, tzn. dochód
na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty najniższej emerytury". - Polskięj rodzinie zagraża zjawisko pauperyzacji. Badania
wykazują również bezpośredni związek między bezrobociem a
wzrostem agresji w rodzinie ze strony współmałżonków i starszych dzieci - powiedziała 9 bm. J. Banach podczas konferencji
prasowej w Łodzi.
Zdaniem pełnomocnik, polskie rodziny zwłaszcza w małych
miastach i na wsi - ubożeją i coraz częściej nie są w stanie za-

48 tys. dolarów
łupem złodziei

Okradzeni
Litwini
48 tys. USD ukradli nieznani
sprawcy dwóm Utwlnom 9
bm. nad ranem w Olsztynie poinformował rzecznik prasowy KW Policji w Olsztynie,
k0trl. Marek Jędraszko.
Spiących na nie strzeżonym
parkingu w kabinie samochodu
.kamaz" Artura S. i Virgiliusa B.
napadli dwaj mężczyzni. Dotkiwie ich pobili, przykuli kajdankami do kierownicy i uchwytu znajdującego się wewnątrz samochodu, po czym zabrali walizkę
z pieniędzmi i odjechali ,volkswagenem passatem".
Policji nie udało się ustalić
sprawców napadu. Znane są jedynie numery rejestracyjne
.passata", ale - jak przypuszcza
Jędraszko - prawdopodobnie są

pewnić dzieciom należytej opieki, również zdrowotnej.
- Wynika to z nieumiejętności
wypracowania przez rząd od
1989 roku kompleksowej polityki
rodzinnej. Różnorodność instrumentów tej polityki nie jest zsynchronizowana z negatywnymi
skutkami transformacji ustrojowej, np. edukacja nie jest dostosowana do potrzeb rynku pracy
- wyjaśniła minister.
J. Banach zapowiedziała opracowanie przez zespół między
resortowy programu pro rodzinnej polityki państwa. Ma on
zakładać m.in. zmiany podatkowe /np. uzależnienie odpisów
podatkowych od sytuacji materialnej rodziny, ustalenie minimum wydatków, które można
odliczyć od podstawy opodatkowania/, stworzenie minimalnego
dochodu gwarantowanego, tzn.
prawnego zabezpieczenia rodzinie dochodów, niezbędnych
do normalnego funkcjonowania.

Nie brakuje sprzętu rolniczego rodem z naszego regionu.
Zakłady Metalowe "Mesko"
prezentują nowe typy kosiarek
rotacyjnych i trawnikowych. Firma "Elpol" wystawiła miniciągnik skonstruowany przez
specjalistów z radomskiego
Miejskiego Przedsiębiorstwa
Komunikacji - Seweryna Tukalsklego I Wiesława Kosowicza. "Elpol· podejmuje się
seryjnej produkcji tych ciągni
ków. W Poznaniu na ich promocję wyłożył łącznie około 1
mld starych zł. Urządzenia zaś
dla przemysłu mięsnego oferuje kielecka firma ,Lambda PI".
Komora wędzarnicza, według
własnego projektu i własnej
produkcji , prezentowana na
wystawie, została sprzedana w
pierwszym dniu targów.
Przez pierwsze dni imprezy
intensywnie pracowała komisja
konkursowa. Złote medale
krajowej wystawy ogrodniczej otrzymało 25 firm . Złote
medale MIP - "Taropak '95" - 11
wytwórców. Były też złote medale za konkretne wyroby inwestycyjne i spożywcze. W tej
grupie laureatów znalazł się
producent z naszego regionu
Przedsiębiorstwo
Przemysłu Owocowo-Warzywnego "Agros" w Pińczowie otrzymało tytuł złotego medalisty za sok gruszkowy "fortuna". Gratulujemy.
EMILIAN SZCZERBICKI

SIOSTIlY
składają pracownicy Młyna

nr l'w Kielącb

Ogólnopolskiego Komitetu Wyborczego Aleksandra Kwaśniewskiego nazwał .skrytym przejawem dwulicowości" brak głosów sprzeciwu
wobec
"politycznego
chuligaństwa ze strony rywali, ich
sztabów wyborczych i popierających ich stronnictw".

Oba te cykle to rodzaj przepytywania: w roli przepytujących wystąpią znani telewizyjni dziennikarze i publicyści.
Nie wiadomo, kiedy ruszy Studio Wyborcze, czyli audycje przygotowane przez sztaby kandydatów. Decyzja zależy od tego,
kiedy Państwowa Komisja Wyborcza ogłosi oficjalną listę zarejestrowanych kandydatów.
W "Jedynce" prawdopodobnie
,studio' zaczynać się będzie o
17.30 i potrwa pół godziny. W
.DwóJce' - początek o 21.30, koniec ok. 22.30.
Oto lisia kandydatów do .przepytania".
* leszek Bubel: Program I - 19
października;

* Hanna Gronkiewicz-Waltz:
Program 1-31 października, Program II - 28 października;
* lech Kaczyński: Program I .
23 października, Program II - 27
października;

* Janusz Korwin-Mikke: Program I - 16 października, Program
II . 21 października;
* Tadeusz Koźluk: Program I 13 październ Ika, Program II - 12
października;
* Jacek Kuroń: Program
października, Program II
października;

I - 12
-' 26

Podwyżki cen dotyczą tylko tych samochodów, które
będą
fakturowane przez
zakład do sieci sprzedaży od
9 bm.; ceny samochodów,
które już znajdują się w sieci
sprzedaży
nie pOdlegają
zmianie.

* Marek Markiewicz: Program
października,
października;

- 20

I
Program II - 14

* Leszek Moczulski: Program I października,
października;

25

Program II - 11

* Jan Olszewski: Program I - 30
października,
października;

Program II - 10

* Waldemar Pawlak: Program I
października,
października;
~

- 17

Program II - 25

* Bogdan Pawłowski ; Program I
października,
października;

- 24

Program II - 31

* Jan Pietrzak: Program II - 24
października;

" Kazimierz Piolrowlcz: Program I - 11 października, Program II
- 30 października;
* lech Wałęsa: Program I - 26
października, Program II - 23
paźdzlemika;
"Tadeusz Zieliński : Program I 18 października, Program II - 13
paźpziernłka

!Zródło:

"Gazeta Wyborcza"/

badanie
Na zdjęciu: dwustuzłotowa moneta, która kosztuje... 780 zło
tych. Z okazji trwającego XIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina Narodowy Bank Polski wprowadził
do obiegu pięćset złotych monet o nominale 200 zł. Monety z
FryderykIem weszły do obiegu w poniedziałek, 9 października.
Fot. PAP/CAF - W. Steln

Od 9 bm. za .cinquecento·
704 ccm STO płacimy 17.445 zł,
za .cinquecento· 899 ccm STD 19.875 zł, za .cinquecento· 899
ccm sx - 20.500 zł, za .cinquecento suite" 899 ccm - 22.759 zł,
za .cinquecento· 1,1 sporting
STO - 21 .539 zł.

WIKTORA SZMAJDĘ
Nas;r;e senleane !owa podziękowania 'niechaj zechcą
pny$ąć Ci, którzy 'IV Jego cię2klej chorobie przychodzili z
,POlDocą Jemu i nam, Ci, Jdórzypo Jego qc,mie. okazali
nam póJńoe, wat>6łczucie. Życdiwość i solidarnoŚĆ. N'U!
sposób wymienić wszystkich wspaoiałych ludzi. '
Dziekujemy

'~;",,, ":~"'.~;. :·-ir::~:;,..

października;

Trzykrotne

Z lPęboldm talem połep8l1'my N_ego tIkochaJtelo
M9ła.OJoa. Dziad.duła J Brata.

....

* Aleksander Kwaśniewski Program I - 10 października,
Program II - 16 października;
* Andrzej lepper: Program 1- 27
października, Program II - 17

8 promili •••
we krwi

Fiat Auto Poland wprowadził w poniedziałek nowe, wyższe ceny na produkowane
przez siebie samochody - "fiaty 126" el, "cinquecento" i "uno". Fabryka tłumaczy
podwyżkę wzrostem kosztów produkcji średnio o ok_ 2,7 proc. - poinformował Bogdan Cieślar z FAP I przypomniał, Iż ceny samochodów FAP wzrosły w br. o 12,8
proc., a inflacja o ok. 15,8 proc.

Markowi 'Baranowi
współczucia

Przewodniczący

W TVP logodz. 19 - 25-minutowe .. Trudne pytania". "Dobradzieci będą oglądać 15 minut wcześniej.
W TVP /I o godz. 20 - 50-minutowy program "Kandydaci w
"Dwójce«".

NOWE CENY

Koledze

zpowodu śnlierci

,,8 października doszło do kolejnego przypadku zakłócenia
spotkania wyborczego Aleksan·
dra Kwaśniewskiego. Tym razem posunięto się dalej. Nie
wystarczają pikiety, megafony i
okrzyki. Przeciwko zgromadzonym mieszkańcom użyto gazu
łzawiącego . Przeciwnicy Aleksandra Kwaśniewskiego z nieograniczoną pomysłowością dowodzą swojego przywiązania do
demokracji i jej zasad" - napisał
Cimoszewicz w oświadczeniu
przekazanym PAP 9 bm.

programy wyborcze

·
t o" I· "uno "
Na " f·lat a 126" eI
, "clnquecen

..

. serdeczne W'/f'aZY

~

Kilka godzin dziennie w TV

"POLAGRA '95'" Bojówkarskie
BIJE REKORDY metody

Przypomnijmy, iż w targach
"Polagra '95" bierze udział ponad 2100 wystawców z 33 krajów, a w targach" Taropak '95" 522. Z naszego regionu swoje
wyroby i usługi prezentuje kilkadziesiątfirm. Kilkanaście stoisk odwiedził reporter "Echa".

~

zwrócił się do wszystkich, kte)..
rzy "nie godzą się n~ bojówkar-

i'<.:

fałszywe.

http://sbc.wbp.kielce.pl

Rodzina

"Fiat 126" et 650 ccm standard kosztuje od poniedziałku
9412 zł, ,fiat 126" el 650 elegant
- 10.317 zł, a .fiat 126" el 650
ccm sx - 10.554 zł.
Podrożały też samochody .uno· 45 STD - do 22.356 zł i "uno"
1 .4 STD - 23.079 zl.

Trzykrotnie powtarzano
badanie krwi mężczyzny,
wprawdzie pijanego, ale
przytomnego,
którego
Straż Miejska w Bydgoszczy przywiozła z ulicy do
miejscowej Izby Wytrzeźwień.

Za każdym razem lekarze z
niedowierzaniem kręcili głowa
mi, więc badanie powtarzano i
za każdym razem wychodziło to
samo - 8 promili jak obszył /w
podręcznikach medycyny 4
promile określane są jako dawka śmiertelna/. Tym samym
padł dotychczasowy rekord
bydgoskiego ..żłobka", który do
tej pory należał do pewnego
Ukraińca i wynosi! 5,6 promila.
Ukrainiec był jednak o tyle .Iepszy", że nie dość że chodzi! i
mówił, to jeszcze prowadził
TIR-a.

Dziś będzie pogodnie I
ciepło. Temp. min. od 10 do 24

st Temp. maks. od 23 do 25 st.

Ródzinie. sąsiadom., p~ciólotn, p~~~;~#
Oddzialu Wewnętrznego MSW. Kólegom":u{Sd:ab(i:
WojskQwego. Dowódcy O Z, OrlcieSti:ze::'::",:i:U~t:,
Garnizonowej
.: :~' ;·+*·.:i~':·:'łH~W':'
za wsparcie duchowe I PQmoc w cięi19ch dla nas chWil8ćti:dru
za udział w urQCZyStościach. po~b()wi\$J:th1{X%.

Śp. TADEUSZA · OSZIJST~tt:

=:deczpePOdzięko~ia.składa.żona~ ~~f~:~.f~IiI
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Kraj

~--------,......

fortuny
Nagrody dostarcza Spedycja Polska

Kielce, tel. 539-82; Radom, tel. 233-02

Kolejni

zwycięzcy:

Rafał Olewiński wygrał kurs komputerowy ufundowany
przez Szkołę Zrządzania i Marketingu w Kielcach, Zofia
Stępień wygrała zegarek. Gratulujemy!

U ŚMIECH

f

ORTuN t(

MAGICZNY NUMER:

33

691676

9i-11~

Tadeusz Kowalczyk

~

~ PEUGEOT 'RITA MOTO'RS

Szanowny Czytelniku!
Przez 46 dni ,Echo Dnia"
numery.

będzie drukować

liczby i magiczne

Szansa liczb
Zetrzyj srebrną farbę z kratki oznaczonej liczbą publikowaną w
"Echu Dnia" - odkryjesz słońce lub uśmiech. W przypadku odkrycia
w jednym kwadracie 3 słońc lub 3 uśmiechów w linii poziomej, pionowej lub po pr2ekątnej, wygrywasz nagrodę wskazaną na górze
tego kwadratu Iprzykład na bezpłatnej karcie akcji promocyjnej/o
Uwaga! Nie wszystkie liczby będą publikowane.

Magiczny numer
Na każdej karcie znajduje się już odkryty magiczny numer. Jeżeli
stwierdzisz, że magiczny numer opublikowany w gazecie jest zgodny z numerem magicznym na Twojej karcie, wygrywasz nagrodę
niespodziankę. Magiczne numery będą publikowane w wybrane
drli! lNie wszystkie magiczne numery będą publikowanel.

Pamiętaj!
Nagrodę moma odebrać tylko wtedy, gdy najpóźniej do godziny 16 następnego dnia po opublikowaniu szczęśliwych
liczb lub magiC2nego numeru zgłosisz się do biura w Kielcach,

ul. Targowa 18 lub zatelefonujesz pod numer w Kielcach 32-

14-56 i odpowiesz na postawione Ci pytanie! /Wygrane z piątku
I soboty można zgłaszać w poniedziałek do godz_ 16/.

UWAGA!
Należy ścierać farbę wyłącznie z kratek oznaczonych-liczbami publikowanymi w -"Echu Dnia". Karty ze startymi innymi
kratkami są nleważoe! Pełny regulamin można otrzymać w biurze
w Kielcach, ul. Targowa 18, VIII piętro, p. 812.

EI(SYI

Podró~J

tu~

ł10teJarstWa
S.Medlik

NOWOŚCI
WYDAWNICZE PWN
"Leksykon podróży, turystyki I
hotelerstwa" • tłum. Ewa Dziedzic,
red. naukowy tłumaczenia Anna Konleczna-Domańska.

Jest to pierwszy w języku polskim
słownik terminów i organizacji w dziedzinie turystyki i hotelerstwa. Autorem
oryginału jest jeden znajwybitniejszych
wspólczesnych teoretyków turystyki.
Słownik ten zawiera zarówno ogólne
pojęcia dotyczące podstawowych kategorii i zjawisk rynku turystycznego i gospodarki turystycznej, a także bardzo
szczegółowe, specyficzne terminy uży
wane do nazwania zawodowych czynności wykonywanych w procesie świad
czenia usług turystycznych. Znajdują
się tu również terminy dotyczące rozw iązań organizacyjnych, ekonomicznych lub prawnych. Pracę uzupełniają
rozdziały informujące o międzynarodo
wych organizacjach turystycznych oraz
polskict\ instytucjacn tego typu.

10 miliardów odszkodowania

- Dzisiaj złożyłem wniosek do Sądu Wojewódzkiego
w Warszawie. Założyłem sprawę wydawcy .. Super Expressu" I autorowi tekstu naruszającego moje dobra osobiste.
Będę żądał ogromnego odszkodowania i tę sprawę wygram,
dlatego, że od początku do końca jest to fałszerstwo - powiedział nam wczoraj poseł Tadeusz Kowalczyk. Zaznaczył, że
chodzi tu o sumę około 10 miliardów starych zł, które - jeśli
wygra - przekaże Domowi Dziecka w Radomiu.
Wczorajszy "Super Express"
po raz drugi napisał o poręcze
niu, które złożył poseł Tadeusz
Kowalczyk za Stanisława Marca. "Wśród czlonków europejskich grup przestępczych Stanisław Marzec znany jest jako
"król spirytusu«, ale przemycał
nie tylko alkohol. Podejrzany jest
także o przemyt papierosów,
broni i narkotyków 1...1. Przed
miesiącem Stanisław Marzec opuścił areszt w Bydgoszczy,

Zginęla
bazą

z

dyskietka
danych

ZielińSkiego

T.

,Włamania

lIazeta poranna

żąda

do biur UP
W nocy z soboty na niedzielę
włamano się do Biura Poselskiego posłów Unii Pracy - Ryszarda
Bugaja) Wojciecha Borowika,
Beaty Swierczyńskiej i Tomasza
Nałęcza oraz do siedziby Biura
Krajowego UP mieszczących się
przy ul. Brackiej w Warszawie.
Łupem złodziei padł zestaw
komputerowy z poufną bazą danych partii, drukarka, dwa aparaty telefoniczne oraz fax z automatyczną sekretarką - poinformował 9 bm. PAP Wojciech Borowik.
Dziennikarka PAP dowiedziała się od pracowników Biura
Krajowego UP, że zginęła również dyskietka z całą bazą danych dotyczących prowadzonej
przez Unię kampanii na rzecz
Tadeusza Zielińskiego. Do niedawna Jeszcze na ul. Brackiej
miał swoją siedzibę sztab wyborczy rzecznika praw obywatelskich. - Trudno powiedzieć,
czy to jest przypadek, czy to bylo
celowe działanie - powiedziała
dyrektor Biura Anna Chachulska. Asystent Wojciecha Borowika Tomasz Podsiadło, pytany,
czy jego zdaniem była to zwykła
kradzież, czy miała raczej podtekst "polityczny' stwierdził, że
telefony i fax mogły zostać ukradzione, aby "wyretuszować"
sprawę i nadać iej charakter kryminalny.

dzięki poręczeniu osobistemu,
jakie zlożył za niego poseł Partii
Republikańskiej Tadeusz Kowalczyk".
- Po pierwszym artykule w
"Super Expressie", gdzie zarzucano Stanisławowi Marcowi, że
jest potencjalnym przestępcą, udałem się do prokuratora, przed
którym wcześniej składałem
podpis
o
poręczeniu.
Zażądałem ' przedstawienia zarzutów w stosunku do Stanisła
wa Marca. Dostałem na piśmie
te zarzuty - mówi poseł Tadeusz
Kowalczyk.
Poseł Kowalczyk
pokazał
nam dokument VI Wydziału ds.
Przestępczości Zorganizowanej
Prokuratury
Wojewódzkiej
w Bydgoszczy. W dokumencie
tym prokurator Andrzej Kiełba
slńskl stwierdza, iż Stanisław
Marzec podejrzany jest o to, że
dwukrotnie ..użył jako autentycznego przerobionego przez umieszczenie własńej fotografii
dokumentu w postaci niemieckiego paszportu nr 2958686 na
nazwisko Rainer Zehl, przekraczając w ten sposób nielegalnie
granicę Rzeczypospolitej Polskiej".
- Ponadto pan prokurator zapewnił mnie, że przeciwko Stanisławowi Marcowi nie jest prowadzone żadne dochodzenie
oprócz
sprawy tego
nieszczęsnego
paszportu,
z którego rzekomo korzystał w
1991 roku. To utwierdziło mnie
w przekonaniu, że "Super Express" prowadzi jakąś dziwną grę,

Wprzeddzień

mającą na celu nie tylko dyskredytację Marca, ale i mnie - twierdzi poseł Kowalczyk.

Tadeusz Kowalczyk powienam, że Stanisław Marzec
nie jest jego przyjacielem ani kolegą. Zaprzeczył jakoby utrzymywał z Marcem jakiekolwiek
związki koleżeńskie: - Nie znam
jego rodziny, nigdy u niego nie
dział

i

Uczeni z PAN
o polskiej nauce

Upokarzająca

sytuacja

byłem.

W dyskusji nad tym problemem,
wiceprezes i sekretarz naukowy
"Super Express" zacytował
PAN, prof, Andrzej Wyczański wyposła T. Kowalczyka: "Znam go
razi/ nadzieję, że zgodnie z obietod kilku miesięcy. Niedawno
nicą premiera Józefa Oleksego zadzwoniła do mnie jego żona
złożoną podczas jego majowej wiprosząc o poręczenie w prokuzyty w akademii - nauka i ~zkolnic
raturze". Dziennikarze "SE" utwo wyższe znajdą się wśród czoło
ważają, że jest mało prawdopowych priorytetów państwa. Jeddobne, aby do Kowalczyka
nakże zaniepokojenie wielu mówdzwoniła żona Marca: "Państwo
. ców wywołały informacje z kilku inMarcowie rozstali się bowiem
stytutów, że nie dysponują one
wiele miesięcy temu'.
środkami nie tylko na zapowiedzia- Nie wiem, kto jest jego żoną
ne regulacje płacowe w paździemi
- odpowiada poseł. - Wierzę paku, ale nawet na normalne pobory
ni, która się przedstawiła jako jew listopadzie i grudniu.
go źona ...
Poprosiliśmy posła Kowalczyka, by wyjaśnił nam, co może
być motywem działań "Super
Expressu". Dlaczego sądzi, że
"SE" próbuje go zdyskredytować
razem ze Stanisławem Marcem? - Pan Marzec powied~ial
mi, że jako jedyny przedstawiciel
na Polskę, który ma koncesję
"Bingo", jak również jako jeden
z niewielu właścicieli kasyna,
Była premier Hanna Suchocnarażony jest na ataki Zjednoka, goszcząc w imieniu UW w
czonych Przedsiębiorstw RozKoszalinie w ramach akcji prorywkowych, które są właścicie
mowania Jacka Kuronia w kampanii wyborczej na prezydenta,
lem "Super Expressu". Pan
Bębenek
ze Zjednoczonych
tak zachwalała swojego partyjPrzedsiębiorstw Rozrywkowych
nego kolegę: "Nie stało się
tak, że popularność Kuronia
prowadzi otwartą wojnę z panem Marcem, a ja jestem tego 0przełożyła się na poparcie
. fiarą. Byłbym tchórzem, gdybym
wyborcze dla niego", a on
wycofał teraz poręczenie dla pasam "przemawia do elektorana Marca, tylko dlatego, że "Su-' tu językiem elit, niezrozuper Express" pisze, iż pan Mamiałym i nie chcianym przez
rzec jest podejrzany. Nigdzie nie
jego zwolenników"_ Boże,
było napisane, że zostal skazabroń nas od przyjaciół {partyj•
nych/, bo z wrogami sami damy
ny - stwierdza poseł .
TOMASZ STYCZVNSKI
sobie radę.

To

ogłoszenia

·

Jako .upokarzającą" określili symaterialną pracowników
nauki członkowie Prezydium PAN
podczas poniedziałkowego posiedzenia w Warszawie. Z krytyką
wielu uczonych spotkała się polityka naukowa państwa, przejawiająca się m.in. w systematycznym spadkiem nakładów na naukę
i szkolnictwo wyższe od 1991 r.
tuację

wyroku

się

nazywa
promocja

próbował popełnić

samobójstwo

"

•

25 'LAT pLA "CIOLA"
Sąd Wojewódzki w Lublinie skazał 9 bm. Roberta K_ ps. "Ciolo" na karę 25 lat pozbawienia wolności i 1Olat pozbawienia praw
publicznych, zaś jego wspólnika Andrzeja Z. na 15 lat pozbawienia wolności i 10 lat pozbawienia praw publicznych.
Sąd uznal, iż są winni usiłowa
nia napadu rabunkowego na lubelskiego ptzedsiębiorcę latem
1992 r., który w następstwie postrzelenia przez "Giola" zmarł.
Wyrok nie jest prawomocny.
Sąd w uzasadnieniu wyroku,
kryminalną
przypomniawszy

przeszłość Roberta K., stwierdził m.in., że jakkolwiek jest on
człowiekiem
zdemoralizowa-

nym,

jednak nie znikczemDlatego sąd nie wymiekary eliminującej .

niałym.
rzył mu

Prokurator dla obu skazanych
kary po 25 lat pozbawienia wolności. Obrońca
"Giola" wnosił o jego uniewinnienie, zaś broniący Andrzeja Z. o
łagodniejszy wyrok. Obaj obrońcy, jak powiedzieli dziennikarzom, zamierzają złożyć odwołanie od wyroku .

morderstw na terenie Polski i
Niemiec. Niemiecka policja
ógłosiła
go
największym
przestępcą 1993 r. w tym kraju.
Został
ujęty
na podstawie
międzynarodowego
listu
gończego Interpolu latem ub.r.
na Ukrainie, a następnie drogą
ekstradycji przekazany stronie
polskiej. W przeddzień ogloszenia obecnego wyroku "Giolo"
próbował w lubelskim areszcie
popełnić samobójstwo.

domagał się

Q';:'LQJlq na
naj nowszy spektakl sezonu

~

~
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Ryszarda Ruszkowskiego
W adaptacji Juliana Tuwima
reżyseria Piotr Bogusław Jędrzejczak

Mercedes-Benz
Sobiesław Zasada Centrum S.A.
Oddział Kielce, ul. Zagnańska 27

tel. 548-29, tel.lfax 68-48-03

Robert K., który w przeszłości
dwukrotnie był skazany przez
sądy na kary pozbawienia wolności 112 lat i 3,5 rokU/, podejrzany jest o dokonanie kilku innych

Uprzejmie informujemy,
że w dnUIcń 9-14 października 1995 r.
w siedzibie Oddziału w Kida:u:ń

(biurowU!c SHL) otibyunjq się

"DNI MERCEDESA W KIELCACH"
1UJ

kt6reserdec:miezapraszamy wgodz. 9-16.

W programie przewidziano prezentacje samochodów połączo'tUI z promoqyjnq
sprzedażą części i flMJosażenia oraz inne atrakije.

opr_/BENI

http://sbc.wbp.kielce.pl

Zastrzelił kolegę

Tragiczna
pomyłka
Podczas niedzielnego polowania w opolskich lasach jeden z myśliwych nieumyślnie
postrzelił kolegę, który zmarł
z upływu krwi" poinformował
9 bm. rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w
Opolu, nadkomisarz Dariusz
Stachowiak.
Według wstępnych

ustaleń

policji, jeden z myśliwych oddał
strzał ze swojego sztucera do,
jak sądził, buszującego w krzakach dzika. Okazało się, że ofiarą myśliwego był jego 60-Ietni
kolega. Pomimo pomocy lekarskiej trafiony w brzuch myśliwy
zmarł z powodu utraty krwi.

Świat

strona S

• Walki przed spodziewanym rozejmem
• 14 ofiar śmiertelnych

LOTNICTWO NATO
ZAATAKOWAŁO
Kilkanaście godzin przed zapowiedzianym zawieszeniem broni w Bośni trwają zacięte walki. Według mediów belgradzkich,
strony zaangażowały w nie znaczne siły i ciężką artylerię.
Główne starcia toczą się w zachodniej części Bośni. Wojska
chorwackie skierowały na tamtejszy front około ośmiu tysięcy
żołnierzy i we współdziałaniu z Bośniakami powstrzymały kontrofensywę serbską w rejonie Kljucza i Sanskiego Mostu.
Według

źródeł

serbskich,
miasto KIjucz Ina trasie z centralnych rejonów Bośni do Bihaciaj, przejęte zbrojnie przez Serbów przed kilkoma dniami, jest
obecnie bardzo silnie atakowane i jak na razie żadna ze stron

Murzyński

nie jest w stanie zapanować nad
nim całkowicie.
Co najmniej 14 osób zginęło,
a kilkadziesiąt zostało rannych w
wyniku serbskich ataków na
obóz dla uchodźców w miescowości Żivinice i miasta Tesanj.

"marsz miliona

mężczyzn"

Niepokój w Waszyngtonie
Już za tydzień,

16 października, ma się odbyć w Waszyngtonie
gigantyczna manifestacja czarnoskórych Amerykanów, pod
hasłem protestu przeciwko uciskowi ze strony białych.
Głównym inicjatptem "marszu miliona mężczyzn" - jak nazwali
go organizatorzy - Jest radykalny przywódca czarnych muzułmanów, Louis Farrakhan, znany z szerzenia nienawiści do
białych i z wojującego antysemityzmu.
Biały Dom oświadczył, że prezydent Clinton popiera niektóre
cele planowanej demonstracji,
ale ma zastrzeżenia co do samej
jej idei i charakteru. Murzyński
n
"marsz na Waszyngton - jak nazywają go niektórzy - nastąpi w
niespełna dwa tygodnie po zakończeniu głośnego procesu
słynnego czarnego sportowca
O.J. Simpsona, którego uniewinnienie przez sąd w Los Angeles, powitane z radością przez
niemal całą afro-amerykańską
społeczność w USA - i z oburzeniem przez większość białych
Iprzeciwko Simpsonowi świad-

50 osób

Farrakhan w jednej ze swych
radiowych wypowiedzi z 1984
roku, nazwał Hitlera "wielkim
człowiekiem" , zaś białych oskarżał wielokrotnie o wrodzone
skłonności do "kłamstwa i zabijania". Za szczególnych ciemiężycieli Murzyn!'>w uznani
zostali przez niego Zydzi. Głosił
również potrzebę utworzenia
przez Murzynów własnego,
odrębnego państwa i niemieszania się z innymi rasami przez

***
Lotnictwo NATO zaatakowało
w poniedziałek pozycje bośniac
kich Serbów w rejonie Tuzłi.

Spodziewane

BPIJ

gazety paryskie
wiele stron poświęcają poradom, jak
radzić sobie we wtorek z niedogodnościami, które spowoduje strajk ok.
3,5 mln pracowników służb publicznych i wielkich przedsiębiorstw
państwowych . Już w poniedziałek
wieczorem stanęły koleje i komunikacja miejska, we wtorek nie polecą
zapewne
samoloty
linii
wewnętrznych Nr Inter, szpitale zajmować się będą tylko nagłymi wypadkami, a w szkołach i przedszkolach do opieki nad dziećmi nikogo nie
będzie nawet w świetlicy. W merost-
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Co najmniej 50 osób zginęło
na skutek zawalenia się mostu
w miejscowości Laghouat w
południowej Algierii.

Raport w "Der Spiegel"

Syntetyczne
narkotyki z Polski
- Polacy wdzierają się na europejski rynek z syntetycznymi narkotykami. Od 10 do 20
proc. amfetaminy w Europie
pochodzł z polskich laboratoriów - twierdzą autorzy raportu sporządzonego przez FedeSłużbę Wywładowczą

BND.

W nielegalnych fabryczkach,
ale także w laboratoriach chemicznych wyższych uczelni i innych placówek naukowych wytwarza się też np. środek odurzający .ecstasy· - ujawnia rą
port cytowany w poniedziałek
przez tygodnik .Der Spiegel".
Wywiad niemiecki obserwuje
aktywność Innych .młodych demokracji'. Na lukratywny rynek
narkotyków syntetycznych próbują się dostać wytwórcy i dealerzy z Bułgarii , Białorusi, Ukrainy, Mołdawii i republik bałtyc
kich.
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Mowladi Udugow, minister informacji w rządzie Dżochara Dudajewa, poinformował , że strona
czeczeńska sprzeciwiła się temu
posunięciu , uważając , że jeszcze
bardziej zaostrzy ono sytuację w
republice. Czeczeni nie zgadzają
się też na wycofanie z Groznego
misji OBWE, co zaproponowała
strona rosyjska.
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Badacze południowoafrykańscy opracowali spos6b konserwowania serca ludzkiego przez czas nieokreślony, co może zrewolucjonizować operacje przeszczepiania serca - pisze agencja
SAPA.
Dotychczas chirurdzy mieli
cztery godziny od pobrania serca od dawcy do podjęcia operacji. Przy czasie db.Jższym tkanka
serca ulega uszkodzeniu, uniemożliwiającemu
dokonanie
przeszczepu
W sierpniu dokonano pierwszych zamrożen i odmrożeń serca św i ni bez uszkodzenia komórek.
Nowy kriokonserwant
wypróbowano następn i e z po-

wodzeniem na sercu ludzkim, ale operacji przeszczepienia jeszcze nie dokonano.
Szpital im. Verwoerda oczekuje, że w ten sposób może
powstać w przyszlości bank
serc, ulatwiający dokonywanie
przeszczepów.
Dotychczas znana technika
zamrażania pozwala zamrażać
Jedynie pojedyncze komórki, np.
nasienia męskiego lub jajeczek
żeńskich .

Pierwszej operacji przeszczepu serca dokonał w roku 1967
połudn i owoafrykański profesor
Christian Barnard.

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

Znowu głośno wokół plakat6w reklamowych.Tym razem na
ulicach miast włoskich pojawił się plakat przedstawiający
czołową brytyjską modelkę Naomł Campbell w prowokacyjnej
pozłe, reklamującą dżinsy. Plakat podpisano -·Lucyfer także był
aniołem" - Swish Jeans.

Opracowano sposób konserwacji przez czas

nIeokreś lo ny.

3.000 5
11.379 K

553

.nost

Autorką pomysłu jest 37-letnia Olga Visser, specjalistka od
pertuzji sercowo-naczyniowej
Isztucznego
utrzymywania
przepływu krwil w szpitalu im.
Verwoerda w Pretorii. Organy
mające służyć przeszczepieniu
są poddawane impregnacji kriokonserwacyjnej, następni e zamrażane w płynnym azocie, gdzie
mogą przebywać przez czas

19,0
100

1.084

małżeństwa .

Jak poinformowało algierskie
radio, most zawalił się w wyniku
intensywnych opadów deszczu
w chwili, gdy znajdowała się na
nim ciężarówka przewożąca robotników. Pojazd runął do wezbranej rzeki.
Prezydent Algierii Uamine Zeroual przesiał rodzinom ofiar katastrofy swoje kondolencje i obiecał natychmiastową pomoc.
Na miejsce wypadku przybyli ministrowie spraw wewnętrznych i
zdrowia.

436 K
96.574 K

-1,2

JELFA

wach nie załatwi się niczego
oprócz zgłoszenia narodzin i zgonu, nie będzie poczty i nawet prognozy pogody.
Wielu obywateli wykazuje, jeśl i
wierzyć sondazom, zrozumienie
dla
strajku
pracowników
pańStwowych , do którego wezwały wszystkie prawie centrale
związkowe. Tę akcję przeciw
rządowej decyzji zamrożenia w
przyszłym roku wynagrodzeń
sektora publicznego szczególnie wyraźnie popierają pracownicy najemni

real.

-1,5

KABELBFK

Francji

DOGRYWKI

oferta

16,00

IRE

Wiktor
rannego

{fi

26.50
GORAŻOŻE

Wielki strajk
Poniedziałkowe

81.00 ns
40,50
136,00

319
1.056
1.201
1.300

BYTOM

BWR

dowódcę w rosyjsko -czeczeńskiej
komisji nadzorującej wcielanie w
życie umowy z Groznego.

sparaliżowanie

-2,6
-2,0

20,50
3,85 nk
46,50

B

generał

Własienkow, zastępujący

26.60
1,49

BIG

Wstrzymane
• •
porozumienie
w poniedzialek

WART_
OBROTU
(tys. zł.)

zginęło

Runął

ralną

czyły przytlaczające dowody winyl - uwidoczniło ostrość rasowych podziałów w Ameryce .

muobozu dla uchodzców w Zivinice w pobliżu
Tuzli w północnej Bośni kosztował życie co najmniej 9 osób, w
tym 5 dzieci w wieku od jednego
roku do 11 lat. Rannych zostało
48 osób.
Przez całą niedzielę serbskie
samoloty bombardowały miasto
Tesanj w środkowej Bośni. W
wyniku nalotów zginęło pięcioro
dzieci , a ponad pięćdziesiąt
osób odniosło obrażenia .
zułmańskiego.

ZMIANA
KURSU
(proc.)
AGRO

Rosja · Czeczenia

ostrzał

Serbski

Sesja 9 paidziernika 1995 {poniedziałe1()

Negocjatorzy rosyjscy tymczasowo wstrzymali realizację lipcowego porozumienia
pokojowego,
przewiduJącego rozbrojenie formacji
czeczeńskich I wycofanie z
CzeczenII większości wojsk
federalnych.
Stanowi to odpowiedź na
piątkOWY zamach bombowy na generała
Anatolija Romanowa,
dowódcę wojsk rosyjskich w Czeczenii. O decyzji tej poinformował
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hołdzie

.nauczycielkom

SWIĘTO

Z Niemiec do

Powr ót

WKRAJNIE

r ze źby

W ubiegłą niedzielę w Krajnie odsłonięto tablicę upamiętniającą działalność
nauczycielek tajnego nauczania - Florentyny Krogulec i Marii Siczek. W uroczystości uczestniczyli mieszkańcy Krajna, władze gminy Górno oraz członko
wie Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Florentyna Krogulec i Maria Siczek" były nauczycielkami w Krajnie już w latach trzydziestych i przez cały okres okupacji nauczały historii, geografii i języ
ka polskiego.

Do bazyliki Mariackiej w
Gdańsku powróci niebawem

Inicjatywa, aby w Krajnie utablicę
upadziałalność obu
nauczycielek , wypłynęła od
Sekcji Emerytowanych Nauczycieli ZNP oraz społe
czeństwa wsi. Dzięki osobistemu zaangażowaniu Marii
Telki i pomocy władz gminy u-o
dało się zgromadzić potrzebne fundusze .

fundować
miętniającą

Uroczystość otworzyła dyrektor SP w Krajnie Ewa Król,
która przypomniała dzialalność F. Krogulec i M. Siczek .
Po mszy świętej córki F. Krogulec - Halina i Teresa dokonały odsłonięcia tablicy.

Pięć

lat po zjednoczeniu

Sila

.
przyzwyczaJen
'"

Po złożeniu kwiatów przed pamiątkową tablicą rozpoczęła się
część artystyczna. Występowały
dzieci ze SP w Górnie, chór emerytowanych nauczycieli z
Okręgowej Sekcji Emerytów i
Rencistów ZNP w Kielcach oraz
chór szkolny z SP wKrajnie.

Prawie 5 lat po zjednoczeniu Niemcy ze Wschodu i z Zachodu
wciąż są sobie psychicznie obcy. Tygodnik "Der Spiegel" pisze
o różnicach charakterologicznych, jakie między nimi występują.
Mieszkańcy nowych landów są bardziej towarzyscy, bardziej
przyzwyczajeni do zbiorowego życia, inaczej pracują.

ErefenQwcy, wychowani w
gospodarce rynkowej, są nastawieni na konkurencję. Dawni Enerdowcy unikają jej między
sobą. Koledzy w pracy są sobie
bliżsi w sensie ludzkim. "SpiegeJ" wręcz pisze, że wschodnioniemiecki szef działu woli być
zbesztany przez wyższego
przełożonego niż nakłaniać swoich ludzi do wyczerpującej pracy
w nadgodzinach, aby dotrzymać
terminu jakiejś dostawy. Z tymi
kolegami w przeszłości spędzał
lub nadal spędza weekendy na
działce.

W NRD każdy właściwie miał
wyznaczony życiorys zawodowy. Wszystko było rozplanowane niemal na całe życie. Nikt nie
utracił miejsca pracy tylko dlatego, że wyszedł po zakupy w godzinach urzędowania.
"Spiegel" przytacza ciekawą
obserwację jednego z psychologów. W kolejce do okienka
bankowego
w
Niemczech
wschodnich odstęp między czekającymi wynosi maksymalnie
15 cm, a w zachodnich - dwa razy więcej . Dawni enerdowcy,
p~zyzwyczajeni do grupy, nie
chcą rzucać się w oczy jako pojedyncze osoby - podsumowuje
tygodnik.
WŁODZIMIERZ KORZVCKl
Z Bonn

"Miliard w środę, miliard w s0botę" - to działające na wyobraźnię hasło, które Totalizator
Sportowy będzie musiał za półto
ra roku, gdy przestaną obowiązy
wać stare pieniądze, zastąpIć innym. Nowe 100 tysięcy, czyli 0d-

Uroczystość zakończyła się

wspólnym odśpiewaniem " Roty" .
/mir/

Dziś

mija dziesiąta rocznica
śmierci Orsona Wellesa

Rewolucjonista
kinematografii
10 października 1985 roku zmarł w wieku 70 lat Orson WeJles,
uchodzący za jedną z najwybitniejszych postaci w dziejach kinematografii.
- Wellesowi słusznie przypisuje się rolę rewolucjonisty kina. W
latach 40. dzięki takim arcydziełom jak "Obywatel Kane" i
"Wspaniałość Ambersonów" udowodnił, że X Muza powinna
służyć nie tylko rozrywce'. Jak
każda wielka indywidualność,
był szalenie konfliktowy i bezkompromisowy. Stąd liczne zatargi z producentami Hollywoodu i wiele nie zrealizowanych
projektów reżyserskich. Niemożność reżyserowania sprawiła, iż z powodzeniem próbował sił jako aktor - powiedział
dziennikarzowi
PAP
krytyk
Krzysztof Kreutzinger.
Inne wybitne filmy w reżyserii
Wellesa to "Dama z Szanghaju"

Co

oraz "Otello" i "Falstaff'. Jako aktor kreował zazwyczaj bohaterów demonicznych i psychopatologicznych, ale nie pozbawionych tragizmu. Tak było w
"Makbecie", "Paragrafie 22" i "Oto jest głowa zdrajcy". Współpra
cował z największymi artystami
filmu, m.in . z Fredem Zinhemannem, Caro lem Reedem , Mike
Nicholsem, Gregory Peckiem,
Montgomery Cliftem , Richardem Burtonem i Peterem O 'Toole. Za swoją twórczość otrzymał
specjalne nagrody na festiwalach w Wenecji i Cannes, a w
1970 ro~u uhonorowano go Oscarem. Zoną Wellesa była amerykańska seksbomba Rita Hayworth.

zrobić, jeśli

Kłopot

trafi

z

Córki Florentyny Krogulec, Halina i Teresa, odsłaniają tablicę
Zdjęcia: Z. Szlufik

pamiątkową.

Francuski pisarz

ogół
każdy
potencjalny
szczęśdarz próbuje sobie wyobrazić, co zrobiłby z wielką wygraną. Zamiłowanie ludzi do hazardu interesu-

Na

je psychologów i socjologów i jest
przedmiotem wielu badań naukowych. Ostatnio zajmowała się tym
zagadnieniem m.In. dr Barbara Fedyszak-Radziejowska z Instytutu
Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN wWarszawie.
Uczestnicy ankiet, reprezentujący zróżnicowane zawodowo,

pokoleniowo i materialnie grupy
ludności wiejskiej wypowiadali się
w kwestiach: na co przeznaczyliby
wielką wygraną /4 mld zł/ albo
mniej imponującą /kilkaset mln
starych zł/o W przypadku wygrania
w 1994 r. równowartości ok. 200
tys. dol., w skali wszystkich grup
ankietowanych ~ rzeciętnie 26,1
proc. zainwestowaloby to w jakieś
przedsiębiorstwo . Jednak prawie
p%wa /49,1 proc.! wiejskiej ludności dwuzawodowej, czerpiącej
dochody z uprawy ziemi i z innej

Legenda, w jaką obrastają postaci wielkich uczonych, odkrywców, twórców, przekazuje ich portrety tak pomnikowe i pozbawione cielesności, że mało kto, ucząc się o dokonaniach, doniosłych badaniach, wybitnych dziełach pomyśli o zwykłym,
ludzkim obliczu ich autora. Jakim był człowiekiem? Co poza
pracą go interesowało? CZy był szczęśliwy? Tę listę pytań moż
na przedłużać, na ogół bez szansy otrzymania odpowiedzi.
Francuski pisarz, scenarzysta,
autor komedii teatralnych Jean-Noel
Fenwick postanowił wypełnić lukę i
nawet nie pr.zeczuwal, jaki sukces
przyniesie mu sztuka "Palmy Pana
Schutza", w której przedstawił
własną wersję odkrycia radu i naturalnej radioaktywnośd przez Marię i
Piotra Curie.

cesu badawczego, który przyniósł
państwu Curie w 1903 r. nagrodę
Nobla. Chcąc przybliżyć współczes
nemu widzowi postaci uczonych, napisał komedię, w której pokazał, jak
wśród trudnej codzienności, wśród
zwykłych ludzi. i banalnych zdarzeń
rodziło się genialne odkrycie.

Niezbyt prawdziwa,
lecz zabawna

powodzenie

Niesłabnące

Komedia nieprzerwanie grana
jest od 1989 r. w paryskim teatrze
Pan Schutz to dyrektor paryskiej
Wyższej Szkoły Fizyki i Chemii Prze"Les Mathuriens". Dotychczas dano
ok. 1500 przedstawień, zmieniając
mysłowej .
W jej laboratorium
przed rokiem obsadę . Rolę Marii
małżeństwo uczonych prowadziło
swe badania. Dyrektor, pragnąc wySkłodowskiej-Curie
powierzono
wówczas młodej polskiej aktorce
kazać się wynikami placówki, aby
mieszkającej we Francji Beacie Niezdobyć tytułowe "palmy" do wlasnej
chwały, zagrzewał młodych uczodzielskiej.
nych do intensywniejszych badań ,
Przedstawienia "Palm Pana
Schutza" w szóstym roku od premiem.in. pozbawiając ich zimą węgla do
ry deszą się w paryskim teatrze wielopalania laboratorium. Państwa Curie w tej lodowatej sali musiała grzać
kim powodzeniem. W 1990 r. sztuka,
oprócz innych nagród, otrzymała 4
ich młodość, miłość i naukowy entuzjazm. Dzięki temu - sugeruje Fenwick
"Moliery" - najważniejsze wyróżnie
- szybko przyszło odkryciel Autor nie . nie we francuskim żydu teatralnym:
twierdzi, że jego wersja jest zgodna
m.in. dla najlepszego aktora i za najlepszy spektakl.
z historyczną prawdą. Jest jednak
Młodsza córka Marii i Piotra Cuzabawna A o to chodzi/o.
rie - Ewa, autorka biografii matki, oJ.N. Fenwick nie stawiał sobie za
zadanie wiernego odtworzenia probejrzawszy "Palmy Pana Schutza"
powiedziała. że historyczna prawda
o odkryciu rodziców jest wprawdzie
nieco inna, ale nie przeszkadza jej
to, bo dobrze się na przedstawieniu
bawHa. Dobrze bawią się i inni widzowie, być może nie dostrzegając
zbytnich uproszczeń, anachronizmów i całkiem nieprawdopodobnych pomysłów autora.

wygraną

niądze.

Natomiast renciści i pracownicy przedsiębiorstw państwowych
nie biorą raczej pod uwagę możli
wości zainwestowania 4 mld zł w
przedsiębiorstwo, zamierzając
najczęściej ulokować kapital w
banku i spokojnie żyć z odsetek.

Wykorzystanie gotówki na bez-

wielkiego odkrycia

Rad nie schodzi ze sceny

się "szóstkę"?

pracy, przeznaczyłaby wygraną
na podjęcie produkcji określonych
artykułów. Także właściciele istniejących na wsi fiim w podobny
sposób wydaliby zdobyte pie-

kolejny, bardzo cenny zabytek
- odnaleziona w Niemczech
XVI-wieczna figura Matki Boskiej Bolesnej.
Późnogotycka rzeźba drewniana, dzieło gdańskiego mistrza Pawła, została odnaleziona
przypadkiem w parafialnym
kościele w miejscowości Vacha
niedaleko Fuldy wraz z kilkoma
figurami z katedry w Elblągu.
Prowadzona przez bazylikę
Mariacką akcja rewindykacyjna
doprowadziła w ostatnich latach
do odzyskania ok. 150 obiektów
- obrazów, rzeźb , detali zdobniczych i innych zabytkowych
przedmiotów, rozproszonych w
czasie wojny i po jej zakończe
niu. Powróciły one do macierzystego kościoła z krajowych
muzeów, m.in w Warszawie,
Gdańsku, Łodzi i Toruniu oraz z
Niemiec. Bazylika prowadzi nadal starania o zwrot pięciu obiektów z Muzeum Narodowego
w Warszawie oraz słynnego
ołtarza Hansa Memlinga "Sąd
Ostateczny" z Muzeum Narodowego w Gdańsku.

przedstawił własną wersję

powiednik starego miliarda, nie

brzmi równie zachęcająco.

Gdańska

pośrednią konsumpcję wydaje się
najbardziejatrakcyjnedlapracowników sektora prywatnego, bezrobotnych oraz osób zatrudnionych
wPGR.
Są też mieszkańcy wsi, którzy
zadeklarowali gotowość rozdania
wygranej rzędu kilku mld zł, na
. przykład co drugi ksiądz wyraził taki zamiar. Nawet ludzie gorzel sytuowani - emeryci, pracownicy sfery budżetowej - podjęliby działal
ność charytatywną w przypadku
zdobycia 4 mld zł.

http://sbc.wbp.kielce.pl

Polska
aktorka
Beata Niedzielska /która używa
scenicznego pseudonimu Nilska,
łatwiejszego do wymówienia dla
Francuzów/ w roli Marii Skłodows
kiej-Curie ma niewątpliwie naturalne atuty: urodę, upOdabniającą ją
do kreowanej postaci i - mimo
bieglego opanowania języka - lekki
slowiański akcent, którego uczona
nie straciła do końca życia . Skło
dowska w if.1terpretacjl polskiej aktorki jest skupiona, stanowcza, jednocześnie pełna kobiecości I spon-

tanicznie radosna, gdy udaje się
kolejne doświadczenie.
Polska artystka dysponuje wystarczająco szerokim wachlarzem
środków wyrazu, by uniknąć przesady, o którą w komedii łatwo, i co zdarza się jej francuskim partnerom.
Do roli Słodowskiej-Curie pani
Niedzielska przygotowała się starannie. Przestudiowała biografię pióra
Ewy Curie i powieŚĆ Francoise Giroud. Z warszawskiego muzeum uczonej wypożyczyła materiały, które
dostarczyły jej dodatkowych informacji. Dzięki temu mogła wzbogadć
sceniczny obraz swej bohaterki.
Beata Niedzielska zdradza w rozmowie, że postać uczonej traktuje z
wielką sympatią i dumna jest, gdy
francuscy widzowie odkrywają dzięki
spektaklowi. że pani Curie, którą
znają głównie pod mężowskim nazwiskiem, była Polką. Aktorka jest
pelna podziwu dla determinacji, z
jaką młoda uczona walczyła o swe
miejsce w zdominowanym przez
mężczyzn świede nauki. I taką ją pokazuje.
Rola Curie-Skłodowskiej , choć nie
pierwsza w paryskim żydorysie polskiej aktorki, umocniła jej pozycję w
tutejszym świecie teatralnym i filmowym. Mimo iż cudzoziemce nie jest
łatwo znaleźć miejsce w tym świecie,
Niedzielskiej udało się. Zagrała już w
kilku sztukach. Szczególnie doceniono jej kreację w psychologicznym
dramacie "Dziewczyna z trąbką", desygnując ją do "Moliera" jako ..rewelację teatralną" roku 1994.
Aktorka, absolwentka warszaws-'
kiej szkoły teatralnej, kiedy przed 6
laty zamieszkała w Paryżu, mimo
młodego wieku nie była debiutantką.
Miała za sobą wiele rół filmowych i
teatralnych. szczególnie w teatrze telewizji. Grała w "Biesach" w reżyserii
Andrzeja Wajdy, w .Wejściu w nuff'
Barbary Sass.
Karierę aktorską rozpoczęła jako
dziecko, m.in. w serialu "Najdłuższa
wojna nowoczesnej Europy". Rola w
telewizyjnym spektaklu .Przebudzenie wiosny" w reżyserii Piotra Cieśla
ka, którą zagrała bezpośrednio po
zakończeniu studiów, była jedną z
ostatnich przed wyjazdem do Paryża, dokąd zawiodła ją nie tylko ciekawoŚĆ świata, ale i serce.
Beata Niedzielska marzy, by choć
na kilka dni "wyrwać się" do Warszawy, do matki i przyjaciół. Od roku jest
to niemożliwe: co wieczór przeistacza się w Sklodowską-Curie.
KATARZYNA DOBROWOLSKA

z Paryża

Region

.
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Lewica chce sprzedać, prawica się sprzeciwia

PRZECIĄGA

IE

RATUSZA"
"
.

BUSKQ-ZDRÓJ. Sprawa przeznaczenia do sprzedaży sescesyJnej kamienicy, stojącej przy busklm
rynku u wylotu ulicy Basztowej, budzi ogromne emocje. W Busku mnożą się spekulacje na ten temat
Nie wyklucza się nawet koleżeńskich powiązań przedstawicieli obecnych władz miasta z przyszłym ni
nabywcą obiektu. Grupka prawicowych radnych kategorycznie sprzeciwia się prywatyzacji nieruchomości, a tym samym - większościowej lewicy, która do sprzedaży prze z całych sił.
Gmach, w którym po wojnie
MRN /Miejska
Rada Narodowa! oraz Urząd Stanu
Cywilnego, przez wiele-lat określa·
ny był mianem buskiego .ratusza".
Ze względu na walory architektoniczne Idruga połowa XIX wieku secesjal, a także ze względu na
swe usytuowanie w kompleksie
liczącego ponad 700 lat rynku gmach wpisany jest do rejestru wojewódzkiego konserwatora zabytków i podlega ochronie wraz ze
wszystkimi tego konsekwencjami,
w tym nadzorowi konserwatorskiemu w przypadku remontów.
miała swą siedzibę

Komu

zagraża

strop?

Kilkanaście lat temu, z chwilą
przeniesienia siedziby władz miejskich do nowego gmachu przy al.
Mickiewicza, w .ratuszu· urządzo
ne przedszkole nr 4. Dzieciaki
uczęszczały do niego przez wiele
lat. to jest do chwili, gdy w 1993 roku. zdaniem poprzedniej Rady
Miasta, stropy w budynku zaczęły
grozić zawaleniem na główki pociech. Na dodatek tak się jakoś
złożyło, że maluchów w Busku było
w tym czasie bardzo mało lpodobnie jak pieniędzy w miejskiej kasie/,
więc postanowiono luchwałą RMI
przedszkole zamknąć.
- Po wykonaniu niezbędnego
remontu gmach będzie jak znalazł
na siedzibę władz mającego powstawać powiatu - motywowała prawicowa w większości dawna Rada
Miasta ustami zarządu.
Stało się. Dzieci wykwaterowano, a gmach zamknięto. Tyłe,
że na bardzo krótko. W dwa tygodnie po wyeksmitowaniu
przedszkołaków w "ratuszu"
rozpoczęły działalność placówki handlowe. Na początek - sklep
obuwniczy, potem inne. Nikomu,
ani sprzedawcom, ani klientom, w
tym dzieciom, a już w szczególności władzom samorządowym stropy nie zagrażały.

Na handel
czy pod młotek?
Handel kwitnie nadal w najlepsze, bo pamiętać należy, że "ratusz' stoi w najlepszym "punkcie

Komunikat
policji
Mężczyzna, który został pobity w
maju 1995 r. na drodze SędzieJowice
- Holendry. gm. Chmielnik. proszony
jest o zgłoszenie się do Komisariatu
Policji w Chmielniku lub do Komendy
Wojewódzkiej Policji w Kielcach, ul.
Seminaryjska 12. pok. 138, w godz.
7.30-15.30, tel. 29-082.

handlowym" miasta. Obecna - określana Jako "lewicowa" - Rada
Miasta postanowiła gmach
sprzedać, gdyż nie stać jej na remont, a pieniądze w kasie przydałyby się_ Przerażenł handlowcy zadeklarowali natychmiast
chęć wyłożenia gotówki na remont, w zamian za dalszą
dzierżawę.
Pieniądze
miasto
zwróciłoby im odstępując od
ściągania czynszu dzierżawnego .
Podczas czerwcowej sesji RM
zastopowano. Radny dr
Jan Dytkowskl podważył jej celowość. twierdząc, że jest to zbyt
cenny dla miasta obiekt, by się go
tak pochopnie wyzbyć. Tym bardziej że ceny nieruchomości idą w
górę, a mienia komunalnego ubywa. Sprzedaż zawieszono, ale tylko na dwa miesiące . Obecnie ponownie zadecydowano o wystawieniu ratusza pod młotek przetargowy. Nieliczna w radzie prawica
bezskutecznie oponuje. Nieoficjalnie wiadomo nam o swoislym komitecie obrony ratusza.
decyzję

Nabywca znany?
będą nam .chłopki ze wsi"
wyprzedawać w mieście kamienic
- dało się słyszeć w kuluarach U-

- Nie

MiG podczas ostatniej sesji. W
Busku już głośno wymienia się
nazwisko przyszłego nabywcy,
chociaż przetarg jeszcze nie został ogłoszony. Wiadomo także , że
przyszły właściciel zapłaci jedynie
p%wę wartości szacunkowej nieruchomości - jak ma to miejsce w
przypadku zakupu zabytków.
Kilkuosobowa grupka radnych
prawicy stara się nie dopuścić do

Efekty

ciągle

sprzedaży perły buskiej architektury. Ponoć nadal obowiązuJąca
jest uchwała dawnej RM, która
mówi o zarezerwowaniu "ratusza"
dla potrzeb starostwa. Mówi się
też, żeby decyzję w tej sprawie
mogła podjąć rada, ale dopiero
następnej kadencji.
Tak się również składa, że dzieci w wieku przedszkolnym znowu
jakby przybyło i w istniejących
przedszkolach - ścisk większy niż
w sklepach .ratusza".
IIMII

Jędrzejów

Zboże

20
usz-

kodzeniem pojazdu.
Prowadzone od dawna roboty dały się "We znaki mieszkańcom. Przede wszystkim brakowało odpowiedniego oznakowania, skutkiem czego kierowcy
nigdy nie mieli pewności. iż ulica,
w którą skręcą , po przejechaniu
pewnego odcinka, nie okaże się
.ślepa". Głębokie wykopy nie były
dostatecznie zabezpieczone i aż
dziw. że nie doszło do jakiejś tragedii. Ponadto, jak to miało miejs-

JĘDRZEJÓW. 20 mln starych złotych z kasy gminy przeznaczyli radni Jędrzejowa na pomoc dla powodzian z gmin: Ksląż
Wielki, Słaboszów I Dzlałoszyce.
Pieniądze z nadwyżki budże
towej zostaną przekazane po-

trzebującym' jeszcze w tym ty-

godniu. Jak nas poinformował
burmistrz Marian GaJewski, w
ubiegłym tygodniu pracownicy
Urzędu Miasta i Gminy w
Jędrzejowie zebrali między sobą
i przekazali powodzianom 6 mln
starych złotych.
W ubiegłym tygodniu rozpoczęła się w Jędrzejowie zbiórka datków w postaci ziarna i warzyw. Płody rolne zostaną przekazane jeszcze w tym tygodniu

Radoszyce

RADOSZVCE. Mimo że od akcji " Sprzątanie Świata" minęło

W drodze do serwisu?

prędkością
większą
niż
km/godz. może skończyć się

i gotówka

Już klika tygodni, w okolicach Radoszyc wciąż są widoczne Jej
rezultaty. Swladczy to o tym, że ludzie uczestniczący we wspólnych porządkach podeszli do sprawy poważnie.
Sprzątały nie tylko dzieci. Do
akcji włączono grupę 42 bezrobotnych, którzy oczyścili przydrożne rowy o łącznej długości
86 km. Sprzątali także tereny
leśne położone przy najbardziej
uczęszczanych drogach. W samych Radoszycach bezrobotni
uporządkowali także chodniki
wokół przedszkola, na ulicach
Kościuszki, Spółdzielczej, w
Rynku.

n. SANEM. ZakoleJny etap
budowy kanalizacji sanitarneJ. Po rozkopaniu centrum
miasta I ulic przyległych od
niedawna ustanowiona, została
strefa
ograniczonej
prędkości do 40 km/godz.
Oznacza to po prostu. iż w
całym mieście pojazdy nie mogą
poruszać się z prędkością większą
niż 40 km/godz. Odpowiednie znaki zostały ustawione przy drogach
wjazdowych do miasta. Nie dość,
że ruch odbywa się połową jezdni,
to ta co kilka lub kilkanaście metrów poprzecinana jest przekopami o szerokości ok. metra. Zazwyczaj są to dziury kilkucentymetrowej głębokości. Próba jazdy z

powodzianom

widoczne

Posprzątane

RUDNIK

kończony został

mieszkańcom Śladowa, Kaliny
Wielkiej i Janowie, którzy najbardziej ucierpieli w czasie powodzi.

IIBI

Na reumatyzm

"Mikrofala"
dla szpitala

•
•

Mieszkańcy tracą cierpliwość
Zdążyć

przed

rocznicą

Dziurawe roboty
ce przy Zbiegu Rynku i ul. Grunwaldzkiej, na zasypany wykop
wyłożono tłuczeń , lecz zapomniano go cokolwiek utwardzić . Rolę
walca drogowego zastąpiły więc
koła prywatnych pojazdów. które
przejeżdżając
ten
odcinek
początkowo niemal grzęzły w kamieniach, ale po dwóch tygodniach
przejazd był bardzo stabilny.
Niejednego mieszkańca zastanawia dziwna technologia wykonywanych robót. Chodzi o to ,
że po ułożeniu kanalizacji sanitarnej w centrum. zasypaniu wykopów, ułożony został tłuczeń . Po
jakimś czasie ten sam teren znów
rozkopano Inieco płycej/, po czym
wykonano kanalizację deszczową.
Ten wykop również zasypano Ira·
zem Z tłuczniem wymieszanym z
piaskieml i na taką .pod budowę "
znów wysypano tłuczeń. Czy ten
kamień wymieszany z piaskiem
może mieć jakąś wartoŚĆ, czy są to
społeczne pieniądze bezmyślnie

wyrzucone w błoto?
Kolejne spostrzeżenie, które
trudno wyjaśnić. dotyczy chodnika
w Rynku, w ciągu ulic Sandomierskiej i Mickiewicza. Gdy wykonywane były głębokie wykopy. chodnik ostał Się nienaruszony. Potem,
gdy kolejny wykop, w tym samym
mielscu był o wiele płytszy, zaczęły
przeszkadzać krawężniki i część
chodnika - final był taki, ze Jego
fragment zniknąl
Mieszkańcy
miasta są już
zmęczeni tą sytuacją. Wszyscy
mają świadomość. iż roboty takie
muszą być wykonane. lecz można
to robić Inaczej, tak aby było to jak
najmniej uciążliwe . Nikt jednak na
to nie zważa, nikt nie liczy się Z interesami mieszkańców. Władza uważa chyba, że wykonuje dobrą r0botę. a mieszkańcy, zamiast)ą chwalić, wyrażają niezadowolenie.
Obecnie przystąpiono do naprawy zniszczonych nawierzchni
dróg. Ułożony zostal dywanik asfaltowy na ulicy Mickiewicza. Jakość tych robót pozostawia jednak
Wiele do życzenia. Wcześniej zrobiono to samo na ulicach Grunwal-

Sesja Rady Gminy

Klopoty
Z nadwyżką
PIEKOSZÓW. Na sesji Rady Gminy powiało wyboramI.
Pierwszym jej punktem było
podjęcie uchwały w sprawie
propozycji składu osobowego
komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów prezydenta RP. Prawidłowości gło
sowania strzec będzie 82
mieszkańców gminy w 8 komisjach wyborczych. Nie wybory były jednak tym razem
najważniejsze.
Okazało się bowiem, że

wcale

niełatwo podzielić pieniądze z nadwyżki budżetowej. Przeznaczyć je
na dokończenie dróg, czy latanie
już

popsutych, a może na zakup
dalszej liczby kontenerów na śmieCI. Zdania były podzielone.
Wątpliwości nie bylo jedynie
co do jednego. Radni Piekoszowa postanowili przeznaczyć
5000 zł. na pomoc gminom, które dolknęła ostatnia klęska powodzi.
IM. Wod./

WŁOSZCZOWA. Dział rehabilitacji tutejszego Szpitala
Rejonowego wzbogaCił słę o
nowoczesny aparat o nazwie
erbotherm służący do leczenia polem mikrofalowym chorób reumatologicznych.
Włoszczowski ZOZ kupił go
za pieniądze zgromadzone od
sponsorów, zarówno firm, jak i
osób prywatnych. Erbotherm
kosztował 19.300 zł i będzie wykorzystywany również w lecznictwie otwartym.
(TONI

Do akcji bardzo aktywnie
włączyły się

gminne szkoły : w
Wilczkowicach, Jacentowie, Grodzisku, Kapałowie, Górnikach,
Lewoszowie,
Radoszycach,
Kłucku . Dzieci sprzątały głównie
tereny wokół szkół, najbliżej
położone lasy, rowy przydrożne ,
przystanki autobusowe.

W kolejce
do skupu

Urząd Gminy zakupił dla
sprzątających kilkaset worków
na śmieci, które potem, wraz z
zawartością,
ciągnikiem na

WŁOSlÓW. Kampania cukrownicza w pełni. Włostowska
cukrownia przyjmuje obecnie okolo 2,5 tys. ton buraków dziennie. Jak nas zapewniono, szczyt
kampanii przypadnie już na koniec tego tygodnia.
IGoAJ
Zdjęcia G. Romański

przewieziono
wysypisko.

W akcji porządkowania ziemi
radoszyckiej wzięło udzial ponad 700 osób.
MARZENA KĄDZIELA

Fot. A. Piekarski

dzkiej i Chopina Isą to ulice miejskie o charakterze dróg wojewódzkich/.
Wszystko wskazuje na to, że
stan ten potrwa Jeszcze długo. uczyć należy jednak na to. że miasto odzyska godny wygląd przed 1
rpaja 1998 roku. ale nie z okazji
Swięta Pracy. W tym dniu bowiem
przed 400 laty, w roku 1598 Rudnik uzyskał prawa miejskie. Czy
miejscowa władza bierze to pod uwagę? Czasu nie zostało wiele. a
pracy bardzo dużo.
MARIAN PĘDLOWSKI

SKARŻYSKO-KAMIENNA.
WaslliJ K. przybył do Polski z
rodzinnej Ukrainy nie po raz
pierwszy, po raz pierwszy natomiast
przyjechał
do
Skarżyska . Wątpliwe jednak,
by chciał /mógłl tu powrócić.
Łańcuszek nieszczęść roz·
począł się jeszcze w pociągu relacji Warszawa Wschodnia - Zakopane, tam traf" na konduktora, który, zamiast wziąć w.łapę"
wolał wypisać mandat.
Następnie, już przed stacją
Skarżysko-Kamienna,
Wasia
stwierdZIł brak jednej z toreb nak

Wasia

już

nie powróci?

PECHOWIEC
później zeznał, nie zgłosił tego
faktu policji bojąc się konsekwencji/ z alkoholową zawartoScią.
Pobyt na .Manhattanie" też
nie należał do przyjemności
zważywszy na fakt, że z wódką
trzeba było Się ciągle chować .

http://sbc.wbp.kielce.pl

Mimo to towar został w całości
spczedany po trzech dniach i
Wasia szykował się do powrotu
w swe rodzinne strony, by za jakis czas ponownie przybyć do
Polski z wódką . Być może tak by
się stało, gdyby nie kolejny pech

Wasilija - podczas wymiany pIeniędzy właściciel jednego z kantorów stwierdził fałszywy banknot o nominale 500 tysięcy starych złotych, a Wasia chciał mu
wmówić, że to on - właściciel
podsunął falsyfikat.
Jeszcze nie wiadomo jak zakończy się sprawa Wasilija K.
/którego personalia zostały
zmienione - przyp. PISZ!, ale
prawdopodobnie otrzyma on w
paszporcie pieczątkę, .dzięki"
której ponowny przyjazd do Polski stanie się nierealny.
IPISZ/
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Echo kieleckie
Coraz

A

więcej

młodych
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476 osób obłożnie chorych lub niedołężnych z
racji podeszłego wieku znajduje się pod stałą opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Kielcach. Ich opiekunowie zajmują się prowadzeniem gospodarstw domowych: robią zakupy,
gotują lub przynoszą posiłki z baru, piorą,
sprzątają, regulują opłaty za mieszkanie, organizują wolny czas, prowadzą do lekarza. MOPS rozesłał wśród podopiecznych ankietę z pytaniem
- czy są zadowoleni z usług? Większość odpowiedziała "tak", pozostali krytykowali to, że za
opiekę muszą płacić.

Liczba osób wymagających
stałej opieki MOPS z roku na rok
rośnie , mimo że podopieczni u-

Poszli na

łatwiznę

"Halka" z importu
"Halka" przygotowana przez Operę Narodową w Warszawie,
a nie jak wcześniej zapowiadano "Krakowiacy i Górale", zainauguruje działalność Kieleckiego Centrum Kultury. W ten sposób
przedsięwzięcie, które miało powstać przy współudziale kieleckiego środowiska zastąpi spektakl sprowadzony z Warszawy.
Nic więc dziwnego, że podczas
Marii Fołtyn Isprowadzoną za 1
wczorajszego posiedzenia Komimld zV zobaczymy 27 i 28 stycztetu Organizacyjnego Otwarcia
nia. Tego samego dnia przed
KCK pojawiły się głosy, że takie
publicznością zaprezentuje się
rozwiązanie jest próbą pójścia na
również PTUA "Kubuś". Na 29
stycznia przewidziano spektakl
łatwiznę·
Cykl imprez związanych z u" Pieśni wigilijnej" Henryka Jaroczystym otwarciem KCK rozchimowskiego, 30 - recital gitapocznie się 26 stycznia, zarowy K. Kołomyi, zaś na 1 lutekończy zaś 4 lutego. Spektakl gago wyreżyserowane przez A. Utlowy, czyli "Halkę" w reżyserii
wina widowisko "Kieleckie
gwiazdy i gwiazdeczki". 2 lutego duża scena KCK zostanie oddana filharmonikc;>m, 3 lutego Teatrowi im. S. Zeromskiego,
zaś w ostatnim dniu inauguracji
przewidziany jest spektakl Teatru
Tańca H. Jachimowskiego i H.
SzJułik. W trakcie trwania imprezy czynna będzie także wystawa
Rozstrzygnięto przetarg na ziplastyczna przygotowana przez
mową akcję utrzymania dróg.
Adama Wolskiego. Nie wiadoOdśnieżaniem ulic miejskich,
mo w dalszym ciągu, jaki spektakl
wojewódzkich i krajowych zajmą
zaproponuje Teatr im. S. Zeromsię trzy firmy: "Fart", Miejskie
skiego. Dyrektor Piotr Szczerski
Przedsiębiorstwo Oczyszczania
twierdzi, że wczoraj po raz pierworaz Kieleckie Przedsiębiorstwo
szy dowiedział się , że scena KCK
Robót Drogowych. Natomiast zi3 lutego należy do jego zespołu .
mowym utrzymaniem chodZapytany oto, jak ocenia fakt, że
ników, alejek parkowych oraz
prezentacja teatru odbędzie się
dróg w lasach komunalnych zajpod koniec kilkudniowej imprezy,
mie się Rejonowe Przedsięb i or
odmówił komentarza.
stwo Zieleni.
l ATA!
AGATA NIEBUDEK

Połamania

nóg

PROPONUJEMY
* 14 bm. w Wojewódzkim
Domu Kultury __ całodzienna
impreza JESIEN - MODA I URODA. W programie imprezy
m.in. wyprzedaż odzieży letniej,
koncerty estradowe połączone z
pokazami mody, giełda staroci,
kiermasz taniej książki, porady
radiestezyjne. Impreza trwać
będzie w godzinach 9-17.
* WDK I SP nr 32 zapraszają
szkoły podstawowe z terenu
Kielc do wzięcia udziału w koleinej edycji konkursu ZŁOTA
ROZGA o tytuł najzabawnIejszej klasy. Zgłoszenia do 10 listopada br.
* 13 bm. o godz. 18 w Galerii
"Piwnice" - otwarcie wystawy
prac absolwentów i nauczycieli PSSP z okazji 50-lecia

Od kilku lat do Kielc przytakie samo wesołe
miasteczko przenoszące się z
placu przy ulicy Bohaterów
Warszawy na teren przy ul.
Piotrkowskiej. Ciekawi byliśmy czy karuzele, które wożą
dzieci są bezpieczne?
Ponieważ
pozwoleń
na
dzierżawę u.dziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami w
Urzędzie Miejskim, tam posta-

jeżdża

szkoły.

*D014bm.-DNIMERC&
DESA W KIELCACH, na których
prezentowane
będą
głównie samochody dostawcze
•mercedes benz sprinter" w róż
nych wersjach nadwoziowych.
Organizatorzy zapraszają do
Centrum SA, Kielce, ul. Zagn ań ska 21, w godz. 9-16. IKR!

Fot. A. Piekarski

mierają albo przenoszą się do
domów opieki społecznej . Przybywa ludzi młodych , między 30
a 40 rokiem życia. Są to
najczęściej osoby z nowotworami,

po udarach mózgu,
wypadkach, a także ze stwardnieniem rozsianym . Wśród no-

proszę,

Napisz
chociaż

krótki
list ...

Wczoraj na

całym

świecie

rozpoczął się Tydzień

Pisania
Ustów. Coraz mniej ludzi sięga
po papier I długopis, by porozumieć się w ten sposób ze znajomymI. Listy przegrywają z
łącznością telefoniczną. techniką audio-wideo. Najmniej listów piszą młodzi ludzie.
- Według naszych obserwacji,
gros listów to korespondencja pomiędzy
zakładami ,
firmami,
spółkami - mówi Piotr Smożews
ki, naczelnik Poczty Głównej w
Kielcach. - Listów "prywatnych"
jest mniej.
- W I półroczu 1994 roku przez
tzw. węzeł rozdzielczy - Kielce 2
- przeszło 1 mln 656 tys. wysła
nych listów. W I półroczu 95 roku było ich 1 mln 800 tys. W I
półroczu 94 wysiano 52 tys. paczek, a w analogicznym okresie 95
r. 55 tys. Odnotowaliśmy spadek w
obrocie pieniężnym , bo banki zabierają nam klientów - dodaje na·cz.elnik Smożewski.

wych podopiecznych w starszym wieku coraz więcej osób
cierpi na chorobę Alzheimera.
Najstarsza klientka MOPS ma
102 lata, najmłodsi to dwójka
dzieci, rodzeństwo w wieku 10 i
11 lat Najwięcej osób objętych
opi eką MOPS zamieszkuje star~ dzielnice miasta - KSM,
Sródmieście oraz Szydłówek.
Podopieczni płacą za usługi
MOPS zależnie od wysokości
swoich dochodów. Pełne koszty
pokrywa tylko jedna osoba - 92letnia emerytowana nauczycielka. Najwięcej osób płaci od 10
do 20 proc. wartości usługi, której godzina kosztuje od 35 do 37
tysięcy starych zł.
Opiekunka

Plac pod

Tu

budowę

jest już przygotowany_

będzie

godziny dziennie.
- Mieliśmy ostatnio pacjentkę
w ciężkim stanie, bez rodziny, do
szpitala się już nie kwalifikowała,
czekała na miejsce w domu opieki społecznej. Do tego czasu
opiekunka spędzała u niej cały
dzień - mówi Magdalena Gości
niewicz z Miejskiego Ośrodka
Opieki Społecznej w Kielcach.
Na dofinansowanie tego typu opieki MOPS przeznaczy w tym
roku ponad 1 mld starych zło
tych, a i tak pełny zakres najdroższych usług jest tańszy niż
utrzymanie w domu opieki
społecznej .
Rrmy świadczące usługi medyczno-opiekuńcze dla podo-

piecznych MOPS

wybierane są
co roku
na przetargu organizowanym przez Urząd Miasta. Od 3
lat są to te same cztery firmy, bo
one tylko się zgłaszają. MOPS
świadczy także usługi remontowe, jak malowanie mieszkań ,
wymiana zamków, naprawa
stolarki itp. Podopieczni finansują zakup materiałów, a roboc i znę otrzymują za darmo. Z
tych usług korzysta około 100
osób rocznie. Kryteria przydziału tej pomocy są ostrzejsze
niż usług opiekuńczo-medycz

nych.

Czy wesó'e miasteczka

są

Prosto
z S 8 ca
- W Kielcach są bardzo mili ludzie. To dla nich jest ta muzyka,
która płynie z naszych serc - powiedział "Echu" Carlos, lider
zespołu "Uchurakjay Hatari".
Na ulicy Sienkiewicza gościł
o;:;tatnio peruwiański zespół. Kielczanie urzeczeni byli kojącym
śpiewem górali andyjskich, którzy
kilkakrotnie bisowali, gdyż melodia "El condor pasa" ILatający
ptak! bardzo przypadła słucha
czom do gustu. Amatorzy ludowej
muzyki zainteresowani byli także
instrumentami.
Romantyczne
melodie z dalekiego Peru młodzi
artyści wydobywali z bombo, charango i romoko.
Jak dowiedzieliśmy się od Eliseo, członka zespołu, on i jego koledzy są studentami dziennikarstwa. Na co dzień mieszkają w
Warszawie. Jeżdżą po całej Polsce i Europie zarabiając na życie
śpiewem . W najbl iższym czasie
będą koncertować w Niemczech,
ale wcześn i ej nagrają jeszcze kilka kaset w warszawskim studiu
nagraniowym.
/WiDa!

bezpieczne?

Karuzela co niedziela
nowiliśmy zasięgnąć wstępnej

informacji. - Nie odnotowujemy
wypadków, udostępniamy jedynie teren . Z reguły wszystkie
wnioski spełniające określone
wymagania załatwiamy pozytywnie. Wśród wesołych miasteczek nie ma konkurencji, są one
kierowane do nas przez swoje
przedstawicielstwo - firmę AXEL
z Zielonej Góry. Nie zdarzyło się
do tej pory, by zgłosiły się równocześnie dwie firmy - wyjaśnia
zastępca naczelnika wydziału
Jan Wodyk.
Poszukując instytucji odpowiedzialnej za udzielanie zgody na uruchomienie wesołego miasteczka spróbowaliśmy szczęścia w
Państwowej Inspekcji Pracy. Ostatnio tego typu firmę kontrolowaliśmy dwa lata temu. Wprawdzie wszyscy przedsiębiorcy rozpoczynający działalność na terenie województwa powinni się do
nas zgłosić, jednak nie czyni tego
ponad połowa spośród nich - wy-

jaśnia

Jerzy WierzbowskI. - Obecnie do Kielc przyjeżdżają wesołe miasteczka z Czech i nie
mamy wobec nich prawa kontroli, gdyż nie zatrudniają polskich
pracowników.
- Według naszej opinii, urzą
dzenia niebezpieczne tj. dźwigo
we i ciśnieniowe p o w I n n y być
poddane dozorowi technicznemu przed każdorazowym uruchomieniem. Fakt, że tak się nie
dzieje jest niedopatrzeniem w
przepisach bezpieczeństwa - dodaje J. Wierzbowski.
Po informacje, jakie warunki
bezpieczeństwa
powinny
spełniać działające w Polsce wesołe miasteczka, udaliśmy się
też oczywiście do źródła , czyli do
kierownika czeskiego miasteczka otwartego obecnie przy ulicy
Piotrkowskiej Emila Jareczka. Działamy na terenie Polski i
Czech. Posiadam więc dwa atesty. Czeskie normy są bardzo
zaostrzone i trudne do spełn i e-

http://sbc.wbp.kielce.pl

ISEGI

To dla kielczan ta muzyka

AGATA KOWALCZYK

/KAK!

bank

Oddział Narodowego Banku Polskiego w Kielcach zamierza
zmienić siedzibę. Na razie, jak powiedziała jego dyrektor Irena
Jończyk, trwają przygotowania do rozpoczęcia inwestycji. Nowy budynek powstanie na rogu al. 1000-lecia Państwa Polskiego i ul. Warszawskiej. Rozpoczęcie prac zależy od tego, kiedy zostaną przyznane fundusze przez centralę w Warszawie. Opuszczony budynek przy
ul. św. Leonadra zostanie z drodze przetargu sprzedany innemu ban-

kowi.

poświęca im
najczęściej 2-3

Fot A_ Piekarski

nia. Polski atest, bez którego nie
przekroczymy granicy, nie jest
dla naszej firmy problemem.
Każdorazowo uzyskujemy go w
waszej wyspecjalizowanej firmie.
Zapytaliśmy również, dlaczego korzystający z wesołego
miasteczka kielczanie mają
wrażenie, że przyjeżdżają do
nas wciąż te same - czeska karuzela i samochodziki. - Jesteśmy tutaj po raz pierwszy. Jednak wszystkie dzi ałające w Polsce czeskie firmy dysponują podobnymi produkowanymi w
Czechach urządzeniami o wysokich normach europejskich. Niemieckie urządzenia do wesołych
miasteczek są bardzo drogie,
dlatego się ich tu nie spotyka. U
nas nigdy nie było wypadku.
O wypadek jednak nietrudno. Gdyby się wydarzył,
niełatwo byłoby uzyskać o
nim wiarygodne Informacje.
MIROSŁAWA JANIK

TELEFON
iDteVYiDY
KIELCE 68-ZZ-19
Niema koszy
Nie ma koszy na śm~eci przy
przystankach MZK na Slichowicach. Wokół nich walają się więc
niedopałki, skasowane bilety.
Przed zimą należałoby też uzupełnić szybami wiaty, np. przyal.
IX Wieków Kielc. Wiadomo, że
stawianie przeszklonych przystanków jest bez sensu, ale skoro
się na nie zdecydowano, niech
będą w porządku.

Dlaczego tak poźno?
Z tego, co czytamy w gazetach
wynika, że pieniędzy jest wbudże
cie miasta dużo. To dlaczego tak
późno przeznaczono je na dokończenie budowy basenu przy
SP na Uroczysku i czemu radni nie
zadecydowali, że ma on być goto/KRA!
wy już w tym roku?

Kundelek czeka
8 paździemika na placu Wolności znaleziono dużego, mło
dego, jasnego kundla. Właści
ciel psa proszony jest o kontakt
telefoniczny pod nr. 68-18-77.

Autobus-widmo
Wszystkie autobusy PKS wyjeżdzające z Kielc w kierunku
Skarżyska powinny się zatrzymywać I)a przystanku koło Politechniki Swiętokrzyskiej przy ul. Warszawskiej. Takżepospieszne. Taka informacja widnieje na rozkła
dzie jazdy. Niestety, nie wszyscy
kierowcy to respektują. Autobus
jadący rano do WalSzawy ,.wyjazd z dworca o godz. 9.20/ już
kilkakrotnie przemknął koło
przystanku jak widmo, mimo że
pasażerowie próbowali go zatrzymać. noku wcale nie było.
W kieleckim PPKS poinfonnowano nas tylko, że linię tę obsłu
gują Warszawa i Jasio. Obiecano nam interwencję.
/JOKl
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Kogo nie wybiorą na prezydenta
. to i tak będzie śmiesznie

." ·
Pracowita " P·Iranla
A. W.: - Chyba liczysz na zupki. ..
Kto jest w takim razie waszym kandydatem?
A.K., S.L, A.W.: - Bill Clinton!!!

*

* Po sukcesach w Opolu i wakacyjnej trasie koncertowej Kabaret "Pirania" zawita w końcu
do Kielc ...
Andrzej Kaczmarek: - Wystąpi
my z półtoragodzinnym aktualnym
programam - w Opolu występowa
liśmy jedynie przez 20 minut, a zebraliśmy najwięcej oklasków.
Stefan Upiec: - Trzeba zazna~ć, że występ w Kielcach będzie
ostatnim przed listopadowymi wyb0rami. O kandydatach nie będziemy
wspominać, bo nie ma o kim, za to
mamy nadzieję, że wybrany zostanie
ten sam prezydent - wtedy nie trzeba
będzie układać nowego programu.
Wszystkie dowcipy pozostaną aktualne. Zresztą, kogo by nie wybrali, to
i tak będzie śmiesznie. Przyka.ż.dym
zarobimy na żyde - bezrobocie nam
nie grozi.
Andrzej Wolski: - Stefek też
chcial kandydować, ale za późno
zaczął zbierać podpisy...
* Nie byłby to pierwszy artysta
kabaretowy, kt6remu marzy się
prezydencki stolek. ..
A.K.: - Pietrzak organizując kampanię prezydencką zrobił sobie doskonalą reklamę. Różne są sposoby
zdobywania popularności ...
* Kabaret "Pirania" na jej brak
nie narzeka ...
A.W.: - Po występie w Opolu
rozdzwoniły się telefony z propozycjami. Praktycznie nie było dnia
w czasie wakacji, w którym byśmy
nie pracowali. Zjeździłiśmy z programem całe Wybrzeże . Na koncertach spotykaliśmy opolskich
wykonawców, ponieważ wszystkie trasy organIZował jeden czło
wiek.
S.L: - Wakacje były bardzo pracowite - Jędrek był np. tak
zmęczony, że wstawal dopiero o
zachodZie słońca na sam koncert.
* Na odpoczynek czasu chyba
nie macie - koncerty, radio, telewizja ...
A.K.: - Przez cały czas mamy
stały program w kieleckim radiu .
Wydajemy trzecią z kolei kasetę
m.in. z wakacyjnym przebojem
o
pt. oMarzenka Kowalska . Być
może odkurzymy piosenkę .To
nasze .. Echo Dnia«, gazeta
wszystkich kielczan", bo coś ostatnio przebój ten nie był używa
ny dokładnie tak, jak polska konstytucja.
S.L: - Przygotowujemy zdjęcia
do programu w telewi~i Polsat. Do
tej pory kręciliśmy cyklicznie audycje dla telewizji łódzkiej, która w
Przedsiębiorstwo

czasie wakacji nie miała wielu okienek w telewizji ogólnopolskiej i

Rozmawiała
MAŁGORZATA PAWELEC

zaśpiewano

KIELCE. 50 lat temu powstała w
Kielcach Wojewódzka Szkoła Rzemiosł Artystycznych, przemianowana później na Liceum Technik
Plastycmych, Państwowe Liceum
Sztuk Plastycznych I wreszcie
Zespół Państwowych Szkół Plastycznych. W czwartek rozpoczną
się urocZY!itoścl Jubileuszowe
"plastyka". Swlętować będą obecni ucmlowle, nauczyciele, rodzice, absolwencI.
TradyCją we wszystkich szkołach
stało się ślubowanie klas pierwszych. W szczególnych warunkach
odbędzie się ono dla pierwszaków z
.plastyka". Będzie połączone z inauguracją obchodów półwiecza szkoły.
Uroczystościom będZie towarzyszyć promocja albumu "Pamiętnik
kieleckiego Plastyka", wydanego

Wsp61nie

P6ł

Jest coś magicznego w tych pracach - nie każdy potrafi widzieć świat
wlaśnie tak, jak dziedaki z klubu. Pozazdrościć można im tego spojrzenia
pełnego radości, a czasami wręcz
eufońi. Wszystko, co ich otacza, jest
kolorowe, utkane z błękitu, ZIeleni i
oranżu . Kwiaty w wazbnie Marty Ut-

wieku

kształcenia

.Jubileusz
"plastyka"

piosenkę "Szalała, szalała"

W. tych pracach
jest coś magicznego
KIELCE. Nigdzie nie ma tak kolorowych dom6w jak na rysunku Artura Piętaka. Dach, okna, drzwi -wszystko kipi soczystymi, bajecznymi
barwamI. Takle są wszystkie prace pokazane na Wystawie Poplenerowej Świętokrzyskiego Klubu Dzieci I Młodzieży Specjałnej Troski. Mło
dzi artyści wypoczywali w Bocheńcu, a potem pojechali na dwa tygodnie nad morze - do Poblerowa. Efekty tych podróży można oglądać od
minionego czwartku w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.
Wzburzone fale, groine bałwany,
urwiska. samotne łódki - powracają wspomnienia z wakacyjnej
wyprawy.
Czwartkowemu otwarciu Wy&awy Poplenerowej Świętokrzyskiego
Klubu Dzieci i Młodzieży Specjalnej
Troski towarzyszył koncert w sali ko-

tę okazję . I jak na
artystyczną przystało, nie
zabraknie sztuki. Tym razem będZie

specjalnie na
szkolę

Kabaret "Pirania" w komplecie. Od lewej: Stefan Upiec, Andrzej Wolski, Andrzej Kaczmarek.
siłą rzeczy nie wyszliśmy poza region. Może to dobrze, bo twarz artysty kabaretowego w telewizji
może się szybko opatrzeć.
A. W.: - Planujemy wyjazd za Ocean. W marcu przyszłego roku
Kabaret , Pirania wybiera się do
Chicago na zaproszenie tamtejszej Polonii. SpędZimy w Stanach
2 tygodnie - w tym czasie zagramy
co najmniej 10 koncertów. Ale na
razie czytelnicy oEcha" będą spotykać się z nami podczas oPogwarek przy browarku' .
* Z czego śmieje się najbardziej wasza publiczność?
A.K.: - Z .czarnych· dowcipów,
co jest o tyle dziwne, że jesteśmy
jak słyszę w 95 proc. społe
czeństwem katolickim.
* W gorącym okresie przedwyborczym mieliście na pewno
intratne propozycje od kandydat6w•..
S.L: - Proponowano nam udział w kampanii prezydenckiej
Marka Markiewicza i... Lecha
Wałęsy. Tak, tak, mieliśmy mówić
to samo, tylko odwrotnie. Dodao
wać przed każdym słowem .nie .
Odmówiliśmy - ,pecu nia non oler,
ale są pewne granice. Osobiście
wystąpiłbym
jedynie dla Kuronia ...

HandlowooProdukcyjne

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

Wojtek Imiela
żeni się!

Życie artysty
STARACHOWICE. Młody, a
już sławny starachowlczanln
Konrad Wojciech Imlela żeni
się. Absolwent miejscowego
LO nr l, PWST we Wrocławiu,
od 3 lat także śpiewający aktor
Teatru Polskiego we Wrocła
wiu, zamierza w listopadzie
poślubić Agnieszkę Krzywicką - wrocławiankę.
Agnieszka ma 22 lata, jest absolwentką Studium Języków
Obcych we Wrocławiu , studentką szkoły tłumaczy w Poznaniu.
Informacja o ślubie jest dobrą
okazją do przypomnienia kolejnych sukcesów Wojtka. Ostatnio
w 1V Polonia powtórzono nagraną 2 lata temu ,Historię noża'
w reżyserii Jacka Skalskiego,
gdzie Wojtek grał główną rolę. W
sierpniu zagrał u boku Katarzyny
Figury w filmie Radosława Piwowarskiego. Informująca nas mama Wojtka, Urszula Imiela powiedziała, że tytuł filmu nie jest
jeszcze ustalony.
Wojtek gra równocześnie w
. Galileuszu" w reżyserii Macieja
Prusa rolę młodego Galileusza.
Postać dorosłego astronoma
odtwarza Jan Englert.
W październiku Wojtek 1miela rozpoczyna próby w roli
Romea w "Romeo I Julii" w Teatrze Polskim. Na co dzień w
tymże teatrze gra Hucka Flnna
w "Przygodach Tomka Sawyera" Marka Twaina.
/CUK/
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to sztuka muzyczna - koncert .Na
skrzydlach anioła przyszedłeś na
Ziemię", w którym wystąpi m.in. Marek Tercz.
Czwartek będzie też dniem Jubileuszowego Rajdu Absolwentów. Z
Bodzentyna, miejsca urodzenia patrona szkoły Józefa Szermentowskiego,
uczestnicy rajdu pod przewodnictwem
Czesława Gałczyńskiego, opiekuna
Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego, przemierzą trasę aż do
Swiętej Katarzyny, zdobywając po
drodze Łysicę.
Najważniejszym
dniem
obchodów jubileuszu będzie piątek, 13
października.

Poświęcony

będzie

przede wszystkim absolwentom. Po
okolicznościowym spotkaniu, w gao
leńi BWA .Piwnice o godzinie 13 nastąpi otwarcie wystawy prac 73 absolwentów oraz byłych I obecnych
nauczycieli. Wieczorem na placu
szkolnym ks. biskup Mieczysław Jaworski będzie przewodniczyi reql,Jiem dla zmarłych nauczycieli, absolWentów i uczniów .plastykao, a potem wetmie udział w odsłonięciu
pomnika uczniów, zaprojektowanego i wykonanego przez Agnieszkę
Kowalską, Annę Wądołowskę I q.kasza Kosel" obecnych czwartoklasIstów.

/JOKl

Młodzi artyści mieli okazję wymienić doświadczenia.

Fot. A. Piekarskl
win aż proszą się, aby zatrzymać na
nich wzrok, niebo Dominika Borkowskiego jest tak niebieskie jak
żadne inne. W podobnej tonacji
utrzymane są prace Bartka Mazura,
Pawła Karpola I Ani Starz. Tak
wlaśnie zobacl:-fły Bocheniec dZieci
z kieleckiego klubu.
Osobną grupę stanowią prace zainspirowane pobytem w Pobierowie.

Wojciech Imiela (z lewej) ze swoją wybranką Agnieszką Krzywicką
I ojcem Edwardem Imielą - byłym wiceprezydentem miasta - podczas
sobotniego spaceru po Starachowicach_
Fot. J. Cuch

Festiwal Jeunesses Musicales

KIELCE. XIV MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL JM '95 w Kielcach odbywać się będzie w terminie
15-24 października. Jedenastu koncertów można będzłe wysruchać w Kielcach, Jędrzejowie,
Wł&zczowle I Chęcinach.

BADANIA NJ\UKO\-\'E DOWODZĄ
ŻE PALENIE TYTONiU

JEST SZKODUWE DLA ZDROWIA.
MINISTER ZDROWlA I OPIEKi Sf'Oł.ECZNEJ

W Busku-Zdroju

Festiwal
rozkwita

Międzynarodowy

Festiwal, odbywający się w tym
roku w ramach obchodów 50-lecia
powstania Międzynarodowej Federac; JM z siedzibą w Brukseli, rozpacznie tradycyjnie koncert muzyki
organowej w Chęcinach z udziałem
organisty R Grudnia i flecisty G 01kiewicza Zaproszeni zostali muzycy kilku krajów ze Szwajcarilllecista W. Stilihard, oboista T Garbach,
dyrygent H. Osterdamp, z Japonii
pianistka M. Eza i, K W~eński pianista z Ukrainy i altowiolista A. Jakimowicz z BiałorusL

minkowej WOK Monika "Moli sak
zaśpiewała "Wspomnienie", !za
Młeszczankowska "Moję muzykę" , a obie młode piosenkarki
wspólnie wykonały przebój ostatniego lata, czyn piosenkę "Szalała"
zespołu .. Krywań".
/NIEBJ

Artystów polskich spoza Kielc
dyrygenci M. Z6Itowski, S. Welany!<. akordeonista Z. Ignaczewski, mieszkająca
w Paryżu skrzypaczka B. HaIska.
Bardzo duży jest udział muzyków
kieleckich, grających solo i w zespolach, co szczegói1ie podkreślam, a nazwiska ich pojawią się
w codziennych zapowiedziach prasowych kolejnych koncertów
Usłyszeć będzie można Orkiestrę Smyczkową CAMERATA
SCHOLARUM
reprezentującą
reprezentować będą:

http://sbc.wbp.kielce.pl

KIELECKIE SZKOŁY MUZYCZNE, LUBELSKIE LABORATORIUM MUZYCZNE, KIELECKĄ
ORKIESTRĘ
KAMERALNĄ,
SWIĘTOKRZYSKIE TRIO AKOR-

DEONOWE, TRIO FORTEPIANOWE, ZESPóŁ MUZYKI DAWNEJ PRO BONO ARTIS, ORKIESTRĘ F1IJ-iARMONII KIELECKIEJ. NARODOWĄ ORKIESTRĘ FIIJ-iARMONICZNĄ Z
TOMSKA /ROSJN pod dyrekcją
BOGUSŁAWA DAWIDOWA, polskiego dyrygenta, z solistą A. 00-

BUSKO-ZDRÓJ. Jak wynika
ze wstępnych zapowiedzi, tegoroczny II Og61nopolski Przegląd
Tw6rczości Młodzieży Sprawnej
Inaczej,
opatrzony
hasłem
"Start w przyszłość " /21-22
października br./, będzie miał
charakter
międzynarodowy.
Wystąpią bowiem zaproszeni
do Buska artyści niepełnosp
rawni ze Szwajcarii. Inicjatorami
przedsięwzięcia są dwaj znani
estradowcy - Krzysztof Cwynar
i Zbigniew Rabiński.
Tegoroczny przegląd zapowiada się imponująco wraz z parą
Cwynar - Rabiński wystąpią zaproszeni goście: Krzysztof Krawczyk, Łucja Prus, Paweł Stasiak
oraz. Don Vasyl z zespołem oRom~

nMV

BONCOURTEM,
flecistą
ze
Szwajcarii. Ten koncert, na zakończenie festiwalu odbędzie
• się w KIELECKIM CENTRUM
KULTURY i pod względem
programu jest również bardzo
atrakcyjny. 00 atrakcyjnych
koncertów zaliczyłbym koncert
poświęcony PAULOWI HINDEMITHOWI, jednemu z najlepszych kompozytorów XX w., w
100-lecie
urodzin,
który
odbędzie się w sali koncertowej
przy ulicy Głowackiego 7 . Dyrektor FESTIWALU JERZY MIKUŚKIEWICZ zapewnia, że
wielu słuchaczy znajdzie w
programie interesujące propozycje od muzyki dawnej po
współczesną, od klasycznej po
popularną muzykę rozrywkową.
Imprezą towarzyszącą będzie

WYSTAWA MALARSTWA EDWARDA TUZA - MOTYWY MUZYCZNE.

ANDRZEJ DOMIN

strona 10
Wtorek, 10
Imieninyobchodzą:

Informator kielecki
października

•

"ORBIS", Kielce, teł. 68-00-62,
68-05~

Franciszek i Paulina

• R.ezerwacja i sprzedaż biletów:
'lotniczych wszystkich przewoźników

- atAokarowych mięclzynarodowych
Telefon :
Pogotowie Ratunkowe· 999
Straż Pożarna - 998
Pogotowie Policyjne - 997
KIELCE
BIURO REKlAM I OGŁOSZEŃ
"ECHO DNIA",
ul. Targowa 18,
t_IJrax 32-45-40,
czynn_ w godz. 7.30-20.00

TEATRY
• im. S. ŻeromskIego . rU:z')'mf,
• PTLiA "Kubu'" . nieczynny;
KINA
• "RDmandca" • "Batman fore·
ver" USA I. 12 g. 11.00, 15.45, ,Water·
worfd . wodny świat USA I. 15 g. 8.30,
13.15,18;
• ..Moskwa" · ,Głupi i głupszy" USA I.
12g. 15.45 ,Faustyna' pol. bo. g. 17.30,
.Francuski pocaIunek' 13.30, 19,
• "Studyjne" • nieczynne;
• .,Ecbo". nieczynne;
WYSTAWY
Galeria BWA • wystz.Na ,Fotografie
1955-1995" Pav.4a Pierścińskiego. Czynna
od poniedzialku do ~ w g. 11 ·17, nie-

dzieIa·ll·15.

MUZEA
• Muzeum Narodowe·
dawny
Palac Biskupi, pl. Zamkowy 1 . ekspo·
zycje: Wnętrza zabytkowe z XVII i XVIII
w ., Galeńa Malarstwa Polskiego, "Dawne
uzbrojenie europejskie i wschodnie',
, Sanktuarium Marszałka J. Piłsudskie·
go" . Czynne codziennie oprócz pono
w godz. 9· 16, niedziela wstęp wolny;
• Muzeum przy Rynku 315 · wyst;;rNy
stale: "Przyroda Kiełecczyzny", "Współczes
na sztuka ludowa Kielecczyzny", wystawy
czasowe: "Myślistwo XVI·XlXw. ze zbiorów
muzeów lwowskich', " Kiełeoczyzna średnio
wieczna" łN-fst;ma archeoIogiczna/. Czynne
loprócz poniedzialków i śtócJ/ w g. 9-16, niedzieła wstęp wolny;

. • Oddział . Muzeum l.Bl ~ S.
Zerom'lkiego/od:lzial MuzanJ N<rtxIoNetp', lL
Ja-la Pav.ła 115 - wys1awa rnaIeriaIćJ,y tjogalcz·
nych i Iteracki:h z rrbIzieńczych lat pisaza.
Czyrre: wb'ek, ezw<rtek, piąIel<, riedzieIa/wS'ęp
~g. 9 · 15, środy g 12·18, sdxiy rleczyrre;
• Oddział • Muzeum H. Sienkiewi-

cza w ~ Ioddzi<i Muzeum NarodowegJ/ . odtworzaly wystrq lTlieszI<Ma psaza 0raz ""fSIHHa OOgraU:zno. łteracka ·czynne codziemie ąlIÓCZ poriedziaI<ów w g. 10-16;

Telewizja
PROGRAM l
6.00 Kawa czy herbata?, w tym:
Kalendarium XX wieku, Sportowa apteka oraz Miniatury:
"Marla I Andrzej Szypowscy" " Serce Gdańska"
7.45 V.I.P. - rozmowa Jedynki
8.00 "Latałący kiwi" - serial ang.
8.30 Szóstka na szóstk, - teleturniej
9.00 Wiadomości
9.10 Mama I ja - pr. dla mamy 13latka
9.25 Domowe przedszkole
9.50 Gimnastyka: Mamo, tato pobaw się ze mną
9.55 Porozmawiajmy o dzieciach
10.05 "JollyJocker" 1211 "Amazonki z Korsyki" - serial niem.
10.55 Muzyczna Jedynka
11.00 Giełda pracy, giełda szans
11.20 Ludzie żaby: Pierwszy krok
kugł,blnom

11.30 Vldeofashlon: Amerykańska
liga
11.50 Prawnik domowy
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes - roln. pr. In1orm.
12.15 Magazyn Notowan: Rok w
dzierżawie

Atom, gwiazdy, życie
12.45 Komputerowa szkoła II /61
13.00 "Półprzewodnikowe olbrzymy" 14/ "Układy scalone" /2/.
lap. serial dok.
13.20 bilłtyckle technologie
13.35 Kamienie z tej I nie z tej ziemi
13.50 Telekomputer
14.05 Księga cudów techniki
14.20 Łyk matematyki: Koło
14.35 Kuchnia: Palr się
14.50 Program dnia
15.00 Muzyka country
15.30 " Nowe przygody Czarnego
Księcia" /16/ - serial ang.
16.00 "Jak si, kręciła maszyna
zmian" : pr. dla młodych widzów
16.25 Tik· Tak - pr. dla dzieci
16.50 Kalendarium XX wieku
17.00 Teleexpress
11.20 Tronda: Samobójstwo kontrolowane
18.00 " Simpsonowie" 1S4/-serlal anim. USA
18.30 Rewizja
nadzwyczajna:
Jeńcy sowleccy roku 1920
19.00 Wieczorynka:
" Pszczółka
Maja"
19.30 Wiadomości
20.10 Sto na sto, czyli sto 1i1mów na
stulecie kina: "Obywatel Kane" ICltlzen Kanel - film fab.
USA/1941 r., 115 mln.1
22.10 Puls dnia
22.20 Selmograf
22.30 " Wszystko, co chcielibyście
wiedzieć o Wielkiej Brytanii,
tylko baliście się zapytać" rep.
23.15 Wiadomości
23.30 Boskie I cesarskie

• Zabawkaratwa w Kiełcach . wysta·
wy: ,Transport I komunikacja w zabawkach",
"labawkowy zwierzyniec", "Ekspozycja modelarska". ,W świede baśni I legend' • czyn.
ne 10 ·17, pon . . nieczynne;
• Muzeum Wał Kie1cddej . Dw0rek Laszczyków, ul. Jana Pawła 116 · wysta.
wa .,Robil garncarz garnce.,,' czyme· od
pon.· pt I niedz. wg. 10-17.
• PARK ETNOGRAFICZNY W T0KARNI • wnętrza XIX· W. chałup, XIX
• W. apteka, dwór z Suchedniowa, wystawa
rzeźb J. Bernasiewicza. Czynne wt ..• piąto
w godz 10·17, pono. nieczynne.
• Muzeum ZIliorów GeokfIcmYch
Km!, li Zg:da 21 . 'Iłf5ti!INa sI<B 'lłia'/ geobgic2ne ska, ~ i sial" Wid, ElXl fri.
Ioo:'J,vl'IhistriGćr~SlJI:1NOOnre.
rah!~· CVre~·~g&l5;
. OSTRE DYŻURY

SZPITALI:

wew. Czam6w I chr. -Czerwona Góra
apteki: staly dyżur dzienny, noąny
I świąteczny peIni apteka prywatna ul. Ze·
lazna 43, Cefarmu ul. Sienkiewicza;
• Telefony: Straż Miejska- 67.00-40,
Pomoc drogowa • 66-00-65, Pogotowie Ene'.
getyczne Kielce . Miast> . 991 , Pogctowie Ga·
WNe • 31·20-20 i 992, Pogotowie Wod.·Kan.·
994. CO., elektryczne RPGM, lei. 61-18-33,
czynne w godz. 15 • Z3 w dni powszednie
w godz. 7· Z3, w dni IMlIne od pracy tel. 31 ·16471 4JO.94
Restauracja EXBUD· tel. 326-381
Dyskrecia, urok I niepowtarzalny
smak serwowanych dań.
Radio Taxi "NON STOp·
tel. 31·11-11
·taksówka osobowa,
- busy, autokary,
pomoc drogowa, Inne uslugl

Radio Taxi ,,ALFA" Zrzeszenie
Transportu Prywatnego, tel. 444-44,
96-22, nie p?'()Iera opiat
zadolazd
RADIO TAXI

"D~~" teł. 96-23 lub

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, atAokarowe,
turystyka wiz.;, lbezpieczenia.
-23.55 Sztuka niesztuka: Vivat profesoresl
0.15 Skąd ta wrażliwość?
0.50 Tani program o poezji: Olga
Tokarczuk
1.00 Korzenie Ipowt.1
1.30 Publicystyka kulturalna
2.00 Zakończenie programu

PROGRAM 2
7.00 Panorama
7.10 Sport telegram
7.20 Poranny magazyn Dwójki, w
tym: Gość poranny I Dziennik
krajowy
7.50 Akademia zdrowia Dwójki
~r. sport.
8.00
rogram 10kaln~
8.30 " Fltness Club" I I- serial TVP

~Ow1.1

9.00
wiat kobiet
9.30 "Złote lata Hollywoodu" 161 •
anSi serial dok.
10.00 We Ikułczasu - pr. dla dzieci
10.25 FamIllada - teleturniej Ipowt.1
10.50 "Podróże w czasie I przestrzeni":
"Prywatne
życie
roślin" 15/· ang. serial dok.
11 .40 Maraton trzeżwoścl/eowtJ
12.20 Nowe kresy? - pr. do .
12.50 Akademia zdrowia Dwójki ~r. sport./powtJ
anorama
13.00
13.20 "Zakazana miłość" 1691 - serial wenez.-hlszp.
14.10 ClIpoi
14.40 Mu~czne nowości Dwójki
14.55 Pow tanie
15.00 "Zwierzyniec" 15/- serial austral.
15.30 Studio Sport: Ze sportowego
archiwum
16.00 przeg~d Kronik Filmowych
16.30 5 x 5 - ygraJmy razem - teleturniej
17.00 Magazyn przechodnia
17.10 Nasze ~Ienlądze
17.40 W oko ce Stwórcy
18.00 Panorama
18.10 Program lokalny
19.05 Koło fortuny - teleturnl~
19.35 Wehikuł czasu - pr. dla zleci

23.40
0.10
0.15

1.30

międzynarodowa

,.Panaceum", t<lelce,
Paderewskiego 14,
tel. 68-48-44

*Turystyka, wypoczynek, komunika·
cja międzynarodowa Do-Centa, KIelce u.

Piotrkowska 12, tel. 46«i9
Tania I atrakcyjna oferta wypoczynku
letniego dla dzieci, młodzieży i dorosIych.

Kielce, ul. Zytnia l, tel. 48EHi6

10/J1.1'N/WAT

• TeJdon zaufania dla młodzieży •
CZynny w każdy czwartek w godz. 18 . 20, teł.
456-70
• Tddon zaufaDja cIJa dzIed, mł0dzieży, rodziców . czynny w środy
i czwartki wgodz. 1&20. Pod numerem 463-56
dyżurują psychOOg, pedagog.

leka-z.

• PsychoJog. pedagog pomogą Ci •
zaufania 66-17-41 poniedz.
i czwatki w godz. 15-17;
• Telefon zaufaula (dla UdzI z ~obIe
mem al<ohoIowym). od poniedziałku do Mtku
w godz. 18· 20, tei. 573-46 (piątek lÓVoKlież·
zadzwoń teł.

narkcmania).
• Postoje taksówek: osobowe . plac
Dworcowy teł. 68-33-99, ul. Piekoszowska
teł . 515-11 ; ul. Toporowskiegotel. 31-09-67,
ul. Jesionowa teł. 31 ·79-19, ul. Mielczarskiego tel. 66-40-40. ul. Szymanowskiego tel.
488-45. BagażaNe·ulArmiC2efwonejtel.466-

I POŁOŻNICIWO

KOMUNIKACJA MI!iDZYNAROOOWA
.OMNIA KleIce,
tel. 5n-43 511-46

22.05

»IVATJWZ

Komunikacja

- SZPrrALE· Czamów · 662-481 , ul.
Kościuszki· 467-43, tA. Prosta· 61 &525, MSW
·420-21, Czerv.<Xl3 Góra· 508-41 .
, BIM· irbmacja o ~ l.I!iq!dl
rned,czJ>Jdl.1eI. ~1-67, 27.fHl.
• USG-GINEKOLOGIA

TAXI ROGATKA"
I
68 - 10 • 60': dolazd bezpłatny et:ł

20.00
20.50
21 .00
21 .35
21.45

• ubezpieczenia· turystyka

68

C~~~!,~~bę

I

-promowych
- zagranicznych i krajowych PKP
- rezerwacja hoteli na całym świecie

t,0wIJ

ountry Club
Sport telegram
Panorama
Pogotowie ekolo~lczne
Reporterzy Dwój I prze sta-

a2·

wiają
"Chłopcy zDunery" JThe Du-

nera Boysl [1/2)- austral. film
fab./1985 rJ
Konkurs Chopinowski: Rela·
cja II etapu
Panorama
Filmy Marlon Hansel: "Jak na
ziemi, tak I w niebie" /Sur la
terre comme au cieli - belg.fr. film fab./1991 r.1
Zakończenie programu

POLSAT
8.00 Rebusy
8.30 Strachy z TransylwanII - serialanim.
9.00 Gralmy

lek. med. Piotr Sondej· Szpital MSW,
wt. 17.15-18.15; śr. 14.40·15.40; pl. 14.4016;
• USG, EKG Kielce, uL Wesoła 50
codziennie 1,2·16 tel. 442·01
• ZAKLAD LECZNICZY "ZDRO·
WIE lURODA" dr Brodeccy i
Kielce Wojska Polskiego 51 , 68-76-04, 61·
91 ·67: . dennatologia, kosmetologia, pediat·
ńa, akupunktura, alergologia, geriatria, chorooy wewnętrzne, chirurgia plastyczna i es·
tetyczna. GABINET KOSMETYCZNY!

5>1_

9.30 Grunt to rodzina - serial kom.
USA
10.00 Prawo Burke'a - serial sens.
USA
11.00 W drodze - pr. red. kato I.
11.30 półfln~ Miss Polski
Gdańsk 95
13.00 Reportaż
13.30 Sztuka sprawiedliwości
mal/. rerawn.
14.00 Twoj ekarz - mag. med.
14.30 Unk Journal - mag. mody
15.00 Gralmy
15.30 Alwln wiewiórki - serial anim.
16.00 InformacLe
16.15 Pamiętni nastolatki
16.45 I wszyscy razem - serial kom.
USA
17.15 Skrzydła - serlalobycz. USA
17.45 Rebusy'
18.15 Mamuskl - serial USA
18.45 Informacje
18.55 Syreny - serial sens. USA
19.50 In10rma~e
20.05 Powrót o Edenu 10stJ - serial Ob~CZ. USA
21.00 Talk S ow - debata
22.00 Informacje I biznes InformacJe
22.20 Dolina lalek - serial obycz. USA
22.45 Ma\lazyn sportowy
0.15 Pozegnanle

POLONIA

NAGŁA POMOC LEKARSKA
LEKARZY SPECJAlJsrow -

W'lrfTYDOMOWE -pedarów,~dz&
cięcych, il1errEON, atlpeOOw, 1ayrgOOgów. o~, neu-ciJgó.v, bad;ria ekg. Zgklszmia

codzieIrilll·2O, lei. 31·56-50. WIzyty<bnoNe
14.3Q.22/d1i poNS2IldieI, 11·21/til....ooa'.
PR~ATNA PRZY·
• "Omega"
CHODNIA ORDYNATOROW I SPECJA·
LISTÓW ul. Jagiellońska 70. ,CEFARM"
czynna & 18Jsobota do 14/, teł. 547-44, 57411_. 321
• SPECJAUS1YCZNA
POMOC
DLA DZIECI "VITAMED" . -Mz.Jty
domowe i ambulatoryjne w godz. 16.3021 .30, w soboty, niedziele i święta 9-21.30 .
tel. 32-35-11
• POMOC LEKARSKA DLA DZIECI
• tel. 66-33-66, wizyty pediatry codziennie
15-24, niedziele i święta 7·24.
• SPECJALISTYCZNE POGOTO·
WIE DLA DZIECI· zgłoszenia co·
dziennie w godz. 7·24, tel. 68-46·36 lub 61·
38·20.
• POGOTOWIE PEDIATRYCZNE
"POD DALNIĄ."· ul. PoIowiiaka 4,

lei. 6&48-91, ~ wrlYTY<Xm7Ml.
• TEL. 485-15· "ZDROWIE" •
WIZ'fTY DOMOWE . CODZIENNIE OD 7 00
,20 . 1atiOCg zekg. ~ neuoklg clenra~ JBbra. iErrisIa, dli't.rG tmria ~
1')j1e,~~iTlet.9.9~w(aruJ.

S2Ida Aod2eria, usg /t.Iłd9Oi

iC9*" ogine, g.

neklbgi:zne, dąża, rzćbI~ el\gkanp.>1er'C7Ml. Dan Rzani:9a, li ~ 34, co-

dzierrie od 7 cb 20, sdxiy, nied2ieIe 8-20.
POGOTO'ME STOMATOLOGICZNE
• leczr1ca Jledsla", lA. WatSZaNSka 34.,()OM
RZEMIOSŁĄ', czynne NON STOP • tel. 439-45.
• DVŻURUJ4CY GABINET STO·
MATOLOGICZNY Kielce, ul. Tat·
rzańska 91, soboty, niedziele i święta 10·
21, tel. 31·80·68
• SPÓł.DZIELNIA LEKARSKA .
gatirlByczyme w godz. &20: lA. Paderewskiego /d. Buczka! 42, tel. 66-3().19 . storraołoga.
lA. l<onopnk:I<iej S. teł. 31-5Q.16 • sb'nat)ogia
/zrit!I:::z1JIr a;j:h!I, nema,lL Hp:teczna3, tel.
48644·sbn<*Jklgia. gi1eIdogia. cytologia, anaiI)l<a.lA. KośWszkIl1, teI. 45Q.96 · stomatologia,
galrety specjalistpne.
• Prywm>i, Usługi Medyczne Szpl·
taIa Dziecięcego Ambulatorium
Pediatryczne tel. 61 ·53-07, Całodobowa 0pieka pielęgniarska tel. 61·53-07, Wykony·
wanie badań EKG tel. 61·55·25, W. 225, Wy.
konywanie badań RTG teł . 61 ·55-25, W. 250,
W/r<OOfNariIe badań USG sen:a tel. 61·55-25,
W. 225, Wykooyw<niebacJaiEEGteI. 61-54-SJ,
CakJcbboy,e a<iaIzy IaJoraIoIyjne tel. 61·55-25,
W. 213, ArrlIliJaDryjne Ubezpieczenie S;zptaa
tal 61·53-07, 'MjI«Krywarie zabiegów ctirur·
gicznych • infomla::ja w poczekalni Izby
f'rz)1ęć Chirurgicznej.

19.00
19.20
19.30
20.00

Panorama
Program dnia
Plosenklz. ••
Sportowy tydzień lr:wtJ
Spo/rzenla na Po sk, - pr.
gUblcyst./POwtJ
8.10
głoszenie wyników I etapu
Konkursu Ch0r,lnowskł~o
8.30 Konkurs Chop nOWIki: Rela-

~14

9.00
adomości
9.10 p~dnla
9.15 R
LeśnIewskIch /2J - serial dla rOOdych widzów ~
9.45 W labiryncie /108 1109 • serial TVP IpowIJ
10.40 Przegląd
publicystyczny
Magazyn kulturalny jpowtJ

Wiadomości

Agroblznes- roln. pr.Inform.
Program dnia
Czarne, białe I w kolorze:
Stajnia na Salwadorze - pol.
film fab./pOw1.1
13.45 Spotkania z pro1. W. Zlnem

lf,0wtJ

14.15
ydzleń pre~denta
14.25 Rozmowadn a
14.55 Powitanie, program dnia
15.00 Panorama Ipowt. z pr. II z
godz. 13/
15.20 ... swego nie znacie ... : Katalog zabytków
15.30 W okolice Stwórcy - pr. katolicki
16.00 Muzyczna skrzynka Teleexpressu
16.30 Hlstorla·współczesność:
Polska I Ukraina
17.00 Teleexpress
17.15 TIk-Tak - pr. dla dzieci
18.00 Zespół adwokacki 151 - pol.
fIImfab.

J
' .....""'"

,......,

~Inowsklego

23.20
23.45
0.15
0.25
0.55

gubll~St./~w1.1

1.15
zas la C eble IpowtJ
1.35 S~rtowy tydzlen I pow1.1
H
storla.współczesność:
1.55
Polska I Ukraina IpowtJ
2.25 Zakończenie programu

9.00 Kielecki kwadrans • maQ. In·

161· bajka dla dzieci 9.40 LudZie i spra·

wy IpowlJ 10.00 Jastrzębia mądrość·
czechosł. film histor. 11.40 Kleleckl go.
niec teatralny 12.05 Telegazeta 17.15
Kielecki kwadrans - mag. inform. 17.40
Powitanie 17.45 Zaczarowany ołówek
/71. bajka dla dzieci 18.00 Ludzie I spra·
wy 18.15 Modna głowa· pr. na temat
pielęgnacji wIosów 18.55 Saper - tele·
tumiej na telefon 19.25 Kielecki kwad·
rans· mag. inform./powtJ 19.50 Wtorkowy worek sport. 20.35 Odkrywamy
F.rancję: Burgundia· film dok . 21.40
Swirusy· kom. USA 23.25 Ludzie i spra·
wy 23.45 Kielecki kwadrans· mag. in·
form ./powtJ 0.10 Telegazeta TKK

TV KRAKÓW
8.00 Kronika 8.05 Kraków na dzień
dobry 8.30 Atramentowy zlodziej 111·
film dla dzieci 9.00 Cristal 9.30 Przechyl
23 i pól 10.00 Cisco Kid • film his!. USA
11.40 Partenon ateński 11.45 Mniam •
mag. kulinamy 12.00 TV Polonia 15.10
Kowboje z Krowigrodu . serial anim.
USA dla dzieci 15.30 Dzieci i piosenki
16.ooWitajcie nowi · serial dla mł. 16.30
Jesteśmy · pr. publ. 17.00 Kocie klipy
17.15 Crista117.55 MegabaJt· pr kom·
puterowy 18.10 Kronika 18.40 za metą
. mag . sport. 19.00 Blisko życia· pr
publ. 19.30 Starszy niż ateński Akropol
• relacja z Festynu Archeologicznego w
Biskupinie 20.00 Pełnia nad głową· pol.
film obycz. 21.30 Promocje muz. Sła·
womir Wilk 21.40 Gość TV Kraków
21.45 Kronika 21 .55 Sport 22.00 Hity
sprzed lat 22.45 Stan zagrożenia 23,00
Obsesja · dram. USAO.40-1.00Muzyka
na dobranoc

http://sbc.wbp.kielce.pl

..Metalowiec"· brak terminarza;

STARACHOWICE
BIURO REKlAM l OGWSZEŃ
"ECHO DNIA"
OST Gromada, ut. Piłsudskiego 60,
!eL 74-72.51,czynne9.oo·17.oo,
."bllly 10.00· 13.00
• Apteka: tA. MaszakoNska 17;
• KINO MieJslde • nieczynne

......

KONSKIE

SUCHEDNIOW

BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ
"ECHO DNIA"
ul. l Maja tel. 36-26
czynne 11.00-16.00
• Kino "Adria". "Glupi
szy" USA 1.12 g. 17.00, 18.45;

glup·

KINO"Kuźnica"

•

S

• Apteka dyżurująca: Li.~ l
• Muzeum Historyczno·Archeo·
logiczne • wystawy stale: fajanse i
porcelana ćmiełowska , Poczet książąt i królów polskich wig M. Bacciarellego. Sala por·
tretów właścicieli Ostrowca od XVII do XIX
W. Wystawy czasowe: Ptaki ptaszki i pta·
szyska. Wystawa ze zbiorów muzeum przy.
rodniczego PAN w Krakowie, "Sanguszkowie" . wystawa ze zbiorów Muzeum Okręgo
wego w Tarnowie. Czynne wtorek · piątek
9·16.30, sobota 8·15, niedziela 13-16.30.
• Rezerwat I Muzeum Archeo·
logiczne w Krzemionkach .
czynne wtorek· piąlek 9·17. sobota 9·17,
niedziela 11 · 17 · Pradzieje czlowieka,
Górnictwo krzemienia w neolicie, dwie

RADIO JEDNOŚĆ
6.10,15.10 Kalendarium 6.30, 7.00,
8.00,9.00,10.01>,11 .00,13.00,1 4.00,
15.00, 17.00, 20.00, 23.00 Serwis in·
form. 6.40 Słowo na dziś 8.10 Nowości
z Księgami Jedność 8.40 Krótki przegl.
prasy katol. 9.10 Serwis sport. 9.20,
16.30 Rynek pracy 9.35 Gość w studio
10.15, 14.15 Komunikaty i ogłosz .
11.10 Moje fascynacje świętymi 11.30
Wspólna modlitwa połudn . . Anioł
Pański 12.20 Notowania giełdowe
13.15 Komentarz do notowań giełdo ·
wych z Domu Maklerskiego Penetrator
15.30,21.10 Kielecki dziennik radiowy
16.05 Nowości z Jedności 17.15 Po·
tyczki z językie[Tl18.OO Transm . mszy
św. z kościoła Sw. Trójcy 20.10 Nasze
życie
20.40 Wieczorna modlitwa
Kościoła 21.30 Piosenki dla beztelefo·
nowców 22.00 Powieść na dobranoc
22.15Ten stary, dobry rock 23.15 Teraz
jazz 1.00 Noc na Wzgórzu

RADIO KIELCE
5.00 Nowinki z Radiowej 6.00, 16.00
Aktualn. dnia 6.25 Notowania giełdowe
7.30,17.30 Sport 8.10 Pr. reklam . 8.30
Mag. dla niepe/nosprawnych 8.40 Dziś
w pr. 8.50 Radiowa giełda pracy 9.00,
11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00,
19.00 Wiad. 9.10 Nie czytałeś· posłu ·
chaj 9.15 Muzyka dla wszystkich 10.00,
14.00,20.00 Mag . inform. 10.10 Reglo·
nalne notowania walutowe 10.14, 12.10
Kurier ogłosz. 10.30 Pół godziny dla rodziny 11.10 Sprawa na dziś: Rada
Miasta w Kielcach· Spory wokół kom·
petencji 12.00 Plus w południe 12.20
Prosto z gminy 12.30 W ludowyCh ryt.
mach 13.10 Rozmait. i muzyka 14.15
Top 30 . dance chart 15.10 Auto radio·
moto radio 18.00 Plus 18.30 Zmagania
- prezentacja reportaży 19.10 Świat vi·
deo 19.55 Baśnie do poduszki 20.1 0
Radio po kolacji 22.00 BBC 23.00 Mag .
studencki 23.30 Razem bracia do lin mag morski 0.00 Nocne Kielce

Telewizja ,
satelitarna
POLONIA l
Program nie zostal zaktualizowany przez nadawcę 6.00 Jolanda
- argen!. serialobycz. 6.45 Posterunek przy Hill Street · serial sens.

• rieczyme

'ZJSZOW

18

J

OSTROWIEC
BIURO REKlAM I OGŁOSZEŃ
"ECHO DNIA"
Klub "Primu"
ul. Kochanowskiegu 2/1 ,leI.62. t6-65,
czyn ... 12.00· 16.00

Za chWil, darszy ciąg progra-

onkurs rock'n'rolla Im. Billa
Haley'a
Kronika niefIlmowa mec. WItolda Bayera 111
Panorama I powt. z godz.
21.00{
~ort telegram
chruścianej Izbie: Festiwal
Folkloru Ziem Górskich - Zakopane '94
Spojrzenia na Polskę - pr.

•

DAREX - Radio Taxi
tel. 537-3711. 96-26

• POMOC DROGOWA . tel. 113-500.
• KOMIS FOTO·WIDEO K I e I c e ,
-...
Rynek 17, tel. 474-45
• PRALNIA CHEMICZNA K i e I c e ,
ul. Wspólna 3 (naprzeciwko Banku Zachod·
niego), tel. 52&49. czynna pn.·pl. 9·18, sob.
9·14;

mu-pr.sa~.

22.50

"WoIno8ć"· "S~ i rnattM" g. 17,

POSTOJ TAXI "PRZY DWORCU·
nie pobiera opłaty za dofazd
tel. 513-105

• POMOC DROGOWA ·El31.maJ.

• LOMBARD ID.H. VERSALI
- STASZICA l, I piętro
_

•

.Prawo Bronxl.l' g. 19;

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

Do ranocka

20.30 Reportaż o olonll
21 .00 Panorama
21.30 Tullpan/1/- serial TVP, reż. J.
Dymek, wyk. J. Monczka
22.25 Program na środę
22.30 Relacja z ogłoszenia wynlków I etapu Konkursu Cho-

SKARZVSKO·KAM.
BIURO REKlAM l OGŁOSZEŃ
"ECHO DNIA"
uL Suknia 2 "ORBIS",
telJrax/ 512·554,
czynn_ 9.00· 17.00
• Apteka - ul. Apteczna 1

KINA
POMOC DROGOWA
61-79-76

Wiadomości

IpowtJ
11.40
12.00
12.10
12.15
12.20

--

podziemne galeńe turystyczne; • czynne
wtorek·sobota 9·17, niedziela 11·17.
• Telefony: Informacja I rezerwacja
b~etów PKS tel. . 65-3~, przejazdy rodzinne ·65·23-40; Autoholowanie • sam.
ciężarowe i autobusy, czynne całą dobę •
tel. 65-38·28;

USŁUGI POGRZEBOWE CAŁO·
DOBOWE • PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUG KOMUNALNYCH· tel. 31·7047,
66-31·11,467·88.
• POGOTOWIE POGRZEBOWE
"USTRONIE" • USŁUGI CAŁO·
DOBOWE· tel. 61·29·18, 61·39·12.

•

Za~oszenle

form . /powtJ 9.25 zaczarowany ołówek

7.00
7.1 0
1.15
1.30
1.50

• Prywatna Poradnia Psychologiczno - PedagOgiCZDll • Kielce.
41141 w. 225kJb443-53
• CENTRUMBEZOPERACYJNEGO
LECZENIA PROSTATY ul. Seml·
naryjska 27" A·, tel. 61-30-60 • specjafiści u·
rolodzy

DRZEJOW

• KINO ·nieczynne;
KONSKIE
• KINO "Adria"· nieczynne
BUSKO
• KINO "Zdrój" . nieczynne;
PINCZOW
• KINO "Belweder" • "Leon 'Zawo·
dowiec· g. 17
KAZIMIERZA WIELKA
• KINO "Uciecha" . nieczynne;
WŁOSZCZOWA

• KINO ,,Dom Ku1tury". rieczyme
STOPNICA
• KINO "Powiew" • nieczynne
Redakcja nie odpowiada za zmiany
w terminarzacb

USA 7.45 Teleshop 8.10 Filmy anim . dla dzieci 9.50 MacGyver serial 10.40 Maria - serial argen!.
11.30 Posterunek przy Hill Street·
serial 12,20 Filmy anim. dla dzieci
14.00 MacGyver· serial 14.40 Maria - serial argen!. 15.35 Teleshop
16.00 Filmy anim. dla dzieci 17.30
MacGyver - serial 18.20 Maria serial argen!. 19.10 Drużyna specjalna • serial USA 20.00 Film tab.
21.50 T&T - serial USA 22.20 Je·
den + dziesięć - s~rial 22.45
Pełnym gazem 23.15 Swiat sportu
- mag. 23.35 Maria - serial argen!.
0.20
Drużyna specjalna - serial
USA 1.10 Film fab. 3.00 T&T - serial 3.30 Jeden + dzjesięć - serial
3.50 MacGyver • serial 4.40
Drużyna specjalna - serial USA
5.30 Maria· serial

6.30 Gimnastyka artysl. MŚ
9.30 Gillette Worjd Sport 1 0.00 Ta·
nieco Rock'n'roll. ME 11_00 Trans
World Sport 12.00 Action 5 13.00
Magic Sports. Futbol ameryk. NFL
15.00 SportodAdo Z. Tenis 16.00
Gimnastyka artys!. 17.00 Action 5
18.00 Magic Sports 19.25 Piłka
nożna 21.30 Glllette World Sport
Specjal 22.00 Wrestling WCW
22.55 Wiad . sport. 23.00 Gimnastyka artys!. 0.00 Kręgle 1.00 Rek·
lama 1.30-2.25 Wrestling WCW

EUROSPORT
8.30 Mag. gołfowy 9.30 Taniec
10.30 Triathlon 11.30 Liga brazyl.
12.30 EurogoaJs - najciekawsze
bramki tygodnia 13.30 Mag. !WOr16w
motorowych 14.30 Polo. MS 15.30
Jeździectwo 16.30 Triathlon 17.30
Rajdy samochod. MŚ 18.30 Eu~
ais - najciekawsze bramki tygodnia
19.30 Wtad. sport. 20.00 Mag. motorowy 20.00 Boks 23.90 Uga Europej·
ska 0.30 Szachy. MS w Nowym Jor·
ku 1.00-1.30 Wiad. sport.

FILM NET
8.00 Światła wesołego mias·
teczka - dram . USA 10.00 Filmowcy - kom . USA 12.00 Zabawa w
kółko - dram . USA 14.00 A moglo
być. tak pięknie· kom . USA 16.00
To jest moje życie· dram. USA
18.00 Mgła - horror USA 19.30
Błyskawiczna kariera 20.00 Ekst·
radycja - serial 22.00 Jak to się robi w Chicago - film sens. USA 0.00
Czarny onyks 0.30 Sport na wesoło

Publicystyka
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Legendarny pociąg nie wytrzymał konkurencji

~ KSZTAŁCENIA

n

KIEROWCÓW - - _..
KIELCE, r6g Czarnowskiej i Buczka
(pobliże ronda)
tel. 66-49-71, w. 121

Podróżowali nim królowie, wielcy artyści, dyplomaci, biznesmeni, aferzyści I szpiedzy. Owiany
romantyczną legendą, spopularyzowany w powieściach sensacyjnych I filmach, uważany za

lAMINOWANE, ZWIERUSZOWA!
NAJLEPSZE, NAJTANSZE W POlSCE.
STAŁYM KLIENTOM GWARANTUJEMY
STABILNE CENY DO KOŃCA ROKU.

najsłynniejszy pociąg w Europie " Orient Express" Paryż - Konstantynopol przeszedł już do historii
kolejnictwa. Nie wytrzymał konkurencji samochodu I samolotu, które zabrały mu najlepszych
pasażerów - wiecznie spieszących się dyplomatów I biznesmenów.

HURTOWNIA OBI, KIELCE, UL. ZAKŁADOWA 1
tel. 66-06-05, w. 176, 177
pon.-pt. 7.00-18.30, sob. 7.00-13.00
KOMUNIKAT
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ogłasza

nabór na 3-letnie stacjonarne szkolenie specjalizacyjne w zakresie medycyny rodzinnej. Wymagane dokumenty:
podanie; życiorys; zaświadczenie o ukończonym stażu podyplomowym; kopia prawa wykonywania zawodu; odpis dyplomu
Dokumenty należy zlożyć w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Kadr
Medycznych - Kielce. ul. Grunwaldzka 43a, w terminie do 31.10.1995 r.
Informacja: tel. 506-87, 66-24-81, w. 268 lub 279.
95./1c

,

"Orient Express" byl jedną z
pierwszych udanych prób integracji europejskiej. Kongres Berliński kończący wojnę rosyjsko-turecką 1877-78 zobowiązał pokonaną Turcję, a także Bułgarię i Serbię, które odzyskały niepodległość,
do budowy linii kolejowych i
połączenia ich z siedą europejską.
Wymagało to pokonania wielu poważnych problemów, nie tylko
technicznych, ale także organizacyjnych, m.in. zawarcia aż 22
umów międzynarodowych.
Pierwszy pociąg wyruszył 4
października 1883 r. z Paryża
przez Strasburg, Monachium,
Wiedeń, Budapeszt do Bukaresztu, a następnie - z przesiadkami - do Warny, skąd pasaże
rowie drogą morską płynęli do
Konstantynopola.

W 1889 r., po zakończeniu budowy nowej linii na Bałkanach,
"Orient Express" zostal skierowany z Budapesztu przez Belgrad do Sofii i dalej do Konstantynopola. Byla to
najdłuższa

linia kolejowa
w Europie, licząca 3200 km.
Przejazd z Paryża do Konstantynopola trwal trzy doby. Okresowo pociąg zabierał bezpośred
nie wagony z Londynu, Ostendy
i Brukseli.
Po przerwie spowodowanej I
wojną światową "Orient Express" ruszył ponownie w 1920
r., ale zmienioną trasą: z Paryża przez Lozannę, Mediolan,
Wenecję, Triest, Zagrzeb, Belgrad.

Rejonowy Urząd Pracy
w Busku-Zdroju
oglasza przetarg nieograniczony na

BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH
BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM
PRZY UL.
W

Złoty

okre

"Orient Expressu" to początek
XX wieku, kiedy technika kolejo-

Brytyjskie zabytki •

Brytyjski NIK /Natlonal Audit Oftice/ bile na alarm z powodu
królików. Ryjąc głębokie jamy, podkopują one fundamenty historycznych budowli, zwłaszcza w Szkocji. Poważnie zagrożony
jest zamek w Dunsinade, uwieczniony w tragedii Szekspira
"Makbet".
Króliki nie są jedynymi wrogami historycznego dziedzictwa na
Wyspach Brytyjskich. Szkody
powoduje też bydlo, które bez
żadnego respektu dla architektury ociera się o ściany zabytkowych budowli. Nie bez winy są
także ptaki i drzewa, Szkoccy
konserwatorzy wprowadzili do
architektury nowe pojęcie - erozji

szkockie króliki są tak bardzo
wybredne? Dlaczego, skoro już
muszą ryć, nie mogą robić tego
z dala od historycznych budowli?" Odpowiedzi udzielił dr James Fenton, ekolog z Edynburga. Jego zdaniem, arystokratyczne zamki i rezydencje wzbudzają apetyt wśród królików dlatego, że znajdująca się pod nimi
ziemia była naruszona budową
fundamentów i jest z tego powodu suchsza niż otaczający je
grunt.
Wyjaśnienia, dlaczego bydło i
owce wolą ocierać się o historyczne budowie, a nie np. o samochody, żaden uczony dotychczas nie przedstawił. Nikt też nie
przeprowadził
studiów
porównawczych
nad
skalą
zniszczeń dokonanych przez
zwierzęta
i spowodowanych
przez turystów. Tych ostatnich
przybywa do Szkocji ok. 2,5 mln
rocznie. Wielu z nich przyciąga
6 tys. zarejestrowanych historycznych budowli i 40 tys. obiektów zakwalifikowanych jako
zabytki architektury..
ANDRZEJ SWIDLlCKI
z Londynu

RÓŻANEJ 2,

BUSKU-ZDROJU.

Przetarg odbędzie się 18 października br., o godz. 10,
siedzibie RUP, al. Mickiewicza 15.

W

Oferty sporządzone ściśle wg. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która jest do pobrania w RUp, pok. 10,
należy złożyć w terminie do 17 października br., w sekretariacie RUp, w Busku-Zdroju , do godz. 14.

Rozmiar szkód może być tak
duży, że Historic Scotland, nowo
utworzona rządowa agencja troszcząca się w Szkocji o ocalenie

Na 80 tys. ocenia
raport ONZ Ilość nleletnich prostytutek
na Tajwanie. Z dziecięcą prostytucją w
tym kraju próbuje
walczyć
Fundacja
Ogród Nadziel m.In.
przy pomocy happeningów
zwracających uwagę opinII publicznej na rozmiary zjawiska.
Fot. PAP/CAF-EPA

historycznych obiektów, postanowił dokonać ich reinwentaryzacji, aby mieć pełniejszy obraz
zniszczeń i opracować plan
działań zaradczych.
Nie jest to bynajmniej nowy
problem. Za podkopanie brytyjskiej monarchii w 1702 r. odpowiedzialny jest kret, którego podziemne korytarze w parku Richmond doprowadZiły do potknięcia
się rumaka, na którym gało powal
król William III. Monarcha upadając boleśnie się poturbowal i
zmarł wkrótce potem.
Uwagę
naukowców
zaprzątają
pytania: "Dlaczego

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1.600 zł w kasie RUp, w terminie do
17.X.br., do godz. 14.
953/1.

Przedsiębiorstwo

AGENCJA
ROZRYWKOWA

"CHEMADIN" S.A.
25-639 Kielce, ul. Malików 144
tel. /041/ 520-34, 528-61

zatrudni na budowach
zagranicznych pracowników o
wysokich kwalifikacjach w
następujących zawodach:

- spawaczy z
uprawnieniami TW wg
EN 287:141 T/ 111 T
oraz 135 P,
- spawaczy z
•
•
•
uprawnIenIamI
polskimi B-2, l C i B-2,2 C,

•
•
•
- spawaczy z uprawnIenIamI

~

czeskimi:
BE - 169, BE - 269,
AE - 369, AT - 369.
Gwarantujemy wyjazd od zaraz.

zagro żone

Przysmak królików

zwierzęcej.

WYKONANIE ROBÓT REMONTOWOW

wa zapewniała już wysoki komfort podróżowania - pulmany, wagony restauracyjne i sypialne. Był
to pociąg dla bogaczy i snobów.
Zapewniał wygody i wykwintną
paryską kuchnię - ale też ceny biletów były kilkakrotnie wyższe niż
na innych liniach kolejowych.
Po I wojnie światowej zaczęło
ubywać bogatych i wytwornych
pasażerów i "Orient Express"
znacznie się zdemokratyzował,
po ostatniej zaś sławny niegdyś
pociąg zaczął tracić znaczenie.
Przetrwał jeszcze 20 lat, choć
pod zmienioną nazwą - "Sim plon
Orient Express·.
Po raz ostatni wyruszył z Paryża 20 maja 1977 r. Tak po prawie stu latach zakończył żywot
najsławniejszy pociąg Europy.
Odegrał on wielką rolę w dziele
zbliżenia różnych kultur naszego
kontynentu.

INTEGRACJA
DLA BOGACZY

PŁYIY

11

WszystKie ncn~tn~cn za~raszamy:
, Jego goścIe
W programie

między

gazeta-poranna·

innymi:

Krzysztof Pia.secki
Bayer Fuli - gwiazda disco polo
StanislawTulap Marek Fijalkowski wprogramie).ch kieleckie!"
iękniejsze dziewczyny Kielecczyzny
- 15.10., g. 15.30 - talowa Wola, rtmK, ul. l ierpnia
15.10., g. 19.00 -Tarnobrzc& Hala
16.10" g. 17.30 - Bu ko-Zdrój, Hala

N

ł----'--'----

(~ I) ENERGOAPARA VRA S.A?
http://sbc.wbp.kielce.pl

TARN08RZESKAFABRYKA
OBRABIAREK

~tA~łm... U!.i;.!il.l1,ti',tU~~
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Echo Reklama

DNIN'

TYLK<?wJYA
"ECHU
O
O
ZADOWOlENIA
KllENI'A
NA OGŁOSZENIA
DROBNE

Autoalarmy

.

FOX, PRESTIGE- montaż,
wszystkie typy. "Rita Motors",
Kielce, ul. Domaszowska 52,
tel. 68-12-35.

Auto · ... ..
*

szczegółowe informacje

Płytki

ceramiczne, oficjalny
dealer firmy "Jopex", "Ceramika Paradyż ", "Cerkolor",
import bezpośredni : Hiszpania, Włochy. Surma, Kielce Słowik, Chorzowska 22, tel.
593-44. Ekspozycja, Kielce
Leśna 7.

Skup i sprzedaż samochodów używanych, tel. 6860-05,68-60-06.
* Sprzedaż nowych samochodów, tel. 68-60-05, 6860-06.
* Dogodny kredyt 14,9% rocznie.
* Oryginalne części zamienne
do
wszystkich
modeli
Fiatów. Kielce, ul. Piotrkowska 12, tel./fax 68-06-10.
* Autoryzowana Stacja Obsłu
gi, tel. 68-60-03.
* Serwis wymiany ogumienia
TC Dębica, tel. 68-60-03.

Solo Fłat Dealer
Blokady skrzyni biegów- TYTAN LQCK-montaż. wszystkie
typy! "Rita Motors", Kielce,
ul. Qomaszowska 52, tel.
68-12-36.

Uwaga - Zmiana adresu Firma
Wysokościowa "Alpineer" ulica
Maciejowskiego 8/29 Sandomierz, tel. (015) 32-12-49.
11VI,nXI)41

Dachy-Izolacje ·· .
Wodrol - Kielce
Blachy dachówkowe
Rynny PCV
Wełna mineralna, szklana, otuliny na rury
Styropian, folie, papy
Kielce, Piwowarska 28 (bocz·
na Witosa), tel. 31-38-17.
JWI~I90

Elektronika:::.··
:. :'.::.:.:
...
'

"

."

~

,

','

,"

AAA Rynny z PCV "Marley"
oferuje firma "Kanaan".Kielce,
Sienkiewicża 76, V piętro,
pokój 27, tel. (0-41) 66-46-60.
Brytyjski standard. Najniższe
ceny.
Bayosan, śnieżnobiałe tynki ,
rynny Marley. Kielce, Okrzei 59,
429-12 w. 34.
J\!'I~lao

-Oesklpodłogowe. Bifzyn~'TO-:

47) 54-10-20.

- 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 Małogosz
cza.

murowany na KSM. Kielce, 230-38.
~13

1i)'093J1

--Szczen-riikaowczar'kii--iiie:
mieckiego, Kielce, 68-18-66.
1i)'09311

····1"26p·tTM·s;· TM9r·KleicEr: 3f':

L.okale. .. :.: ....
Agencja "Medium-Serwis"mieszkania, działki, lokale, kupno-sprzedaż . Kielce, Sienkiewicza (NOT - parter), 68-07-74.
~I

··..A'geiicJa:;·········r;;[ferucncimosCT;
Wesoła

51 . Kielce, 68-75-88.

Agencja "Complex-Dom" mieszkanla, domy, działki.
Kielce, 68-43-86.
JWI~1I1

Glazura, terakota, kleje, listwy
wykończeniowe. Kielce, 1905
Roku 10,597-74.

iIIV_,

····;;Krydom...··s:c·:·Wtrskowe .. o~
cieplanie domów pianką krylaminową. Kielce, tel. 31-34-41,
31-85-54.

VlWlm

····Ku·piJrz·anTrTi.. ·wzros·iiie.. VATf
Największa

kielecka hurtownia
płytek ceramicznych, elewacyjnych (sprzedaż ratalna). CedroMazur 7, Cedzyna (obok cmentarza),68-01-65.
II:tVIIrI1JIJI

··..Miisz·probTemy· z · wenyYfacTą;

spalinami, dyJ"Tlem? Montaż regulatorów ciągu "Aspiromatic"
na kominach: wentylacyjnych,
spalinowych I dymowych. Kielce, 56-410.

..··ParKiet,

VAllllllO<

mozafJ<a,klejeoo
parkietu, drewna, ociepleń. "Alex" Nowiny, Przemysłowa 7,
593-76 (8.00-16.00).

"Costix" - Nieruchomości.
Kielce, 68-03-29

-"

Do wynajęcia gabinety lekars·
kie, wyposażone, śródmieście.
Kielce, 441-62.
Ii)'093I7

Poszukuję mieszkania (2 pokoje). Kielce, 68-00-43, w. 25,
9-15.

Odżywianie
komórkowe.
(041) 66-44-01, (048) 31-86-62.
.....: .•....... ~ ......... :.......... _.... .......... ~~

_

..

AAA AAA AAA ZAPRASZAMY! Do sklepu motoryzacyjnego PP.MOTOZBYT W KIELCACH przy ul. Karczówkowskiej 9, czynne od 8.00- 17.30,
tel. 68-44-50. ŻUK, POLONEZ, FSO, 126P. Akcesoria, akumulatory, łożyska, lakiery,
ogumienie, chłodnice, grzejniki gazowe.

AAA Alarmy, tel. 461-38.
WlVMlOJOB

--/i:AA 'Ameryka-ńs'kie- auloaiar:

my "Alcatraz" (kod dynamiczny)
oraz "Legend", centralne zamki,
znakowanie, radioodtwarzacze.
Najlepsze w kraju ceny oferuje:
Wyłączny przedstawiciel na Europę "Audiopol". Kielce, ul, Radiowa, tel. 429-67.
AAA Autoalarmy Prestige
Audiovox (zmienny kod). Dodatkowe akcesoria zabezpieczające. Serwisy: Kielce, Manifestu Lipcowego 34, 32-6599 (czynne 8.00-22.00); 1 Maja 191a (Polmozbyt), 66-3207.

mieszkania w Kielcach, najchęt
niej KSM i okolice. Kielce, 25855 (po 17.00).
~11\\

Poszukuję mieszkania. Kiel-

ce,31-09-62.

sy, blacharstwo - ustawianie geometrii, lakiernictwo, kabina lakiernicza. ~warancja do 5 lat.
Suków-Papiernia, 61-94-12.
JWV~I4<

"-AkiJml"iiatory;··ogu·rlilenle·,"fflt':
ry. Kielce, 563-59.

~

1i)'09310

Wynajmę M-3. Kiel.ce, 66-

20-57.
1CV1m60

'-WynalmfiTiJeSZk-anre"w"San-:
domierzu, tel. (0-15) 32-34-18,
wew. 207.
IUoIlIOIIl
._ ....... -. _ _ ..j .. __._... _ ... __ ...
_ ..-.

--Akumulatory-,~Akuma"- tanie,
niezawodne, 2 lata gwarancji,
części do Skody i motocykli
(wszystkie typy). Motorowery
-;, Motor-Zbyt", Kielce, Żytnia 3/5,
tel./fax 61-67-78.

-

....

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

1WO'1<'

····AAA···Nap·rawa..·tele·wizorow:
1W09311

-AiJfomatycznych-praJeK;-lnz
Rybak. Kielce, 441-41 .
BII'091'15

----~

21-43.
,

1W09231

-'-Cnło-dnTCtwo-

--'-'-ii'aprawa:

lodówek, zamrażarek, lad,
komór. Kielce, Sawickiej 16 A,
32-50-00.
8W1186S0

-···Gazowycfi···piecy·"c:o·:;···pfe:
cyków, kuchenek, "Mora", gwarancja. Kielce, 66-10-08.
1OO811ó

-·praIEik-;Todowek:"Rrefce, '"Ja~
giellońska 59, tel. 66-28-06, 3122-32.

Nieruchomości

JWn0/0009'

··· Autoafa·rmy: · Kierce;· 6'i~9tnj(i."

Plac pod garaże. Kielce, 526-60.

1W09211

····AiJtoszyby:··SpriediiZ;···mon:

BII'093JI

····Sprzeda·m··dziall<·tfi'iii.5lidO:

taż,

naprawa, serwis Avia. Kielce, ul. Kolberga 2a, tel. 519-57.

waniami, wodą, telefonem. Dęb
ska Wola 130. Kielce, 11-85-31.
8WO'1317

····A'utoszyby.. ~···sp·rzeaaz-,.. ·rlion·~

IWIIJIIOOIlII

····S·p·rzedaiTi····atraKcy"j"iiy····s·eiF

taż

- szyberdachy. Autofenix,
Szewce 39 koło Osiedla Nowiny,
tel./fax 592-05 oraz Kielce, Tarnowska 26.

ment na PodkarGzówce, 491-99,
po 16.
_..

~I"'"- ._-.*~

.. _--.--.-.. _. _ _ .__BII'09117
._--

.•

MWQOO;I

-·-Blacfiii·rstviO·····_·poJazaowe.
Zapraszamy. Kielce, 562-86.

IW09m

-H)'rcr-częsCTTamrenne. ·Kierce, Górników Staszicowskich
15,502-52.
Końcówki,

sworznie, wahacze. Kielce, ul. Stokowa 5, tel.
(041) 68-37-74.
PII'1IOOII13

Naprawa silników, montaż tłu
mików "Walker". Kielce, Krakowska 62, 516-41.
1I:tV1/OOl10

····P·ółOsie ·· napęaowe···(rrancus~

kie, gwarancja). "Lemar", Kielce,
Ściegiennego 201, 6145-18.
illVl<lXIJOl

Zawory silnikowe. Kielce, ul.
Stokowa 5, tel. (041) 68-37-72.
Pf/WXl13

Nauka
Angielski- lektor z USA. Kielce, 66-29-54.

_13

····Ang..elski::··j{·orep·elYcje:..·Kiei:

_I

ce,31-32-69.

1CV1m91

·· ··Cfie·mra:·1<IEirce·: ·~rr~99:6~C ·····

····Flzyk·ii: ··Klerce·,· ·25·1~(i4 :· ·············
IC)1IIJloI

····Jezyk·..rosyjskr:···korepelY·cje
(szkoła średnia), tłumaczenia.

~III

_I

····Kursy···fal<iu·rowania;·..Ksiązl<i
przychodów i rozchodów"Computex". Kielce, 432-02.
···· Nremleckr~· KorepeyYcje·:·Kiel:

ce, tel. 410-41, wew. 49 (9.0015.00) .
WN~II

Szkoła

Bankowa przyjmuje
zapisy do pomaturalnego zaocznego Studium Rachunkowości w Sandomierzu. Informacje: Sandomierz, ul. Kości
uszki 4, tel. (0-15) 32-27-90.

11_

Naprawy
AAA Automatycznych pralek,
lodówek, chłodnictwo. Kielce, Że
. rqrn§ki~9.11}. ąt-~·=n·....

http://sbc.wbp.kielce.pl

Y!1.~\61

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

Poligrafia
Plexi, PCv, folie, papiery samoprzylepne, kasetony podświetlane, materiały do poligrafii.
Hurtownia "Intergraf", Kielce, Jana Pawła II 12, tel. 68-12-55.

Praca ·..

.

Agencja zatrudni Panie 18-35
lat. Kraków, tel. (0-12) 21-29-18.
P)Ii108!

····AiJtciryzowany-· 5eiW"isłłlV

zatrudni technika elektronika
i sprzedawcę . Kielce, 31-80-91.
PIIIOOO31

-·-Eksluzywna;WarszawsKaagencja zatrudni miłe Panie. Super warunki. Warszawa 090-2295-50, (0-22) 663-61-42.
8WOIl16

····Firm·ii..·..,; AKRO·PO["... ··~···· Kii.:
mieńczyce

~V~I61

Kielce, 61-67-53 (po 18.00).
AAA Dobór lakierów samochodowych, komplet akrylu 790.000, blachy, zderzaki krajowych, zagranicznych. Kielce,
Sobieskiego 87,61-52-74.
JW'Iw,1lO14<

-···PosZUklilę--·OWUpOKojoweg-ó

raz", "Silicon", immobilisery, raKielce, 434-79.

diomontaż.

(samochody zachodnie). Kielce, Domaszowska
45, 68-25-07.

AAA Osobowe, busy, autobuVIWll!l

1IIV1/OOl91

····AiJtoariirnl"y·;,[egena·"·:·,;Alcaf:

używanych

lllIOl19J

Farby, lakiery, tynki, impregnaty - francuskie. Hurt, detal.
Kielce, Krakowska 62, 516-45.

Ml'I~310

··· AutoafariTiy:· Kierce;· 68~·ć.it:S8:

·· ..AiJto~Mai; ··· s·piZeaaI' ..częśCi

99-62.
1W09191

_70

- Ak"limuIatory - naj'no- w-s-ze.c::;(po!=
skie, zachodnie), "Piastów",
"Centra Plus", "Accupawer" (hurt
- detal), regeneracja, ładowanie,
ocena techniczna. Brzeziny
102A, sklepy: Kielce, Skalista 13,
492-63, Sandomierska 106.

WNlI«1Jll

Motoryzacja

Kupię, wynajmę garaż

Akumulatory, ogumienie, filtry, Kielce, Batalionów Chłops
kich 93, 563-59.

Kielce, ul. Zagnańska 72, tel.
(041) 484-19, fax (0-41) 49392; ul. Skrzetlewska 4, tel. 6844-40; Jędzrzejów, ul. Dojazd
1, tel. 613-52.

..

·..·S·al1iOChody..roz61te~wyeksp;
loatowane. Kielce, 11-72-69.

Budownictwo '. :

Mabud

sprzętu grającego

Ku· pn·o·. .:.... :.:;. :;:: ..

tycznych. Kielce, 61-18-83.

Błaut- tel~wlzory. Kielce, 31-

".

Sanyo - wielka promocja
z odtwarzaczami CD, ceny już od 300 zł.
Tradex - sklep, Kielce, Leonarda
16, tel. 428-47.

_211

··· ·AAA·Niipraw~i·pralekaljioma~

Kielce, 11-16-47.

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

JIV~I!3

Solo Fiat Dealer

.

AAA Gazowych piecyków, kuchenek, hydrauliczne. Kielce,
66-05-02.

"HOSSĄ"

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, biało-brązowe ,
brązow,e;
typowe i na
zamówienie.
5. Okna z PCV- "KBE" białe,
Największy

biało-brązowe ,

brązowe

w dowolnym kształcie i rozmiarze.
6. Okna z PCV- konstrukcja amerykańska.
Przesuwne
góra-dół,
lewo-prawo,
z siatką ochronną przeciw
owadom; na zamówienie.
7. Okna i drzwi z aluminium
w wielu wzorach wewnętr
zne
i
zewnętrzne
z przekładką termiczną; typowe i na zamówienie.
8. Drzwi wewnętrzne - kilkanaście wzorów.
9. Drzwi zewnętrzne - kilkanaście wzorów.
10. Ościeżnice.
11. Bramy garażowe .
12. Okna dachowe - przedstawiciel handlowy firm: "Velux", "Fakro", "Ortis".
13. Styropian.
14. Cement z Małogoszcza
i wapno.
15. Piana montażowa.
ZAPRASZAMY I
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 ~7.
"Hossa" Radom, ul. Obrońców 30 (dojazd od ul. 1905
Roku) , tel. 60-20-88.

-

73, tel. 52-26-3.3 zatrudni pracowników do produkcji
drzewnej. Możliwość przyuczenia do produkcji.
_II

····F'iima···wyaawnicza···zaii'uani
pracowników do lal 45. Kielce,
32-24-84, Radom (048) 412-83.
Vl1/011I6

··· l · W · masi · siaiisf ·auzycłi ··za~

robków i stalej pracy. Spotkanie
informacyjne
NOTKielce,
10.10. godz. 18.00.
~'I

-" Młoay-;-wyksztalCemeSreaii!e;

prawo jazdy, język włoski, szuka
pracy, 31-02-09.

-

····Nó·iW·eg·ia··:··pratfórmy··wiertiil~

cze

(wszystkie
zawody).
Dołączyć 2 zł 20 gr znaczkami.
,, 17 CONSULTING", Wrocław
15, box 71 .
IIOO!~I

Poszukuję opiekunki do dZIec-

ka (najchętniej z Czarnowa). Kielce, 66-35-37 (18.00-20.00).
PI/IOOIIJl

···· Praca ···cnaliJp·iiicia:···Ręczne

wyplatanie serwet. Możliwość
szerszej współpracy. Przesyłam
wzór wyrobu do oglądu. Chętni
pisać z kopertą zwrotną poleconą : "BEEL-SER", box 1120,
35-017 Rzeszów 1.
PIIIIl'3

Praca od zaraz. Bezptatne
szkolenie. Kielce, tel. 68-75-82
(8.00- 17.00).
VAWI1II

_,

··· p·riedsiębrorstwo·zatrljaiiT ·o~

peratora dżwigu samochodowego. Kielce, tel. 31-00-87.

-'Onla'"Europ'ejsKa-:'- wsZystKie
zawody (kobiety i mężcżyźni).
Znajomość języków niekonieczna. Pełna informacja. Dołączyć
2 zł 20 gr znaczkami. "80 Consulting" Wrocław 15 box 71.

-

··· 2atiiidiilę ·p·racowiiTKa· buaow~

lanego (glazurkarza, murarza)
przy domku. Kielce, 68-18-66.

PIJiIIlQ3I

····raTruanrmy '''Rieiownil<ii''-A-

_I

gencji Ubezpieczeniowej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Kontakt, Kielce 66-22-38.
. ...... .... __ ........ -.... _-.--_....._.......... _---_ .._- .... -_.

Różne
Agrokop • hydraulika siłowa .
zamienne do koparkospycharek. Kielce, Zagnańska
7, 576-98 .
Części

Echo Reklama
Lombard - natychmiastowe
pod zastaw. OH "Versal" Kielce, Staszica 1 (Ip).
pożyczki

Wl'IN00310

"'[o'mbara":" &i:2242;" 'natYCfi:
miastowe pożyczki . Kantor w Hotelu . Bristol", także w niedzielę.
68-22-24, nocny 66-3~ .
J.\,wl1n
-"I:restauriicJa- '~Karczowk'ii/{ or~

_,

ganizuje przyjęcia weselne,
bankiety, imprezy zlecone. Kielce, 566-06.
Tanio, szybko, solidnie! Szyldy, napisy reklamowe, usługi
plastyczne i V(ydawnicze. "ATH"
Kielce, Żytnia l, tel./tax 486-66.

Siatki ogrodzeniowe. Kielce,
229-24.
AWIIII

.... Sprzeaam"VW"G'olql' !n!9):
Kielce, 31 -25-36.

ICWIlII

Sprzedam z powodu wyjazdu 13 rat Auto Konsorcjum
Polonez, 10 mln poniżej
kosztów własnych . Kielce, 61 98-11 .

-

Malowanie
natryskowe.
Kielce, 31-47-13, 31 -02-90.

W_"I

Znicze- Skłodowskiej 9. Kielce, 68-83-44, 68-60-43.

l1\1li114

12'5P\Hf8'~ st<a::-'
-=n 1:'"
ba:"::rd
-or:z::::
aoOo--::i

-

-

Sprzedaż

ry, 2700. Kielce, 61-25-33.

AAA Artykuły dziewiarskie,
skarpety, rajstopy, figi, slipy,
biustonosze. Hurtownia "00lores", Kielce, ul. Św. Leonarda 15.

Kielce, 68-57-34 (20.00- 22.00).

....f2'6p .._·(Hj§3}:.... WiaCfo·mosc·:·

"-'Aktualn'fe:"ka'selooy'siifltowe;

tapety, kleje, okapy, pochłania
cze kuchenne. Akcesoria łazien
kowe firmy "Bisk" - ceny fabryczne. "Lemar", Kielce, Ściegien
nego 201 . 61-45-18.

_,

··..BOazeriii;··iistw:y:·paneie.. boa-:
zeryjne, lakiery ekologiczne,
drzwi harmonijkowe, kasetony,
kantówkI. Kielce, Miła 14, 56622.
1IIMI011I

Ciązowe ubiory. prwolnosc'l,

budka

nr 73.

-

- Cinquecento 7001f993)~
I właściciel. Kielce, 11-43-45.

IMI!lII

....Da'CIif(f9S'i)';..2':90tj':·'Kfelc·e;
595-28.

·..·j:·SO·1·S00:·Kleice;·432:2S:...... ·
!()11!l41

--,:s-o

1500 (1986) . Kielce-:ur.
Posłowicka 163.
lC)1)9ll1

ICWIlllł

Mieszkanie M-4, IV piętro
Świętokrzyskie. Kielce, 31-7971 (po 19.00) .
!lWIm
_,111

-

lWI'lOl

....Ageii·cja·..THAIS:.. Kl'elc·e;..·Erf:
lII1III1l

ICWIIII
ICWIIII

..··S·ahara:: ....towarzy·stWo;....ma:
saże .

Kielce, 61-65-55.

ABEX proponuje: tydzień samolotem - Majorka od 899 zł,
Tunezja od 699 zł, Kreta od
699 zł. Wycieczki, bilety autokarowe, wczasy, wizy, paszporty. Kielce, ul. Leśna 3, 42326, 444-60.
Wolne miejsca- NorymbergaMonachium. Kielce, 31 -25-50.

-

Usługi
AAA Alarmy, tel. 461-38.

'I:'It'IIlI1I

-" lłoloneza'1';4"i6V'F~'o\jer:'Klel:
ce, 11 -35-83.

IIWlII

.. ··poroneza..(1989)·fsuchy·par:

-

kiet dębowy. Kielce, 31-46-56.

p 'oloneza (1989). KlefCe:-31 58-75.

IIWIIlI

tlOIoneza {f985).1<ielce;- 6878-53 w. 209.

83-73.

ZAKŁAD

MEBLI KUCHENNYCH

KIELCE, UL ŚCIEGIENNEGO 2708

HURTOW~!~0BEREC

zawiadamia się, że projekt III zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego Gminy Łoniów będzie wyłożo
ny do publicznego wglądu w dniach roboczych od 18.X_1995 r_ do 17.XI.1995 r.,
w siedzibie pracy Urzędu
w godzinach od 8 do 15.

DYWA~rcH'0eNIKI

przyjęte w projekcie planu , może wnosić protest.

TEL (0"1) "-71-43
TRANSPORT IIIEBU
ZAKUPIONYCH POWYŻEJ
1.100 zł - BEZPŁATNY
NA TERENIE WOJ. KIELECKIEGO

OF.ERUJ~

Zainteresowani mogą zgłaszać protesty i zarzuty na piśmie do
Zarządu Gminy z podaniem oznaczenia nieruchomości w termi-

nie nie dłuższym niż 14 dni po upływie okresu wyłożenia .

...---.®CEMENTOWNIA
.

····S·ramy;·!<·rary:·ogroCfienia;·l;y:
draulika, usługi na raty - VAT.
Kielce, 68-05-97.
Wl\

"'"Cyl(lfó"owaiiTe'oezpy owe;'Tił:

kierowanie, rachunki VAT. Kielce, 31 -72-21 , 68-90-31 .
,11

L>ezynse c a . deratyzac1a
Skopanie Osiedle 15/46, tel. (015) 11-03-35; Stalowa Wola, (O16) 42-36-45.

lider na polskim rynku

ce, 512-65.
II\11I1I1

27-530 Ożarów
woj. tarnobrzeskie

- SZLABANY
- ZAPORY PARKINGOWE

- KRAlYROlOWANE ~SKlE)
. CEBOX" KIELCE , POLNA 7 ,

LUZEM, W WORKACH I NA PALETACH

Wideofilmowanie

_I

AAA Wideofilmowanie. Kielce, 68-28-72.
AbsoiUtnie Video lot. Kielce,
68-43-77.

~"I

"·Vide·oKiaps:·Klerce.·3T:03~i.

PRZEDSTAWICIELE:

"· Vide·ofiimowanie~-·-·Demoii·.

Kielce, 31-38-76.

1. Agencja

Produkcyjno-Usługowo-Handlowa

"Polbudrol" Sp. z 0 .0.

Zguby

ul. 17 tycznia 11,27-200 Starachowice
tel. (047)74-86-35
2. Przed siębiorstwo

Kubacka Ewa zgubila legity-

Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

maCJę studencką, dowód oso-

bisty, paszport.

-

nazwISko Olesińska Miroslawa.

INFORMACJA-HANDEL
USŁUGI-PRODUKCJA

ORAZ INF<JRMACJE O 0Gt0SZENIJ.0ł
DR08NYOł Z TRZECH OSTATNICH
~
MERÓW ,ECHA DNIA'

' TAI ' 68-22-01
ł 168-22-03
. 68-22-04

li

I--'::T=E:7L-=EF=-O~"''1CZ~A AGE. 'CJA
DZIALA

_ _ ou_ •••• _ _ ·'._'·

tel. (0-15) 611-812

CEMENTY PORTLANDZKIE MARKI 35 I 45

-

I, 'FORMACYJNA
••~ ••••••••••• _ ••• _ . _ • • • • • • • • • • • •

,

))OZAROW« S.A.

~I

- SJUadZ;ono dOWOd ÓSObisty na
_II

Zgodnie z art. 24 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia
Zgodnie z art. 24 ustawy każdy, którego interes prawny lub
uprawn ienia zostały naruszone przez ustalenia przyjęte
w projekcie planu , może wnieść zarzut.

-Zaluije: K[elce-;26::752~---

-'Marta" Kaczor zgub~a"iegitY:
mację służbową wydaną przez
ZEASz w Chęci nach.

''''11''

lrolOneza (1986}."Kielce, 3142-00 (po 16.00) .

....transpo·rt··f·tona:..Kieice:..Eff~

461-38

Turystyka

Zarządu Gminy w Łoniowie
Stosownie do art. 18, ust. 2 , pkt 5 ustawy z 7 lipca 1994 r.,
o zagospodarowaniu przestrzennym / Oz.U. nr 89, poz. 415/

K1EU:E, UL ZŁOTA 23
TEL (0-41) 11-13-12

..·:.-ALARMySTAC·JONARNE..·..

-·UiI5.Rlelce, 61-5'-"6'""-3=1-._ ..-

ZA WIADOMIENIE

SALON MEBU KUCHENNYCH

····Zaiuzie;·taprcerka·drzwl:· Rjei~

49-15.

25.000 km, długi, podwyższany,
faktury VAT. Kielce, 254-06.

ICWIllI

HURT i DETAL codziennie 6-20
HURTOWNIA .WIATRAK·
~ Kielce, ul. Skrzetlewska 4
(Herby - parking Skrzetlewska)

l

'AWIIII

chenek gazowych. Kielce, 6605-02.

Poloneza (1994). Kielce, 31 52-69.

~Ill

ZaluzJe, gwarancja, Kielce,
22-347.

61-12-20 (po 18.00).

_I

ny. Kielce, 68-95-61 .

AAA "Avalon " - sexczarodziejki zapraszają. Kielce, tel. 61-1313.

....AA/4.·Naprawa..piecyI<Ów,· kU-

-

~

"·Triiiispoif) .1ercede·s··T:s·to:

Kielce, 11 -52-54.

--POloneza Caro (199-m-:-RfeJce;
....Pol"oneza·_ ..ir·ucka..-.. (1"993)';

ART. SZKOLNE

14t/po/rup

Transport VW 8 osób lub 1
tona. Nowy Korczyn, tel. 79.

Towarzyskie

1CWIl14

---:Piano &stYf·~'Sprzedaż- serwis pianin i fortepianów. Kielce,
Ściegiennego 37, 61-24-18.

ZIEMNIAKI

ART. SPOŻYWCZE

Tynki gipsowe mechaniczne. Firma "Kanaaan ". Kielce,
Sienkiewicza 76, V p i ętro ,
pokój 27. Tel. (041) 66-46-60.

_liiI

Cfcf'stąpfę sklep. ZYtnIa12-. -

"-'Opla"'!<adetii"'kombr"'nr" O
(1984) . Kielce, 11-10-03.

Regeneracj'il amortyzatorów.
Kielce, 512-10.

"·Ukfa·cj'an'ie"·k·ostkj"·brukowej'.

ce, Legnicka l , 68-16-03.
- Komputer 386 DX-40 128 Kb
Cache, 2 FDD (1 ,44- 1,2 Mb),
130 MB HDD, SVGA 512 Kb Sound Blaster 2.0. Cena 1400 zł.
Kielce, 68-63-57.

II11II1

i Panów. Kielce, 500-64.

WI,,,lIl1n

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

"OKPOL" Kielce
Okna - plastikowe
Okna - drewniane
Okna - dachowe
Drzwi - wewnętrzne
Drzwi - garażowe
Drzwi - aluminiowe
Folia dachowa, ościeżnice ,
styropian, parapety PCV,
montaż, tanio, raty.
Kielce, ul. Batalionów Chłops
kich 77, Niewachlów 1, tel. 57191, 526-01 w. 34.
Końskie , ul. Kielecka 3 (teren
Polmozbytu) .

- 'ETlta-:---'łowarzysfWo'-' Pań

1Il'/1oOJ211

~

Profesjonalne układanie glazury, terakoty, hydraulika. Kielce,61-63-72.

męskie

....t'ilazura;..te·rakola-; ..kle]e:·Rie'j:

Nagrobkl- szybko i solidnie,
ceny konkurencyjne. Wykonuje
Zakład Nagrobkowy. Kielce, ul.
Cedro- Mazur 15 (koło Cedzyny), Kowalik.

======= _1
Stolarka Bud.

·· ..t'iaiillfu;:y;·marynarkf:·pjiiszcze
z flauszu. Duży wybór,
niskie ceny (hurt - detal). Kielce,
Plac Wolności 8, 61-80-60.

WARZYWA

Glazura, boazeria, tapetowanie, suche tynki, remonty- VAT.
Kielce, 66-05-46.

'-wrożkaS"-a-n~
dra-,wró~że"";
nie tarotem i wahadełkiem. Kielce, tel.
525-01.

Wl'IIIocmo

KARPIE ŻYWE

Anna "Basta" wykonuje usłu
gi: układanie glazury, terakoty,
marmuru, wykładziny, prace
murarskie, suche tynki, murowanie, tynkowanie, szpachlowanie, malowanie mieszkań ,
placówek handlowych. Tarnobrzeg, tel./fax (0-15) 22-41-42.
Ij,.~....,

TANIO CUKIER, OLEJE, KAWY, VEGETA, KETCHAPY,
KONCENTRAT.
HURT
sPoi:fWCZY. D-D, KIELCE,
WITOSA 2, TEL. 31-01 -44.

WMI1D111
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OOPO~EDZl "U I'OOPl! Tll'Wr.oDZ.~1

S.C.Wojarski i Syn
ul. Długa 36, 27400 Ostrowiec
tel. (047)62-1848

.....

ATRAKCYJNE CENY. GWARANTOWANA JAKOŚĆ
szybkość

komfort

FIRMA MaM GRZECHNIK

BEZPOŚR.DNI IMPORTER
ODZIEŻY UŻYWAM!!" Z MIEMIEC

ZAPRASZA
do hurtowni przy ul. Śląskiej 3 /baza ZTEI
w godz. 8.30-15.00;
Kielce, tel. 68-22-29; domowy: 61-67-07

NOWA DOSTAWA TOWARU· 4.09.1995 r.
ZAPEWNIAMY WYSOKĄ JAKOŚĆ

http://sbc.wbp.kielce.pl

obsług
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Wydarzenia

e

Sensacje

Cud techniki wali się pod ciężarem długów

EUROtUNNEL
BANKRUtUJE?
- 3,66 miliarda franków francuskich lok. 732 miliony USDI stracił Eurotunnel w pierwszym półro
czu 1995 r. - powiedział w piątek na paryskiej konferencji prasowej francuski współprezes konsorcjum zarządzającego tunelem pod kanałem la Manche. Podobna konferencja odbyła się jednocześnie w Londynie.
Choć eksploatacja tunelu przyniosła zyski w wysokości 220 mi-

lionów franków, te straty w
porównaniu z obrotem, który wyniósł 806 milionów franków, powodują , że przedsiębiorstwo znajduje
się wlaściwie w stanie bankructwa.
Tym bardziej że dla specjalistów nie
ulega wątpliwości, iż całoroczne
straty będą o wiele wyższe niż przewidziane 4,73 miliarda franków.

"Junior" i "senior"

w

połowie września Eurotunnel
narzucił bankom zamrożenie na
18 miesięcy płatności oprocentowania od zadłużenia w wysokości
68 miliardów franków. Do tego dłu
gu zwanego junior należy dodać
zaciągnięty
przy okazji podwyższenia kapitału w czerwcu ubiegłego roku dług .senior" - 6,5

miliarda franków. Przy podejmowaniu budowy tunelu jej koszt szacowano na 48,7 miliarda franków.
Dziś koszt ten oblicza się na 101
miliardów franków. W styczniu
przyszłego roku Eurotunnel ma
przedstawić długoterminowy plan

Na dobranoC
Krz~ówka
~

:2

nr 235
4

3

a a EJ EJ
a a a a
a EJ EJ EJ
a a EJ a
a a EJ EJ

~

~

9

7

10

"trwałego
uzdrowienia
siębiorstwa" .

Kierownictwo Eurotunnelu uważa, że zadłużenie jest wynikiem
opóźnień w budowie, wad sprzętu i instalacji oraz odmowy obniżek oen bi-

12

~3

POZIOMO: 11 "always" na
trudne dni, 51imię Sommer i Jaworowicz, 61 Łuszczek lub Tomba,
. .91
ROZWIĄZANIE
KRZYZOWKI lnie chcę tam!!,
12/ oberwaniec, obszarpaniec,

131 działobicie.
PIONOWO: 11 i alpejski, i toruński, obydwa w polewie, 2/ uczeń z opaską na rękawie, 3/
niezbity dowód niewinności , 41
motorowy statek rybacki, 7/
krewna po mieczu, 81 sylaba, 101
złota, spełniała bajkowe zachcianki, 111 określenie, nazwa.
Rozwiązania
krzyżówki
wystarczy podać hasło 9 po-

ziomo - prosimy przesyłać pod
adresem redakcji "ED" w terminie 7 dni od daty numeru . Pomiędzy prawidłowe odpowiedzi
rozlosujemy nagrodą książ
kową. Na karcie pocztowej z rozwiązaniem należy umieścić dopisek: "Krzyżówka nr 235".
Rozwiązanie krzyżówki nr

218:
POZIOMO: obwódka, zderzak, związek, Picasso, żarłacz,
lebioda, nadwaga.
PIONOWO: oszczep, wieniec, krakers, Izabela, swawola,
odznaka.
Rozwiązanie główne: PICASSO.

pektywie roku 2000, gdy - jak
twierdzi - "rozchmurzy się niebo
nad tunelem". Wielu specjalistów
uważa, że podmorskie połącznie
musi na dłuższą metę przy-

przedsiębiorstwa żeglugi na kanale La
Manche. Straty te jednak obficza się
na ok. 9 miiard6w franków, czyli tylko

ciągnąć zdecydowaną większość
ruchu między kontynentem a Anglią . Już w sierpniu br. Eurotunnel
ogłos ił, że stał się pierwszym
przedsiębiorstwem na tej trasie.
Tunelem przejechała prawie
połowa towarów i 34 proc. samo-

niewielką część całego zadłużenia.

chodów osobowych .

letów przez koleje brytyjskie i francuskie, niezbędnych wobec dumpingowej polityki cen prowadzonej przez

Prezes spokojny
Francuski prezes konsorcjum
twierdzi, że najlepszą gwarancją
dla banków jest kontynuowanie
działalności Eurotunnelu i dlatego
nie obawia się, że zechcą one
doprowadzić do upadku firmy. Niektórzy eksperci uważają jednak,
że te słowa mają przede wszystkim uspokoić tysiące drobnych akcjonariuszy - w większości francuskich - którzy stracili już ponad
80 proc. swych wkładów.
Posunięciem
zwiększyć zaufanie

mającym

jest również
wprowadzenie
przedstawiciela
tych drobnych akcjonariuszy do
rady administracyjnej Eurotunnelu
oraz utworzenie komitetu konsultacyjnego akcjonariuszy. Według
niektórych opinii, banki, które w
przeciwieństwie
do drobnych
ciułaczy, na tunelu pod La Manche
zarobiły już miliardy, po bankructwie Eurotunnelu mogłyby przejąć
eksploatację tunelu, a nieszczęśni
inwestorzy mogą liczyć tylko na interwencję rządów, które bardzo
popierały finansowe angażowanie
się obywateli w przedsięwzięcie .
Szczególnie rząd francuski powinien być zainteresowany w niedopuszczeniu do ruiny prawie
sześciuset tysięcy francuskich posiadaczy akcji Eurotunnelu.

8

11

przed-

Podobnie przedstawia się ruch
- we wrześniu liczba
podmorskich pociągów Eurostar
doszła do 862.
pasażerski

Czy jednak rozwój ruchu w tunelu zapewni mu dochodowoŚĆ?
Nie ma tu zgody wśród ekspertów.
Podczas gdy jedni mówią, że uzdrowienie przedsiębiorstwa doprowadzi do zysków, inni, dając
przykład kolei, twierdzą, że tego
rodzaju przedsięwzięcia nie mogą
liczyć na utrzymanie się bez subwencji.

PO\IVrót

Rzeźba przedstawiająca słynne amerykańskie sufrażystki: Elizabeth Stanton,Susan Anthoy i Lucretie Mott
(od lewej) po 74 latach przechowywania w podziemnej krypcie została udostępniona zwiedzającym Kapitol.Femlnistkl domagaly się tego bezskutecznie przez wiele lat, a zadecydowała dopiero decyzja Senatu.

Podarowana przez bogów roślina "oddalająca śmierć"

Cudowny napój z chaomy
Cudowny lek czy narkotyk - zastanawiają się uczeni śledzący dawne Indoeuropejskie mity I legendy.
one o podarowanej ludziom przez bogów cudownej roślinie o wspaniałych właściwośęlach
leczniczych, zwanej soma lub chaoma. Sporządzano z niej napój uśmierzający bóle, leczący bezpłod
ność I ułatwiający kontakty z bóstwami. Odgrywał on wielką rolę w dawnych wierzeniach I był używany
już w II tysiącleciu p.n.e. z okazji ceremonii religijnych.
Wspominają

żól\IVia

Cierpliwość

do roku 2000
Prezes Eurotunnelu zalecał akcjonariuszom cierpliwość w pers-

Decyzja irlandzkich cenzorów

"Playboy"

już

nie demoralizuje

Decyzja irlandzkich cenzorów o dopuszczeniu "Playboya" do
sprzedaży w republice jest nadal żywo komentowana. Mało kto się
spodziewał takiej "śmiałości" tamtejszych "strażników moralności",
którzy do tej pory twardo uważali, że amerykańskie pismo "kala oczy

prawowiernych, ultrakatolickich Irlandczyków".
.Playboy" był zakazany od 1961 roku. Cenzorska .łaskawość· oznacza, że teraz po magazyn Hugh Hefnera nie trzeba będzie się wyprawiać
do brytyjskiej Irlandii Północnej . "Republika Irlandii się liberalizuje" - powiedział żartobliwie jeden z przechodniów na ulicy, w stolicy kraju - Dublinie.

"Puszek"
wał się

w

wyspecJalizo-

upłynnianiu "zło

tych" obrączek wykonanych
z tombaku, "Herman" sprzedawał przypadkowym nabywcom sfałszowane złoto
dentystyczne. Obaj wpadli, a
ich miejsce zajęli: "Chlmek", "Wafel", "Fil" I Inni. W
tym "zawodzie" następców
nie brakuje.
Złoto fałszowano już przed tysiącami lat. W Polsce , podobnie
jak w innych krajach Europy, podrabiane na złoto wyroby pojawiły
się w XV w. Ale dopiero w XIX w.
odpowiednimi przepisami wprowadzono kontrolę wyrobów wykonanych ze szlachetnych metali.
Obecnie obrót tymi wyrobami
reguluje ustawa z 1962 r. W myśl
jej postanowień metalami szlachetnymi są: złoto, srebro, platyna

Ten żółw wrócił do właś
ciciela po 35 latach tułacz
ki.Jak się okazało, przez
wszystkie te lata był oddalony od swego domu naj prawdopodobnlej o 150 m.Malcolm Edwards z wioski Lyde
(zach.
Anglia) otrzymał
Chestera na swe ósme urodziny w 1960 roku od ojca,
który białą farbą oznakował
skorupę żółwla.Po 35 latach
mieszkanka Lyde odnalazła
zagubionego żółwia w trawie w pobliżu miejscowego
kościoła. Na zdjęciu: Malcolm Edwards I Chester po
35 latach rozłąkI.

Fałszerze mają

Według mitologii irańskiej, cudowną roślinę stworzył bóg Ahura-

f]1azda na wysokiej górze Charati.
Swięte ptaki przeniosły ją w doliny i
oddały .w niewolę u kobiety", co
można rozumieć, że była ona

sztucznie uprawiana. Jej pierwotna
znaczyła
.oddalająca
nazwa
śmierć·. Dawni kapłani używali jej
do leczenia rannych wojowników,
pili też w czasie ceremonii religijnych. Kult chaomy wiązał się w Azji środkowej z kultem ognia.
Roślina ta musiała mieć właści
wości narkotyczne.
Chaoma wzbudza duże zainteresowanie uczonych, gdyż jej identyfikacja może stać się cenną wskazówką dla poszukiwań pierwotnych
siedzib ludów indoeuropejskich. Jej
poetycki opis nie zawiera wielu
szczegółów przydatnych dla botaników. Ponieważ przyjęto, że praojczyzną plemion indoirańskich były
stepy czamomorskie, szukano tajemniczej rośliny wśród flory strefy
stepowej wschodniej
Europy.
Początkowo przypuszczano, że
chodzi o chmiel albo pewne gatunki
ziół odurzających .

W dawnych mitach mówi się o
niej jako o roślinie górskiej . W strefie stepów czarnomorskich są tyl-

Zastrzelił

wczesnośredniowiecz

europejskich alchemików
szukających cudownego leku na
wszystkie schorzenia.
JOANNA KOMOROWSKA

kilka osób

Policjant w hotelu
Brytyjska
małżeńska

para
W

średnim

NIE WSZYSTKO ZŁOTO ...

http://sbc.wbp.kielce.pl

obraźn i ę

nych

mnóstwo sposobów

netów, sporządzane przeważnie z
oraz platynowce: pallad, iryd, rod,
ruten i osm w stanie czystym lub w _ miedzi, stanowią ok. 90 proc.
wszystkich fałszerstw związanych
stopach z innymi metalami. Zaz jubilerstwem.
wartość .kruszcu· w wyrobach okInne sposoby fałszowania to
reśla się próbą .
postarzanie wyrobów poprzez naStąd też fałszerze najczęściej
bijanie na ich powierzchniach
wybijają na wyrobach jubilerskich
dawnych znaków złotniczych oraz
swoje oznaczenia naśladujące wiwymiana elementów łańcuszków,
zerunki cech państwowych i oznabransolet, kolczyków i naszyjczeń
probierniczych . Niemal
ników na metale nieszlachetne lub
taśmowo podnoszona jest w ten
z niskimi próbami.
sposób wartość pierścionków i obZdarza się, choć coraz rzadziej,
rączek .
że złote papierośnice i popielniczki
Według danych policji, imitacje
obciąża się lutem , a mechanizmy
obrączek , pierścionków i syg-

ko niewielkie Góry Krymskie, ale
nie odpowiadają one mitologicznym opisom. Niedawno uczonym
udało się zidentyfikować somę lub
chaomę
jako
mandragorę
występującą w górach Azji środko
wej, a także w niektórych dolinach
himalajskich. Jeden z gatunków
rośnie też w rejonie śródziemno
morskim. Roślina ma gruby, podobny do marchwi korzeń , skróconą ło
dygę, duże złociste jadalne jagody,
a służy do wyrobu leków uśmie
rzających bóle w schorzeniach reumatycznych. Prawdopodobnie w
indoirańskich świętych księgach opisany jest gatunek mandragory
turkmeńskiej, z którą plemiona te
zetknęły się w wędrówce ze stepów
czarnomorskich przez Kaukaz do Iranu i dalej do Indii.
Mandragora od najdawniejszych czasów uchodziła za środek
magiczny. Jej mit dotarł z Azji środ
kowej do strefy śródziemnomors
kiej. Wspomina o niej Stary Testament, a także późniejsze źródła
rzymskie i arabskie. Pobudzała wy-

światowych firm zegarmistrzowskich wkłada się do kopert wykonanych przez krajowych rzem ieślni

ków.
Często też wciska się kit pod tytułem mało znanego u nas białego
złota . Na to naciąga się zwłaszcza
naszych turystów wyjeżdżających
za granicę , szczególnie we Wło
szech i Turcji. Narażone są na to
także atrakcyjne Polki, którym obiecuje się białe złoto za usługi

seksualne.
Nie dajmy się więc skusić atrakcyjną ceną, licho nie śpi.

wieku zginęła z ręki marokańskiego policjanta w
hotelu w Tangerze w s~e
laninie wywołanej przez
funkcjonariusza po cywilnemu, który z zimną krwią
zabił dostrzeżoną w barze
hotelowym swoją żonę.
Mężczyzna koło trzydziestki
wszedł do baru hotelu "Tarik",
gdzie brytyjskie małżeństwo,
Martin i Margaret Gower, piło
wieczornego drinka. Strzały inspektora policji zabiły jego żonę i
państwa Gower oraz raniły dwu

innych obywateli brytyjskich i turystę francuskiego. W strzelaninie ranny został także brat żony
policjanta.
Napastnika aresztowano. Do
wypadku doszło w piątek, ale
brytyjskie źródła dyplomatyczne
przekazały wiadomość o nim w
sobotę rano.

Echo sportowe · kieleckie
Wspaniała

strona IS

zabawa, atrakcyjne nagrody,

wielkie emocje

ZACZY ASIĘ
NASZE BA
21 października rozpocznie się w Kielcach wspaniały turniej
koszykówki chłopców pod nazwą "Szkolna Liga NBA". Drużyny
rywalizować będą o puchar firmy "Atlas", która jest głównym
sponsorem naszej Imprezy. Ligal, zorganizowana przez "Echo
Dnia", Radio "Jedność", Uczniowski Klub Sportowy "Stok 33"
I Urząd Miasta, zapowiada się bardzo atrakcyjnie.
Nasz turniej zorganizowaliśmy na wzór zawodowej ligi koszykówki NBA, mającej na
całym świecie olbrzymią popularność.
Dlatego terytorium
Kielc podzielone zostało na
cztery rejony. Oto one: Kielce
Północ - SP 27 /gospodarz rejo-

Star kontra Star
Jutro koszykarki AS KK Fundacja Star Starachowice rozegrają kolejne spotkanie ligowe, tym razem nasze dziewczęta czeka trudna przeprawa. Wyjeżdżają bowiem do
Pabianic
na
spotkanie
z drużyną MTK Star Foods.
Wszystkie zawodniczki są
zdrowe - powiedział kierownik
zespołu Wiesław Słoka. - To
jest w tej chwili najważniejsze.
W sobotę gramy kolejne trudne
spotkanie, do Starachowi~ przyjeżdża mistrz Polski ŁKS Zywiec
Łódź i znów zapowiadają się
wielkie emocje.
/PISZ!

nu, gdzie odbywać się będą eliminacyjne mecze/, SP Stawczyn, SP 19, SP 26, Kielce
Południe - SP 32 /gospodarz/,
SP Bilcza, SP 9, SP 6, SP 13;
Kielce Wschód - SP 33/gospodarz/, SP 24, SP 15, SP 2; Kielce
Zachód - SP 34 /gospodarz/, SP
21, SP 18, SP 3.
W eliminacjach drużyny rywalizować
będą
systemem
" każdy z każdym". Rywalizują ze
sobą drużyny rejonu północno
wschodniego i południowo-za
chodniego. Awans do ćwierćfi
nału wywalczą po dwa najlepsze
zespoły z każdego rejonu. Przypominamy, że w turnieju biorą udział drużyny chłopców podzielone na pięć kategorii wiekowo
ych. Aby uatrakcyjnić rywalizację, będziemy prowadzić klasyfikację na najlepszą szkołę,
najlepszego szkoleniowca oraz
najwartościowszych
graczy
Szkolnej Ugi NBA.
Celem turniejU jest m.in. popularyzacja koszykówki w Kielcach.

Turniej, który rozpocznie się
21 pażdziernika, potrwa do
kwietnia przyszłego roku. Dla
najlepszych szkół nie zabraknie
oczywiście atrakcyjnych nagród, którymi są komplety tablic do streetbalIa wartości 2 tysięcy złotych. Najlepsi trenerzy
i zawodnicy otrzymają nagrody
indywidualne. Już za kilkanaście dni rozpocznie się więc
wspaniała zabawa.
S. STACHURA

Judocy byli
w

czołówce

Teraz
do Radomia
W Lublinie odbyły się po
raz trzeci już makroregio-

nalne eliminacje do Mistrzostw Polski młodziczek
I młodzików w judo. Nasi
młodzi judocy plasowali
się na czołowych pozycjach.
W Lublinie wystartowało o170 zawodniczek i zawodników z wszystkich klubów
makroregionu. Oto miejsca,
które w zawodach tych wywalczyli nasi judocy; 36 kg 1. Joanna Świderska /Zak Kielce/, 40
kg 1. Anita Krężołek /Żak/, 44 kg
3. Irena Blicharz /Blę~itni Kielcel, 61 kg Aleksandra Zelazowska /KSZO Ostrowiec/o MŁODZ
ICY. 36 kg 1. Piotr Chmoraski
/Żakl, 46 kg 1. Michał Blicharz
IBłękitni/, 3. Mateusz Cień
/Błękitni/, 50 kg 1. Jarosław Kozieł /KSZO/, 2. Łukasz Cukrowicz fBłękit.ni/, 60 kg 1. Mirosław
Drogosz /Zak/, 5. Roman Sła
wek /KSZO/ i Rafal Sakowski
/Żak/.
W Lublinie odbyla się również
rywalizacja w kategorii dzieci.
W kategońi 40 kg najlepsza była
Agnieszka Kanlowska podobnie jak Sebastian Oleksiak /54
kg! i Tomasz Rządkowskl /58 kg!
- wszyscy Błękitni. Czwarta, ostatnia eliminacja Mistrzostw Polski odbędzie się 22 października
w Radomiu.
/STACH/
koło

Piłkarze Błękitnych zagrali bardzo ambitnie w meczu przeciwko Pogoni Siedlce I odnieśli zwycięstwo. Na zdjęciu Arkadiusz
Janaszek (z lewej).
Fot. S. Stachura

Ruszył

Naprzód

Wligach juniorów
Dwa zwycięstwa na wyjeździe
odnieśli młodzi futboliści Naprzodu Jędrzejów. Nie powiódł się

natomiast wyjazd Korony do
Tarnobrzega. Najlepiej wypadli
juniorzy Błękitnych, którzy pewnie wygrali z Kozienicami.

JUNIORZY

Orzeł Rudnik - Radomiak 1: 1,
Pilica Białobrzegi - Naprzód
Jędrzejów 1:2, Broń Radom -

Stal Stalowa Wola 0:3, Siarka
Tarnobrzeg - Korona Kielce 1:0,
Błękitni Kielce - MG MZKS Kozienice 2: 1, KSZO Ostrowiec Proch Pionki 4:0.
1.Korona
2.Stal
3 . Broń

4.Siarka
5.KSZO
6 .0rzeł

7.Radomlak
8.Proch

7
7
7
7
7
7
7
7

16 22:7
16 18:3
13 12:12
12 12:7
15:9
11
9 11:14
8:8
7
7 8:15

9.Błękitnl

10.Naprzód
11.Kozienice
Pilica

7
7
7
7

7
7
5
5

6:15
5:17
7:12
7:12

Na torach łucznlczych kieleckieJ SteIU znów padł nleofłcJalny rekord frekwencji
w zawodach. W Mlędzymak
foreglonalnym Turnieju Dzieci
"O Złoty Uść JesIeni" wystar-

t()~ 163 iawodnlkÓw.!lość
przeszła w Jakość· uczegól-

w starszych rocznlkach
łucznicy uzyskali wyniki na
nie

poziomIe kraJowym.
W kategorii dziewcząt młod
szych Ir. 1984 t mfodszef wygrala reprezentantka GWIazdy
NoWiny k. Kielc Urszula Rymut,
która uzyskała 511 pkt. i wyprzedziła Barbarę Trzaskę z Grotu Zabien6w - 485 pkt, i Agnl.
eszkę Llwak z Agrosu ZamoŚĆ
- 444 pkt. Najmłodsza zawodniclka turnieju ... &Ietnia ftl Ur-

Rekord frekwencji
.,
~",

I dobre wynki

8~lelnia

luczni'czka
szuta Niemiec ze Steiii uzyskała
ja!< na swój wiek bardzo dobry
rezultat 341 pkt.
W 1ejkategQrll wśród chłop

ców wygrał także zawodnik z
Nowin Krzysztof Nl8ŚpJelak •
535 pkt., szósty był leszek
Ruszkowskl ze Stełll - 449 pkt..
ifa dzieWiąty jego klubowy kolega Piotr Włtkowskl-4Q1 pkt.
Wśród dziewcząt starszych Ir.
1982 i 831 (lominowały łVC%(liCz
ki Agrosu Zamość, które zajęły
pierwsze 1rzymleJsca. Wygrała
Marzena Stempel - 679 pkt.
Czwarta była Iwona DurlIk - 638
pkt •• a piąta Agnlesru Mołda •
637 pkt. fobie steUaJ.
Marcin Słota z Agrosu zwyeięźył wśrót,1 12 ·11 ~lalków wynik~m 683 pkt. Trzeci był Tomasz Ble~oń8kł - 651 pkt., a
9.Łukau Zurek - 603 pkt. IObaj

Stella/.
W klasyfikacji druzynowej wygrał Grot Zablerzów - 4239 pkt.
przed Stellą • 4108, Agrosem •
~Q i Gwiazdą ~3224.

/PK!

Piłkarska środa

MŁODSI
Orzeł - Aadomiak 1:0, Beniaminek Radom - Naprzód 1;2,
Broń· Stal 2:1, Siarka - Korona
5:1, Błękitni - Kozienice 7:0,
KSZO - Proch 2'2.
1.Błękltnl
7 19 29:4
2.Slarka
7 19 27:6
3.Stal
7 16 23:3
4.Proch
7 13 19:13
5.Naprzód
7 13 14:9
6.KSZO
7 10 9:11
7.Radomiak
7
7 7:12
8.Kozienice
7
7 4:18
9.Korona
7
6 14:24
10.0rzeł
7
4 3:17
11.Broń
7
4 6:22
12.Benlaminek 7
3 8:23
IMIR!

Unia za silna

W hall sportowej SP 17 w KIelach rozegrano turniej o mistrzostwo II ligi badmintona grupy "P', w której grają AZS Kielce
lOrlicz Suchedniów. W zawodach uczestniczyli zawodnicy
z sześciu klubów. Nasze zespoły wygrały po dwa mecze I przegrały z Unią Bleruń Stary.
słabiej niż oczekiwano
zawodniczka AZS Ewa
Orzeiska , która w decydującym
pojedynku w meczu z Unią
przegrala z Arleną Piekorz.
Dobrze zaprezentowała się
Dagmara Woźniak z Orlicza.
Wyniki : AZS - GCKIS Rudna
5:2. Punkty dla AZS: Ewa Orzelska, Marcin Strużyk , Beata Witka, debel E. Orzelska/E. Kasprzycka, mikst E. Kasprzycka/M.

Orllcz - Technik 7:0. Punkty
dla Orlicza: Katarzyna Raczyńska, Dominik Ziętkowski,
Dagmara
Woźniak,
Marek
Gałczyński, K. Raczyńska/D.
Woźniak,
Tomasz Stopa/D.
Ziętkowski , Monika Mazur/Rafal
Kutwin .
Orllcz - Unl.. 3:4. D. Ziętkow
ski, D. Woźniak, D. WoźniaklK.

Stróżyk.

Ziętkowski , D. Woźniak, K.
czyńska/D.
Woźniak ,
Galczyńskl/R. Kutwin, M.

Nieco

zagrała

Raczyńska.

Orllcz - GCKIS Rudna 5:2. D.
RaM.
Mazur/R. Kutwin.
Kolejny turniej rozegrany zostanie 28 października , a przeciwnikami naszych drużyn będą:
LZS Lipka Myślenlce, Domator-Gwarek Tarnowskie Góry
I KSOS Kraków.
/MIR/

AZS - Unia 3:4. Punkty dla
AZS: M. Stróżyk, B. Witka, E. 0rzelska/E. Kasprzycka.
AZS - Technik Ropczyce 6:1.
E. Orzeiska, B. Witka, M.
Stróżyk, Dominika Szlachetko/B. Witka, Łukas~ MajchrzykiewicZ/Mariusz Ządło . , M.
Stróżyk/E. Kasprzycka.

Stadion

pełen

lekkoatletów

Mistrzostwa lZS
Na stadionie Budowlanych w Kielcach odbyły się WoJewódzkie Mistrzostwa LZS młodzików w lekkoatletyce. Startowało ponad 300 zawodniczek I zawodników.
Wyniki. Dziewczęta : 100m - 1.
Agnieszka Ubroińska /Chmielnikl
13,88; 300 m - Ewelina Mazur tŁo
puszno/ 48,16; 600 m -Iwona WIosińska /Chmielnikl1.52,92; 1000
m - Anna Dostemal /Chmielnikl
3.23,90; skok wzwyż - Anna Witkowicz /Wodzisław/ 130 cm; skok
w dal - Katarzyna Szota /WodziSłaW/ 4,22 m; kula - Iwona Styczeń /Chmielnikl 9,97 m; dysk Malgorzata Góral !Łopuszno/
16,98 m; oszczep - Małgorzata

w Kieleckiem

Jutro puchar
Jutro n8 stadionach woJew6dztwl
kieleckiego odbędzie się pierwsza
runda plIkarskiego Pucharu Polski
na szczeblu okręgu. Oto zestaw par:
Orlęta Kielce - Piast Chęciny, Sł\Jpla
JędrzeJowska - Unia Sędzlsz6w, Granltll Skarżysko - lechia Strlwczyn,
Zryw Łopuszno - GOK Stąpork6w,
Polanie PIerzchnica - Zenit Chmielnik, Splrtak Charsznlca - Partyzant
Wodzisław, Wlsłl Nowy Korczyn VIctoria Skalbmlerz, Wlcher/Bakama
Kostomłoly - PIaskowianka I Piaski,
tKS tag6w - Spartakus Daleszyce,
Politechniki Kielce - Astra Plek·
osz6w, Partyzant Rldoszyce - Skała

TumIIn, Czarni Parsz6w - G6rnlk Miedzianka, Świt Dzlałoszyce - Czarnovia Kielce, MKS Bodzech6w - Star
Starachowice, Ruch Skarżysko Mister Rudki, Stal Kun6w - Nldzlanka
Makoszyn, Zryw Skronl6w - Dąb
Nagłowice. Wszystkie spotkanIa rozpoczną s ę o godzinie 14.
Z udziału w rozgrywkach Pucharu
Polski wycofały się zespoły: Szrenlawy Koszyce, AKS Starachowice,
Tempa Pacan6w, więc Ich rywale Sparta Kazimierza Wielka, MKS
Końskle I PIaskowianka II Piaski awansowały do kolejnej rundy.

Z udziałem 22 zawodników z 5 klubów: Czarnych Parszów,
KS Nowiny, Kwarcy1u Wiśniówka, MGOKiS Stąporków oraz
STS Skarżysko w dużej hali skarżysklej SP 13 rozegrano
I Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny seniorów w tenisie

49 zawodniczek i zawodników.
Kategoria żaków.
Dziewczęta:
1
Agnieszka
WójCicka /AZS Kielce!, 2 . Luiza Zych /SKS LZS Czarnocin/,
3. Ewelina Konieczny /Czarnocin/ Chłopcy: 1. Łukasz
Kurzyna /Czarnocin/, 2. Woj-

stołowym.

JUNIORZ

Wlllidzebadmintona

Najlepszy okazał się zakol i Marcin Franczyk /Czami
wodnik gospodarzy Rafał UParszów/. Zdobywcy dwóch
clńskl Z STS, który w finale
pokonal 2:0 /21:15, 21:19/
Wojciecha Wronę. Warto dodać, iż podopieczny trenera
Zenona Szatka będąc na co
dzień
studentem
AWF
w Białej Podlaskiej trenował
ostatnio z kolegami wyłącznie
w weekendy. Trzecia lokata
pierwszych lokat zapeWnili
przypadła Arkadiuszowi KleJdzie z Nowin, który 2:1 zwy- - sobie start w tumieju strefowym w SIedlcach.
ciężył innego tenisistę STS
W CzarnocInIe odbył się
Skarżysko Krzysztofa Dudka.
natomiast I WOjewódzki TurKolejne lokaty zajęli: Michał
niej Klasyfikacyjny w teniSie
Bracha / Nowiny/, Bronisław
stołowym w kategorii młodz
Kurzak /Kwarcyt Wiśniówka/,
ików i żaków. Wystartowało
Mariusz Wrona ISTS Skarżys-

/STACH/

W Czarnocinie i

http://sbc.wbp.kielce.pl

Skarżysku

clech Wierzbicki /AZS Kielcel, 3 . Tomasz Górzyński
/Kolejarz Kielce', 4. Michał
Chaninka ICzamocin/. Mło
dziczki: 1. Elżbieta Będkows
ka / SKS SP Gnteżdziska/, 2.
Aneta Stępień ILegion Kielce!,
3.
Małgorzata
Jajeśniak

Góral 20,82 m; sztafeta 4x100 m
- 1. LZS SP Chmielnik 57,20, 2.
LZS ZSR Włoszczowa 58,19, 3.
LZS Zryw Łopuszno 58,20.
Chłopcy: 100 m - Marek Buras
/Wodzisław/12, 78; 300 m - Paweł
Walusek /Włoszczowa/ 42,24;
1000 m - Wojciech Pięta /Łopusz
no/ 2.55,27; 2000 m - Daniel Domagała !Łopuszno/ 6,05,91 ; sztafeta 4xl 00 m - 1. LZS Leśnik Zagnańsk 51,52, 2. LZS Wodzisław
53,41 , 3. LKS Zryw Łopuszno
54,56, skok wzwyż - Jacek Galeski /Wodzisław/ 150 cm; skok
w dal - Marek Buras /WodzISłaW/
5,31 m; kula - Tomasz Urbański
/Zagnańsk/9,86 m; dysk - Marcin
Popczyk /Włoszczowa/ 32,04 m;
oszczep - Marcin Skorupa /Zagnańsk/29 ,32 m.
Punktacja LZS/LKS: 1. LKS
Zryw Łopuszno - 94 pkt, 2. LZS
Wodzisław - 91 pkt, 3. LZS Leśnik
Zagnańsk - 82 pkt, 4. LZS SP
Chmielnik - 70 pkt., 5. LZS ZSR
Włoszczowa - 47 pkt, 6. LKS Wicher-Bakarna Kostomloty -16 pkt

***

Rada WOjewódzka LZS przyjmuje zgłoszenia do Wojewódzkiej ligi LZS w tenisie
stołowym do 20 października .
Trwają też zapisy do ligi koszykówki i siatkówki. Informacje
pod numerem tel. 61-43-07 lub
61-32-72.
/MIR/
/Czarnocin/. 4. Małgorzata
Jakubczyk /Czamocin/. Mło
dzicy: 1 Sebastian Wójcicki
/ STS Skarżysko/, 2 . Dominik
Cieszkowski, 3. MarCin K0walski, 4. Łukasz Kurczyna
/Czarnocin/. Wszyscy wyżej
wymienieni zawodniCY zakwalifikowali się na turniej strefowy do Łucka , w którym z listy
strefowej
wystartują
również : Agata Kocela, Iwona
Stefanek /Czarnocin/, Adam
Kowalski, Piotr Odeiski I Kamil Kotwica /STS Skarżysk%~~
/MAS/, /STACH/

Nasz telelon

68·22·09

I

Iskra/Ceresit

Słabsi

łatwo

w drugiej rundzie

tylko ... -Grecy

W rewanżowym meczu I rundy Pucharu
Zdobywców Pucharów 'piłkarzy ręcznych ISKRA/CERESIT KIELCE pokonała SKA Kijów
32:24/17:10/ i awansowała do drugiej rundy.

*
*

Hiszpanie byli najmocniejsi
Zenon daskula osiemnasty

I pO

mistrżosłwach

Ostatnim akcentem kolarskich Mistrzostw Świata w Kolumbii
podobnie zresztą jak
jazda indywidualna na czas, triumfem Hiszpanów. Na 265-kilometrowej trasie zwyciężył Abraham Olano wyprzedzając swojego rodaka - pięciokrotnego zwycięzcę Tour de France - MIguela
Induraina. Bardzo ambitnie walczył również Zenon Jaskuła, zajmując ostatecznie 18 miejsce.
był wyścig zawodowców. Zakończył się on,

Bardzo trudna, wysokogórska
trasa /2450-2950 m n.p.m.!
sprawiła, że z 99 kolarzy do mety
dojechało tylko 20. Zenon Jaskuła na początku jechał bardzo
aktywnie razem w grupie z Indurainem. Potem jednak, gdy warunki atmosferyczne pogorszyły
się , Jaskuła, niezbyt dobrze
czujący się w deszczu i na stromych zjazdach, odpadł z
czołówki. Miguel Indurain, który
kilka dni wcześniej we wspaniałym stylu wygrał jazdę indywi-

dualną

na czas kontrolował
przebieg wydarzeń na trasie, 20
km przed metą zaatakowal-jl:!go
rodak - Abraham Olano /drugi
w "czasówce"/ i zdołał samotnie
dojechać do mety. Co ciekawe,
Hiszpan finiszował z przebitą oponą, ale nie chciał tracić cennych sekund na zmianę roweru.
W grupie pościgowej za Olano,
którą skutecznie hamował Indurain, byli - Marco Pantani z

Włoch

i Mauro Gianetti ze
Szwajcarii. Na "kresce" Indurain
nie dał jednak rywalom szans,
zdobywając srebrny medal, a
brąz przypadł Marco Pantaniemu.
Wyniki: 1. Abraham Olano
/Hiszpania! - 7:09.55; 2. Miguel
Induraln /Hiszpania!, 3. Marco
Pantini; 4. Mauro Ginaettl wszyscy strata 35 sek.; 5. Pascal
Richard /Szwajcaria! - 53; 6. Richard Virenque !Francja! - 1.31;
18. Zenon Jaskuła - 15.24.
W mistrzostwach Hiszpanie
zdobyli 4 medale - dwa złote i
dwa srebrne. Na drugim miejscu
uplasowała się Francja - dwa
złote i jeden medal srebrny.
/STACH/

Iskra/Ceresit: Kośmider,
Tkaczyk - Lipka 8, Nowakowski 8/4/, Budny 6, Wenta
3, Zielonko 3, Malinowski 2,
Czernysz 1, T. Paluch 1,
Jaszczuk, Przybylski. Kary:
8 min.
SKA: Kurlaczyj, Kuzmienko - Radczenko 10/3/, Chaucha 6, Mielniczuk 3, Mielnik
2, Karas 2, Diemczenko 1,
Bilerman, Jurczenko. Kary:
2 min.
Sądziowali: B. Urlich, F.
Lemme z Niemiec. Widzów
1000.
To był jeden z najłatwiej
szych przeciwników, z jakimi
przychodziło

się

spotykać

kielczanom w dotychczasowych występach w europejskich pucharach. Słabsi byli
tylko Grecy z lonikosu Ateny.
To było także łatwo zarobione
200 mln starych zł w karierze
naszych zawodników /tyle otrzymali do podziału za
"przejście" SKA!.
Do wczorajszego spotkania
Iskra!Ceresit przystąpiła w roli ...

Im starszy,
tym lepszy

Tomba
jak wino
Włoski narciarz Alberto Tomprzedstawił plany na nadchodzący sezol') - złoty medal na
Mistrzostwach Swiata w Hi~pa

ba

TÓlnasz Źelazowskl z KSZO otrzymał najwyższą notę - 8 pkt. - w
naszej klasyfikacji za występ wostatniej kolejce. Napastnik KSZO zdobył
bardzo ładną bramkę w meczu z 0kocimskimBrzesko i był niewą!pliwie

\

najlepszym graczem gospodarzy tego spbtkania. Dobre noty otrzymali
też Baćmaga, Brytan, Karwacki I
Zajda. Wśród graczy Stali najwyższe
oceny uzyskali Sejud, Wieprzęć,
Rybak, Szafran i G6re~y.
. 1. Baćmaga /KI- 68 pkt., 2. Graba
f!</ - 66 pkt., 3. Sejud IS/ - 60 pkt., 4.
Zelazowski /KI - 59 pkt., 5. Ry~k,
Szafran, Dąbrowski IS! - po 56 pkt.,
8. Gaweł /KI - 52 pkt., 9. Karwacki,
Gaszczyn IKI- pa 51 pkt.
Bardzo dobrze zadebiutował w III
fidze były gracz Staru Starachowice,
a obecnie Granatu Skarżysko, Adńan Sobczyński, który otrzymał w
naszej klasyfikacji aż 8 punktów.
Równie wysoką ocenę otrzymał Tomasz Tokarczyk z Korony Kielce.
1. Kozubek /Korona! - 72 pkt., 2.
Miemik/Hetman/ - 68 pkt, 3. Heinńch/Korona! -66 pkt., 4. Sulich
kV, Stefański /Korona! - po 64 pkt.,
6. Gawlik /KOrona/, S. Malaga, A.
Marcisz lBucovia/ - po 63 pkt., 9.
Wydra fT1i:>kV - 62 pkt, 10. Ruszkowskl/Korona!, Dziubel /Błękitnil po 61 pkt., 12. Tokarczyk/Korona!,
Dec /HetmarV, Karasiński /T1OkV po 60 pkt, 15. WaliszewskI, Pacanowski mokV - po 59 pkt., 17. Walski {TlokV, ChoIuj IGranatJ - po 58
pkt, 19. Nieradka /KozieniceI, Piotr
Kunat IStał ND/, Pawlik, Wilk /BuccMa/, Kiczka lHetman! - po 57 pkt.,
24. Radłowski /TlokV, Kościołek,
Kurek lHetmarV~ Nocoń IKorona! po 56 pkt
/MIR/

mo-

TUNIA (KOLUMBIA). Hiszpan Miguel Indurain pokazał w Kolumbii, że jest kolarzem wielkiej klasy.
Fot PAP/CAF

* Na Mistrzostwach Świata w
gimnastyce sportowej rozpoczęto
zmagania w poszczególnych ćwiczeniach. Złote
medale wśród mężczyzn zdobyli
- Witalij Szczerba w ćwicze
niach wolnych i Włoch Yuri Chechi w ćwiczeniach na kółkach.
* W rozegranych spotkaniach
eliminacyjnych w koszykówce
mężczyzn do Mistrzostw Europy
'w 1997 roku padły następujące
wyniki: Bośnia - Białoruś
80:59, Słowacja - Gruzja 82:73,
Grecja -Izrael 75:73, EstoniaPortugalia 105:85, Łotwa - Anglia 94:67, Rosja - Niemcy
98:75, Finlandia - Węgry 94:75,
Czechy - Macedonia 85:12,
Włochy - Słowenia 76:63, Belgia - Szwajcaria 100:62, Litwa

- Francja 74:87, Bułgaria - Holandia 85:82.
* W meczu eliminacyjnym do
piłkarskich mistrzostw Europy
grupy IV Chorwacja zremisowała 2:2 z Włochall,li. W grupie
tej prowadzi Chorwacja 20 pkt.,
przed Włochami 17 pkt. i Litwą
13 pkt.

ryii i ponowne zdobycie Pucharu
Swiata.
- W tym roku moimi najgroźniejszymi rywalami będą jak
zwykle Marco Girardelli, Jure
Kosir i Kjetil Andre Aamodt powiedzial Tomba na konferencji
prasowej, Wioski mistrz slalomu
specjalnego trenował ostatnio w
Chile supergigant, w którym
wystąpił zaledwie kilka razy na
początku kariery. W przyszłym
sezonie Tomba chce także po raz
pierwszy wystartować w biegu
zjazdowym. - Jestem jak wino, im
starszy tym lepszy - wyjaśnił
dziennikarzom motywy decyzji
28-letni miłośnik tego trunku.
Trzykrotny mistrz olimpijski zapowiedział, że w górach Sierra
Nevada w Hiszpanii, zdobędzie
wreszcie swój pierwszy w karierze tytuł mistrza śWiata.

/J/
Szóstą, a
eliminację

zarazem ostatnią
do - Okr.ęgowych
Mistrzostw Polski w kartingach rozegrano w miniony
weekend na kartodromie Automobilklubu Radomskiego.
We wszystkich kategoriach
triumfowali
radomianie
i
według nieoficjalnych wyników, wygrali klasyfikację
końcową mistrzostw.
W ostatniej tegorocznej eliminacji okręgowej brało udział 32
zawodników, którzy rywalizowali
w trzech kategoriach: młodzik

Ostatnie
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Tak przekonujące zwycięstwo
w dwumeczu kielczan było wynikiem nie tylko słabej, dużo słab
szej niż si.ę spodziewano, postawy kijowian, ale także niezłej,
szczególnie w defensywie, gry
Iskry/Ceresit. W drugiej rundzie
przeciwnik będzie na pewno dużo mocniejszy...
PAWEŁ

KOTWICA

raińcom
dużą
trudność, w czym
także zasluga bar-

dzo dobrze dysponowanego Jacka Kośmidra.
Na
drugą
połowę Iksra/Ceresit wyszła w
mocno zmienionym składzie, na
boisku pojawili się
zawodnicy, którzy
dotychczas
oglądali spotkanie
z ławki. Niewiele
to zmieniło w obrazie gry. Momentami
nie
do
przejścia

był

zmiennik KośmiClra, młody Jarosław Tkaczyk

Z takich efektownych akcji zdobywał gole
Aleksander Czernysz z Iskry/Ceresit.

Medale Bernaciaka

Strzały

w podium

Na strzelnicy Gwardii w Zielonej Górze rozpoczęły się Mło
dzieżowe Mistrzost~a Polski w strzelectwie. Doskonale spisał
się w nich zawodnik Switu Starachowice Michał Bernaciak, który
w strzelaniu z pistoletu pneumatycznego zdobył brązowy medal,

a w strzelaniu z pistoletu dowolnego - srebrny.
W pierwszym dniu mistrzostw
M. Bernaciak zaprezentował
ogromną
odporność
psychiczną.
Przed
ostatnim
strzałem zajmował czwarte miejsce i dopiero strzał w ,,1 O" zapewnił mu brązowy medal. W tej
konkurencji zwyciężył Paweł
Hadycha z Legp Warszawa, a
drugi był Marek Hajduk z Wawelu Kraków. Na szesnastym
mief.;cu uplasowal się Piotr
Kiełbiowskl z Łucznika Radom,

wyścigi

01, popularnej i młodzieżowej.
Oto wyniki radomskich zmagań:
młodzik 01 - 1. Marcin Wójcik, 2.
Tomasz Krzciuk, 3. Maciej K1uziński !wszyscy A. Radomiakt, 4.
Rafał Skowronek /A Kielecki/, 5.
Jakub Wysocki /AR/, 6. Arkadiusz
Wrońsk~ /AKI. Drużynowo: 1. A

http://sbc.wbp.kielce.pl

gościa /pierwsze rozegrała jako
gospodarz/, ale przewaga wicemistrza Polski nad młodą drużyną Kijowa byla jeszcze wyraźniejsza. Po pięciu minutach
podopieczni Giennadija Kamielina prowadzili 4:0 i było "po
herbacie". W pierwszej połowie
przewaga kielczan nie była
mniejsza niż dwa gole, a najskuteczniej grali Robert Nowakowski (7 bramek w 12 minut!/ i Marek
Budny.
Wprawdzie nasza
defer1sywa
nie
stanowiła już takiego mj)nolitu jak
w niedzielę, a i tak
strzelanie bramek
sprawiało
Uk-

/odbił m.in. trzy rzuty karne/o
Ciężar
zdobywania bramek
wziął na siebie Artur Upka, który wszystkie swoje gole zdobył w
drugiej połowie. Nasz zespół
grał "na luzie", popełniał więcej
błędów, ale przewaga i tak się utrzymywała.

kartingowe

Radomski, 2. A. Kielecki. Nieoficjalnie mistrzem okręgu został
Marcin Wójcik, a drużynowo A
Radomski. Kategoria młodzieżo
wa: 1. Maciej K1uziński, 2. Tomasz
Krzduk fARI, 3. Rafał Skowronek
/AKJ, 4. Krzysztof Pilipczuk, 5. Tomasz Stec /A Stalowa WolaJ, 6.

111111111

2080 0017

a Radosław Saduch z Hameru
Kozienice był 19. Nieco później
poniżej oczekiwań zaprezentowała się zawodniczka Switu ·Katarzyna Klepacz. W pistolecie
sportowym zajęła 9 miejsce, a w
. pneumatycznym - 6. Wczoraj, w
drugim dniu zawodów M. Bernaciak, strzelając z pistoletu dowolnego, wywalczył drugie miejsce i srebrny medal, zdobywając
640,2 pkt.
IPISZ, MIRI

'

Jacek Wasilewski /AR/. Druży
nowo - 1. A. Radomski, -2. A
Stalowa Wola, 3. A. Kielecki.
Nieoficjalnie mistrzem okręgu
został Maciej K1uziński, a druży- ,
nowo A. Stalowa Wola przed A
Radomskim.
Kategoria popularna: 1. Piotr
Stani, 2. Grzegorz Wójcik, 3. Wotciech Kruk /wszyscy A. Radomski/, 4. Robert Głuch /A. Kielecki/.
Drużynowo - 1. A. Radomski.
Nieoficjalnie mistrzem okręgu
został Piotr Stani z A RadomskieIW. ŁJ
go i lego drużyna.

Red. prowadzący
KRZYSZTOF
KOWALIK
Red. depeszowy
CZESŁAW
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