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Kielce

~ElCE-RADOM-TARNOBRZEG

Sobota - niedziela
4-5 Hstopada 1995 r.

Nr 256 (5884)

Cena 50 gr (5000 starych zł)

dostały propozycję

nie do odrzucenia

WOJEWODA
BEZ IOL/,.OBY
KIELCE_ Sejm przyjął ustawę zwiększającą kompetencje 46 największych polskich miast, liczących powyżej 100 tys. mieszkańców. Kielce też się do nich zaliczają.
Będą więc musiały przejąć od wojewody szkolnictwo ponadpodstawowe, placówki
kultury, przychodnie, pomoc społeczną, drogi.
Na mocy ustawy, 46 miast obowiązkowo przejmie od administracji państwowej trzy rodzaje
zadań: własne - finansowane
poprzez zwiększony udział

w podatku dochodowym od
osób fizycznych i prawnych, zlecone - finasowane na podstawie
odrębnych umów z wojewodą
i zlecone - będące w kompetencji urzędów rejonowych.

Będą patrzeć

sobie na

ręce

ĘŻOWI E, KTÓRYM
MOŻNA ZAUFAĆ
KIELECKIE. Najwięcej mężów zaufania zgłosił w województwie kieleckim Sztab Wyborczy
Aleksandra Kwaśniewskiego -175. Niemal o połowę mniej - Lecha Wałęsy 195! i Jana Olszewskiego"L82/. Swoich przedstawicieli w obwodowych komisjach wyborczych będą mieć: WaldemarPawlak, Hanna Gronkiewicz-Waltz i Tadeusz Zieliński.
Jednego męża zaufania Ido
Wojewódzkiej Komisji Wyborczej! wydelegował Kazimierz
Piotrowicz.

Wśród mężów zaufania nie
ma zbyt wiele osób publicznych
lub takich, które jeszcze niedawno sprawowały funkcje publiczne. Wśród reprezentantów sztabu pani prezes NBP jest były
wojewoda kielecki Józef Płos
konka. Mężem zaufania Tadeusza Zielińskiego będzie
radny Jan Kubik.
- U nas nie ma żadnych znanych nazwisk. No, chyba że
brać pod uwagę moje - oświad
czył marszałek Sejmiku Samorządowego Józef Szczepańczyk z PSL. Pan marszałek
WARSZAWA.
Wc·zoraJ
będzie mężem zaufania Walde_w pałacu prezydenckim Lech
mara Pawlaka w Wojewódzkiej
Wałęsa wręczył 85 osobom
akty powołania na stanowiska \ Komisji Wyborczej.
- W SLD wszyscy są znani,
sędziów. Wśród nominowanych
przynajmniej w środowiskach
na sędziów Sądu Wojewódzkielokalnych, z osób publiczgo znalazły się Alina Bojara i
nych chyba tylko radna Beata
Bożena Swiderska, dotychOko - mówi poseł Andrzej
czas orzekające w Sądzie RejoSłomski.
nowym w Kielcach.
!GoAl

Sędziowskie nominacje

Z rejonu
do województwa

Pierwszy

śnieg

nie

zawiódł

Czarna potrzeba
KIELECKIE. Wczoraj rozpoczęły się całonocne zimowe dyżury
w Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych w Kielcach. Od godz.
19 do 7 pod nr. telefonu 66-39-36 będzie można uzyskać informacje o sytuacji na drogach.
- Zazwyczaj rozpoczynamy
pierwszych
dniach listopada, a więc pierwszy śnieg nie zawiódł - mówi Beata Koprowska z Wydziału Utrzymania Dróg DODP w Kielc~ch. - P%wa naszego sprzętu
zimowego stała w pogotowiu już
1 listopada w związku ze
wzmożonym ruchem na droakcję zimową w

CODZIENNIE

w Motozbycie
od 7 do 20

KUPISZ:

• Polonez • Lublin • Żuk •
l • BU • PN Trucki Cargo •

gach. Czwartkowy śnieg nie wymagał jeszcze użycia piaskarek,
ale że prognozy przewidują kolejne opady, rozpoczęliśmy zimowe dyżury. Aktualnie w 42 obwodach drogowych stoi w pogotowiu 80 proc. piaskarek - liczba
wystarczająca, aby podjąć akcję
w pierwszyph dniach zimy.
DOKONCZENIE NA STR. 2

- Uczba mężów zaufania jest
porównywalna do poprzednich
wyborów. Podobnie jak pięć lat
temu najwięcej zgłoszono ich
w dużych miastach, takich jak
Kielce, Ostrowiec czy Starachowice - twierdzi kierownik Wojewódzkiego Biura Wyborczego
Henryk Kwiecień.
O wyborach czytaj również
na stronie 5.
/TON!

wiadomość

raty, leasing, gotówka

Czarną serię zapoczątko
wało w minioną sobotę znalezienie - zwłok
mężczyzny
w jednym z mieszkań przy uli-

cy

ośrod

ków medycyny pracy, szpitali
wojewódzkich, Stacji Pogotowia Ratunkowego, Stacji
Krwiodawstwa, szkół plastycznej i muzycznej, Wojewódzkiego Domu Kultury,

Najbardziej narażone są osoby, które otrzymały
preparaty krwiopochodne przed 1989 rokiem

Boją się

"wychylić"

Knebel
dla radnych
Wójt

Andrzej Ślusarczyk

przyznał, że radnym zabroniono
rozmawiać z prasą. Następnie
wyjaśnił , że powyższą zasadę

wprowadzono na podstawie "umowy koleżeńskiej" . W gminie
powszechnie
wiadomo,
iż
większość radnyc::h zawdzięcza
coś państwu Slusarczykom.
Dlatego boją się .wychylić" z krytyką sytuacji w gminie.
!MAK-XI

PONIDZIE. Serię nagłych zgonów odnotowano w ostatnich
dniach w rejonie Buska-Zdroju. W ciągu pięciu dni - od soboty
do środy - zmarło w tej okolicy pięciu mężczyzn w wieku od 26
do 48 lat. Zdumiewa fakt, że w tym samym okresie ubiegłego
roku sytuacja była analogiczna. W większości przypadków przyczyną śmierci tych ludzi był alkohol.

Oddział

W niedzielę wieczorem
w pobliżu sklepu we wsi Wolica k. Buska-Zdroju znaleziono

Nefrologii

w Kielcach.

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
Fot. G. Romański

alkohol

kolejną ofiarę przedawkowania. Mężczyzna miał 40 lat.
W poniedziałek po połud
niu wezwany do Wełcza k.
Buska lekarz pogotowia
stwierdził zgon 33-letniego
mężczyzny . Zmarły pił tego
dnia alkohol.

DOKOŃCZENIE NA STR. 2

KIELECKIE.

Doktor

Wiesław Kryczka, ordynator
Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Szpitala Wojewó-

dzkiego w Kielcach przypuszcza, że w całym województwie kieleckim liczba
zakażonych wirusem HCV,
wywołującym jedno z wirusowych zapaleń wątroby,
sięga 6-12 tys. osób.
W grupie ryzyka znajdują się
osoby, które otrzymywały krew
lub preparaty krwiopochodne,
zwłaszcza przed 1989 r., ponieważ dopiero w 1991 r. wprowadzono w stacjach krwiodawstwa
testy wykrywające przeciwciała
anty HCV.•
DOKONCZENIE NA STR. 2

Północnej

w Stopnicy. Nie
on prawdopodobnie od
dwóch dni. Oględziny wskazywały na naturalną przyczynę
żył

śmierci.

Tego samego dnia, późnym
wieczorem, w parku na chmielnickim Rynku, znaleziono kompletnie pijanego, 38-letniego
mieszkańca tego miasta. Mimo
podjętej reanimacji, lekarzowi
nie udało się uratować mu ży
cia.

PlJl,(),rtM5ZA

OD 10 LISTOPADA NOWA AKCJA PROMOCYJNA "ECHA DNIA"
"Gwiazdkowe Fanty"
GŁÓWNA NAGRODA

PEUGEOT 306

Do wygrania: meble, lodówki, telewizory, sprzęt. wideo, aparaty fotograficzne,
gotówka i wiele innych atrakcyjnych nagród

u bezpośredniego dealera FSO

EURO- AUTO

międzyzakładowych

Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Narodowego,
Muzeum Wsi Kieleckiej i domów pomocy społecznej.
Miasto ma jednak przejąć teatr, filharmonię /jako jedyne
w krajuj, Galerię BWA, mimo że
służą one nie tylko Kielcom, ale
całemu województwu. Dlaczego? Czy ich charakter ma się
zmienić na instytucje miejskie?
Czy też wojewoda chciał się pozbyć kłopotu? !Rejestr ministerialny był sporządzany na podstawie
ankiet wypełnianych przez wojewodów.!
DOKOŃCZENIE NA STR. 2

października
zatytułowany
"Miał być raj".

We wszystkich wersjacn i kolorach
Kielce, ul. Karcz6wkowska 11a
tel. 041 68-44-44

specjalnych, domów dziecka,
schroniska młodzieżowego,
pogotowia
opiekuńczego,
burs szkolnych, ośrodka doskonalenia
zawodowego,

Najczęstszą pr.zyczyną śmierci był

2 LATA GWARANCJI!!!
1t1il1i!tJ~9'(}

ŁĄCZNA. Kuriozalne ukła
dy wprowadzono w Radzie
Gminy Łączna. Radni nie
mogą
udzielać
informacji
prasie. Uprawnienia takie pozostawiono tylko przewodnicząceJ
rady
Zofii
Chrzęszczyk oraz wójtowi.
Posunięcie to jest reakcją na
artykuł w "Echu Dnia" z 6

27 października, w dniu
przyjęcia ustawy, szef URM rozesłał do zarządów miast projekt
rozporządzenia. Wynika z niego, że Kielce nie przejmą szkół

Kielce, ul. Krakowska 161
tel. 041 66·44·72

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Drogi ekspresowe prawdopodobnie
bezpłatne

będą

ZMIANY
W
Wczoraj przygotowywane były stoiska wystawiennicze w Centrum Targowym Kielce. Na zdjęciu: ekspozycja ZOZ Kielce.
Fot. G. Romański

Ponad stu wystawców

UKŁADZIE

KIELECKIE, RADOMSKIE, TARNOBRZESKIE. W projekcie
najnowszej korekty układu kierunkowego autostrad i dróg ekspresowych przedstawionym do konsultacji wojewodom przez
Urząd Rady Ministrów, nie ma propozycji zmian dotyczących
dróg województwa kieleckiego i radomskiego.

układu autostrad i dróg ekspreWojewoda radomski ma natosowych na terenie województw
miast zamiar zaproponować
kieleckiego radomskiego i tarwłączenie w układ dróg eksprenobrzeskiego,
wyznaczono
sowych trasy Radom - Iłża - Ostdwie drogi ekspresowe przebierowiec - Opatów, przebiegającej
gające wzdłuż dotychczasowej
na niewielkim odcinku przez woKIELCE. Jutro o godz. 11 w Centrum Targowym Kielce rozpoczną
trasy nr 7 Gdańsk - Warszawa jewództwo kieleckie oraz trasy
si, MI,dzynarodowe Targi Maszyn I Wyrobów Metalowych METAL
Radom - Kielce - Kraków - Chyż
Piotrków - Radom - Lublin, pro'95 oraz Targi AGROTECH - Technologia dla Rolnictwa.
ne oraz wzdłuż trasy nr 74 Piotrwadzącej w kierunku nowego
ków - Kielce - Tarnobrzeg - Barprzejścia granicznego w DoroWspółorganizatorami
pierwJutro wystawa będzie uwinek. Przez teren obu wohusku. Wojewoda kielecki ro~pat
szych są Stowarzyszenie Techniczdostępniona
publiczności
od
ruje wstępnie włączenie w układ - jewództw nie będą natomiast
ne Odlewników Polskich, Odlewnigodz. 11 do 17. Ceny biletów
dróg ekspresowych połączenia
przebiegać autostrady. W związ
cza Izba Gospodarcza oraz "Exwstępu wynoszą 3 zł - normalny i
ku ze wzrostem transportu
Kielce - Częstochowa.
bud" SA, natomiast AGROTECH
2 zł - ulgowy.
szczególnie na terenach połud
Zgodnie z rozporządzeniem
przygotowały wspólnie CTK oraz
/WTO/,
Rady Ministrów z 1993 roku w
niowych i wschodnich w br. opPHSR AGROMA w Kielcach.
racowano drugą już z kolei kosprawie ustalenia kierunkowego
W halach wystawowych trwają
obecnie ostatnie przygotowania
rektę układu sieci dróg ekspredo przyjęcia ponad 100 wyssowych i autostrad. Propozycji
HElSINKI
tawców - uczestników obydwu Imtej nie przedstawiono na razie
prez. Obok wszystkich najokręgom dróg publicznych.
większych producentów branży
Drogi ekspresowe planowane
odlewniczej z kraju do Kielc przysą w przyszłości jako dwujezdjadą
również
przedstawiciele
niowe
o
ograniczonej
przedsiębiorstwa o podobnym
dostępności, przeznaczone jeprofilu produkcyjnym z zagranicy,
m.in. Niemiec, Francji i Ukrainy.
dynie dla ruchu samochodoweTargom METAL '95 towarzyszyć
go. Będą to trasy budowane na
będą międzynarodowa konferenbazie istniejącej już sieci w przecja .Odlewnictwo '95"i seminarium
ciwieństwie do autostrad, które
naukowe pt. .Prognozy rozwoju
powstaną niezależnie od doodlewnictwa w Polsce na tle tentychczasowego układu dróg.
dencji światowych·.
Mało prawdopodobne jest, aby
Imprezy zapowiadają się bardzo
wprowadzono opłaty za korzysatrakcyjnie dla zwiedzających, którzy będą mieli doskonałą okazję zatanie z dróg ekspresowych. W
poznać się z naj nowszymi ofertami
tym celu wzdłuż tych tras mukierowanymi m.in. do odlewnictwa,
siałyby przebiegać alternatywne
przemysłu metalowego, maszynobezpłatne szosy.
wego i rolnictwa.
Budowa dróg ekspresowych
finansowana jest po polowie
dzięki pożyczkom z Banku Swiatowego oraz nakładom z budże
tu państwa. W tej chwili na terenie województw kieleckiego i radomskiego trwają prace na
AUt'DSl'IlADY
DlłOGI
trzech - odcinkach przyszłych
EKIPlłEIDWE
1111łlEJĄCE
dróg ekspresowych: zamiejskim
OZNACZENIA
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
i miejskim, Jedlińsk - Radom oP1łDJEtmlWAJlE
- Obecnie trwają rozmowy
raz przy moście na Nidzie w
1111łlE.lĄCE DlłDOI DWUJEZDNIDWE
MA III.lłUNIIU AUTDItIlAD I Dlł6a ł!łCIP1łUDWYCM
z wojewodą w sprawie przejBrzegach. W najbliższym czasie
mowania niektórych zadań
przez miasto - mów.1 wiceprezydent Wojciech Zelezik.
- Kadrowo i organizacyjnie jesteśmy przygotowani do prowadzenia tych wszystkich zadań.
Finanse jeszcze nie są przeliczone. Do tej pory dostawaliśmy subwencje na określone
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
każenie są również osoby mają
da się określić żadnego czynnicele. Teraz otrzymamy jedną,
Zwiększone ryzyko istnieje
ce częste kontakty z przygodnyka ryzyka i nie bardzo wiadomo',
do podziału według własnych
również w przypadku osób, któmi partnerami seksualnymi. Ojak się zakazili.
zasad. Zależy nam na tym, aby
re zmuszone są dokonywać
becność przeciwciał anty HCV
- U 60 do 70 proc. zakażonych
odzwierciedlała
prawdziwe
częstych iniekcji /np. cukrzyków/
stwierdza się też u alkoholików wirusem HCV organizm nie odkoszty utrzymania placówek.
oraz u wielokrotnych pacjentów
wirus przeniknął do ich organizpowiada na kuracje interfero. JOLANTA KĘPA
szpitalnych. Narażone na zamu prawdopodobnie przez miknem, muszą więc żyć z wirusem .
row~zkodzenia ciała.
Wirus ten oznacza nie tylko kło
- U krwiodawców, którzy są
poty z wątrobą - wyjaśnia dr
najliczniej przebadaną grupą,
Kryczka. - Dotyka także innych
odsetek zakażonych wirusem
narządów
tarczycy,
HCV waha się między 0,4 a 0,5
kłębuszków nerwowych, powoDOKOŃCZENIE ZE STR. 1
tem 125p" kilkuset metrów zdeproc., co odpowiada w przybliże
duje niektóre schorzenia dermaKolejny śmiertelny przyparzyli się czołowo z "maluchem".
niu obecności wirusa w zdrowej
tologiczne i hematologiczne.
dek odnotowano we wtorek
W wyniku wypadku kierowca
populacji - mówi dr Kryczka. - U
wieczorem w miejscowości
.malucha· - 45-letni mieszkaniec
około 40 proc. zakażonych nie
IZABEDNARZ
Grabki Duże koło Szydłow a.
Tych /Woj. katowickie/ Jakub T. Ofiarą jest 26-letni człowiek,
doznał poważnych obrażeń ciała
którego - jak wynika ze
i w stanie bardzo ciężkim przeGłośny
wstępnych ustaleń - przejebywa w buskim Szpitalu Rejonochał samochód osobowy w
wym . Pozostali uczestnicy zdechwili, gdy leżał na szosie.
rzenia, w tym żona kierowcy
.malucha" oraz policjant ZbigWypadek przed
niew J. przewiezieni zostali do
Szydłowem
szpitala w Staszowie. Ich życiu
Na miejscu tego ostatniego
nie zagraża niebezpieczeństwo .
Dlaczego zakażamy się wirusem HCV? Czy można tego uwypadku pracowali sprowadzoZdaniem prokuratora Leszka
niknąć? Jak żyć z wywołanym przez wirus HCV zapaleniem
ny z Krakowa specjalista ds. kryGarbacza z Prokuratury Rejonowątroby? Czy poddawanie się zabiegom szpitalnym musi nieść
minalistycznej rekonstrukcji wywej w Busku, nie ma podstaw do
ryzyko zakażenia? W poniedziałek pod nr. telefonu 68-00-88 w Kielpadków Tadeusz K oraz funkcstwierdzenia, że w tym rejonie pocach dr Wiesław Kryczka, ordynator Oddziału Obserwacyjno-Zajonariusz KP w Szydłowie Zbigjawiła się partia skażonego alkokaźnego Szpitala Wojewódzkiego w Kielcach, będzie w godz. 16-18
niew J. Po zakończeniu
holu. Można jedynie mówić o
odpowiadał na pytania Czytelników.
oględzin odjechali w kierunku
"prawie serii·. Miejmy nadzieję,
Zapraszamy do dyskusji.
Szydłowa. Po przejechaniu .fiaże już zakończonej .
tlMV

Metal '95

•

I

Agrotech

Wojewoda
bez kultury

GRUPA RYZYKA

-Prawo serii

telefon: 68·00·88 w Kielcach

Nie dajmy

się

wirusowi

/1 B/

http://sbc.wbp.kielce.pl

planuje

się

budowę

obejść

Jędrzejowa, Białobrzegów, Su-

chedniowa, Ostojowa, Łącznej,
przejścia przez Skarżysko oraz
węzła Wiśniówka z obejściem
Kajetanowa. Do istniejących już
odcinków dróg pozamiejskich nr
7 i 74 zostanie dobudowana drugajezdnia.
Program budowy autostrad
zakłada ukończeoie prac w 201 O
roku. Drogi ekspresowę nie
będą budowane w systemie
koncesyjnym, ukończenie ich
budowy zależy więc od tempa
napływu funduszy.
/MPB/

Będzie

lokalne
Czarna
potrzeba
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Przetargi na obsługę sprzętu
zimowego zostały rozstrzygnięte już w październiku. W tym
roku na drogi województw kieleckiego i radomskiego wyjedzie
pługów-piaskarek,
69
189
pługów śnieżnych, 17 pługów
wirnikowych, 19 spycharek.
Właściciele nośników sprzętu

drogowego, którzy podpisali umowy z zarządami dróg, są zobowiązani do wyjazdu na drogi
w ciagu 2 godzin od chwili otrzymania meldunku o konieczności
odśnieżania.
Szacuje się, iż akcja zimowa
pochłonie w tym sezonie 40 mld
starych zł. Wiadomo już, że zabraknie ok. 10 mld zł. Podobnie
jak w ubiegłym roku nie będzie

tras utrzymywanych w pierwszym, najwyższym standardzie,
zobowiązującym drogowców do
zapewnienia czarnej nawierzchni na drogach przez całą dobę.
Drogi krajowe utrzymywane
będą ił drugim, trzecim i czwartym standardzie, wojewódzkie w piątym i szóstym.
/M PB!...

supernagroda • "transit"

Dni Otwarte IIForda

ll

SKARŻYSKO-KAMIENNA, KIELCE. Dziś, w niedzielę i poniedziałek w Skarżysku-Kamtennej, w firmie "Auto-Skar" przy E77, w niedzielę w Kielcach w godz. 14-16.30 przed gmachem
Urzędu Wojewódzkiego można będzie obejrzeć nowe modele

"Forda"
Wśród samochodów będzie
"transit" oraz "escort" produkowane w Płońsku. Specjalna atrakcja - "transit" przeznaczony
do jazdy w terenie z napędem na
obydwie osie!
Dużo materiałów reklamowych, foldery i. .. upominki. W
programie Dni Otwartych .Forda" w §karżysku /4-6 bm./ są
między innymi: bezpłatna regulacja świateł w samochodach,
jazdy próbne nowymi modelami
"forda", pokaz jazdy terenowej
"transitem", losowanie supernagrody - "transita" wartości 1,5
mld starych zł.

Zapraszamy
szczególnie
kielczan do zwiedzania
ekspozycji przed gmachem
Urzędu Wojewódzkiego. Tylu
"fordów" na jednej wystawie
jeszcze nie było . Po raz pierwszy
wystawiony będzie "escort" produkowany w Płońsku, na którego było więcej chętnych podczas niedawnych zapisów niż
fabryka może wyprodukować w
najbliższym czasie.
Drodzy Czytelnicy! Zanim
zdecydujecie się na zakup nowego auta, warto obejrzeć propozycję "Forda".
gorąco

/WiD a!

KIELECKIE. Od poniedziałku Zakłady Przemysłu Zbożowo
Młynarskiego w Kielcach po raz kolejny podniosą ceny skupu
zbóż. Jest to spowodowane tym, iż ciągle znacznie więcej jest
kupujących ziarno niż sprzedających. Wielu rolników nie chce
pozbyć się zboża, licząc na
że już wkrótce osiągnie ono jeszcze wyższą cenę.

to,

,

* Od poniedziałku rosną ceny zbóż
* Wkrótce może zdrożeć chleb
,

.

Panika w młynie
- Od poniedziałku pszenica
wysokojakościowa kosztować
będzie 380 zł za tonę /obecnie
360 zł!, pszenica pospolita 365
zł /345 zł!, a żyto 250 zł za tonę
/230 zł} - mówi Tadęusz Misiorowskl, główny specjalista do
spraw surowcowych w PZZ Kielce. - Najbardziej wzrośnie jednak cena jęczmienia z 270 do
320 złotych za tonę. Trudno
przewidzieć, jak dalej ukształtują
się ceny skupu zbóż. Zależy to
od kilku czynników, m.in. od tego, kiedy zostaną wprowadzone
na rynek rezerwy z Agencji Rynku Rolnego. Jedno nie ulega
wątpliwości, że dalszy wzrost
cen ziarna spowoduje wzrost
cen mąki, a co za tym idzie - także pieczywa. Z opinią T. Misiorowskiego nie do końca zgadzają się piekarze.
- PZZ niepotrzebnie panikują
- twierdzi Ryszard Filipowicz,
właściciel piekarni w Dąbrowie

koło Kielc. - Mam stałego dostawcę mąki z Pomorza. Kilka dni
temu otrzymałem nową partię

surowca w tej samej cenie co
zwykle. Nie otrzymałem informacji, aby ceny mąki w najbliższym czasie miały drastycznie
wzrosnąć. Dotychczasowe podwyżki pozwalają nam utrzymywać cenę pieczywa na nie zmienionym poziomie i sądzę, że ta
sytuacja szybko się nie zmieni.
Według danych GUS, rolnicy
zebrali w tym roku okolo 26 mln
ton zbóż, czyli o 19 proc. więcej
niż przed rokiem. Oznacza to
trzymilionową nadwyżkę ziarna
w stosunku do rocznego zapotrzebowania kraju. W skupach
jednak tego nie widać. Rolnicy
cierpliwie czekają na wzrost cen
zboża .
Niektórzy specjaliści
twierdzą, iż cena pszenicy może
osiągnąć poziom 400, a nawet
450 zł za tonę.

/WTO/

Kraj

Przedwyborcza
gorączka
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Reforma będzie

kosztować

.

700 mld zl

POWIATOWA SYMULACJA
600-700 mld starych złotych może wynieść koszt wprowadzenia powiatów w całym kraju - wynika z symulacji przeprowadzonej przez URM w 4 województwach. Jej rezultaty zaprezentował
dziennikarzom w piątek szef URM Marek Borowski.
Badania rozpoczęły się w lipcu w
woj. legnickim, opolskim, radomskim i siedleckim. Urzędnicy i sprzęt
w przyszIych powiatach na ogól są
/głównie w urzędach rejonowych/o
Do końca grudnia rząd zbada źródła

Pogarsza

się

Złe
Zaczęło się

przygotowywanie lokali wyborczych do wyborów prezydenckich '95. Na zdjęciu:
przygotowania w lokalu
nr 210 przy ul. Grójecklej
w Warszawie
Fot. PAP/CAF

Zdaniem Borowskiego, powiaty mogą zostać wprowadzone 1 stycznia 1997 r., ale możli
wy jest też "wariant spokojniej-

Statystyczny. .
Z badań GUS wynika, że w
paździemiku br. ogólny wskaźnik
koniunktury w przemyśle przetwórczym zmalał w porównaniu z
poprzednim miesiącem o 4 punkty
i wyniósł plus 9 pkt. Wśród anali-

Dwaj mieszkańcy Częstochowy staną wkrótce przed sądem pod
zarzutem kilku podpaleń, m.In. piwnic w blokach mieszkalnych - poinformował wczoraj rzecznik Prokuratury Wojewódzkiej Romuald
Baslński. Oskarżonym udowodniono także wywołanie 6 fałszywych
alarmów bombowych. Motywem działania 19-1etniego Stanisława P.
i 28-letniego Macieja R. była chęć przetestowania sprawności straży
pożamej i policji.

podpalili piwnice w 4 blokach
mieszkalnych w różnych dzielnicach miasta, przez co narazili na
wielkie niebezpieczeństwo lokatorów tych budynków. Akt oskarże
nia wymienia także podpalenie altany, nie zamieszkanego domu i
zmagazynowanych w jednym z
budynków drewnianych palet. Oskarżonym udowodniono też, że w
marcu i kwietniu br. sześciokrotnie
złożyli fałszywe zawiadomienia o

wych

Październik był drugim z kolei miesiącem, w którym odnotowano spadek koniunktury w przemyśle przetwórczym oraz trzecim, w którym pogorszyła się sytuacja firm budowlanych. Prognozy na najbliższe mieslące są wyraźnie gorsze od formułowa
nych przed miesiącem - poinformował wczoraj Główny Urząd

przyjemnością

Prokuratura Rejonowa zarzuca

powiato-

prognozy

Przyglądali się

oskarżonym , ze tuż przed tegorocznymi świętami wielkanocnymi

zadań

sytuacja przetw6rstwa

Chcieli ,przetestować sprawność straży

z

finansowania

podłożeniu ładunków wybuchowych , m.in. na dworcu PKS i w rektoracie politechniki.
Obaj podejrzani od połowy
kwietnia przebywają w areszcie.
Jak zeznali w śledztwie , motywem
ich działania była chęć przetestowania sprawności straży pożarnej
i policji. Zostali zatrzymani w
trakcie jednej z akCji gaśni
czych,
którym
zwykle
"przyglądali się z przyjemnością". Oskarżonym grozi kara
od roku do 8 lat pozbawienia
wolności.

zowanych przedsiębiorstw 23
proc. oceniało swoją sytuację jako
dobrą, a 14 proc. - jako złą. W opinii dyrektorów zakładów uczestniczących w badaniu, pogorszenie
koniunktury
w
październiku
wiązało się ze spadkiem produkcji
sprzedanej, ze zmniejszeniem się
popytu, zwłaszcza zagranicznego, a także z pogorszeniem sytuacji finansowej przedsiębiorstw.

ciąży. Sąd uznał, że wątpliwości,

.akie się zrodziły w czasie procesu, przemawiają na korzyść oskarżonego . - Jedynym doku-

Mijający tydzień nie obfitował
ja. k poprze.dnie, w wydarzeni~
Ciekawe, WięC gazety rzucały się
na byle ochłapy, rozdawane dość
hojną ręką przez rodzimych polityków. Najbardziej rozśmieszył
dziennikarzy lider ZChN Ryszard
Czarnecki, cytujący Biblię. Zapytany o dalszą karierę pani prezes
NBp, gdyby przegrała wybory,
powiedział radiowej " Trójce -: . Aliż nie jestem stróżem brata mego·. Pan Czarnecki używając tego cytatu zapomniał chyba, że
słowa takie wypowiedZiał niej aki Ka in po zamordowaniu ro dzonego braciszka. Niejaka A-

P. wydała kolejny tom erotycznych, zmyślonych zapewne
wspomnień, których bohaterem
jest tym razem jeden z czołowych
pOlitykÓw, może nawet przyszły
prezydent. Autorka zapowiada
publikację o seksualnych ekscesach . osoby z najwyższych sfer

jak warszawiacy wołaj;l : . Posel,
podejdi do płota!"
Czytelniku, podejdi jutro do urny wyborczej i zagłosuj na kogo
chcesz albo musisz. Kochaj albo
rzuć!
WOJCIECH OZ/ltfEK

(tys. zł.)

oferta

.~a1 . . \
: (proc.)

0,8

396

0,7

1.038

BPH

80,0

5,3

1.243

154 S

100,0

BRE

38,8

0 ,8

763

1.857 S

100,0

BŚK

145,0

·0,7

2.698

2 .227 S

100,0

BUDIMEX

20,1

9,8

4.008 S

BWR

3 ,5

7,7

5.728
187

5.966 S

100.0
100,0

BYTOM

43,5

1,6

118

COMPLAND

37,5

10,0

2.573

1.681 K

100,0

DEBICA

34,8

1.281

ELEKTRIM

8,75

1,381

18.849 K

100,0

ESPEBEPE

14,5

2.4
0,0
0,7

683

6.100 K

100,0

EXBUD

28,4

-0,7

895

Droższy

GÓRAŻDŻE

49,0

4,3

3.667

14.381 S

100.0

mandat

IRENA

30,4

2,0

455

1.025 S

100,0

JELFA

31 ,0

3,0

767

1.609 K

100,0

KABELBFK

38,3

1,1

2.359

1.614 K

100,0

KABLE

28,0

3,7

1.049

838 S

100,0

KREDYT B

6,9

3,0

317

1.068 K

100,0

KROSNO

40,5

-1 ,2

601

1.560 K

100,0

MOSTALEXP

5,9

0,9

534

19.763 S

100,0

MOSTALWAR

5.9 nk

MOSTAl.ZAB

7.3 nk

szy" - 1 stycznia 1998 r. Wówczas wybory do rad powiatowych odbyłyby się jesienią 1997
r. razem z wyborami parlamentaroymi.
W kwestii reformy wojewódzkiej , wynikającej z wprowadzenia powiatów, "wszystkie
opcje są otwarte" - uważa Borowski. Możliwe jest zarówno
wozmniejszenie
liczby
jewództw, jak i zachowanie obecnej siatki.

- Od 19 listopada podniesiona zostanie wysokość mandatów i kar pieniężnych za
przewinienia drogowe - powiedział nadkomisarz Roman
Mlśklewicz z KGP. Od 1 listopada obowiązuje jazda z
włączonymi światłami mijania
lub tzw. dziennymi.
Najniższy mandat ma kosztować 5 zł, najwyższy - 500 zł. Kolegia orzekać będą kary od 1Odo
5000 zł. Warunkiem wręczenia
mandatu jest zgoda na jego
przyjęcie,
brak zgody jest
równoznaczny ze skierowaniem
sprawy do kolegium.

mentem stwierdzającym istnienie ciąży był wynik badania
USG. Pozostała dokumentacja
lekarska nie potwierdziła jej istnienia - powiedziała sędzia Gaczek uzasadniając wyrok.
W akcie oskarżenia stwierdzono, że ginekolog, 57-letni Wincenty

K. wraz z asystującą mu żoną, 33letnią Grażyną K, dokonali w p!y-

nasta~a

(proc.)

1,51

W pierwszym w Polsce procesie o dokonanie nielegalnej aborcji przeciw ginekologowi Wincetemu K. I asystującej mu żo
nie Grażynie K. 3 listopada w Sądzie Rejonowym w Chorzowie
zapadł wyrok uniewinniający. Leonard T., konkubent kobiety,
która poddała się zabiegowi i który doniósł prokuraturze o
przestępstwie, został uznany winnym pomocnictwa, lecz sąd
odstąpił od wymierzenia mu kary - poinformowała prowadząca
sprawę sędzia Krystyna Gaczek.

przedstawionych podczas procesu dowodów nie zdołano ustalić, czy Beata P. istotnie była w

ZMIANA W A R T _ DOGRYWKI
KURSU
OBROTU

25,3 nk

Wątpliwa ciąża

Wyjaśniła ona, że w świetle

KURS :
3XI

BIG

Lekarz podejrzany o dokonanie
aborcji został uniewinniony

KOCHAJ ALBO RZUĆ!
W ostatniej chwili przerzelekko szeregi kandydatów do prezydenckiego
urzędu. Nie stanie na starcie
17 pretendentów. Kilku, choć
z bólem serca, wycofało się z
wyścigu. Zakończyła 51, kampania wyborcza. Nie zobaczymy Już na ekranach telewizorów najsławnIeJszego kabaretu Rp, którego nie chcf tu
wymienia';' żeby nie być oskarżonym o naruszenie przepisów obow1fZUJfcych mass
media w przededniu głosowa
nia. ZaczelcJJmy z komenfarzami do przyszłego tygodnia.

AKCJE

AGROS

NOVITA

12,1

OKOCIM

63.5

OPTIMUS

28,0

1,7
2,8
3,4
3,3
2,2

PBR

17.0

2,4

PETROBANK

8,2

7,9

POLFKUTNO

32,0

4,2

POLlFARBC

9 ,5 nk

3,3

6.7
23,8

1,5
3 ,0

POLlFARBW

Echo tygodnia

dziły 51,

Sesia 3lisłooada 1995 (olatek)

watnym gabinecie aborcji 10-tygodniowej ciąży u Beaty P. Za zabieg zapłaciła ona 450 zł.
O złamaniu przez lekarza
ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania cią
ży /z 7 stycznia 1993 r./ doniósł chorzowskiej prokuraturze Leonard T., konkubent Beaty P. Wcześniej
sam w dużej mierze sfinansował zabieg.

PPABANK

19.074 K

102

2.086 K

552

129.111 K

722

5.254 K

100,0

1.240

955K

100,0

721

1.298 S

100,0

290

524K

100,0

888

43.993 K

7,4

535

4.037 S

100,0

313

1.170 S

100,0

81
86

PRÓCHNIK

15,0

0,7

111

RAFAKO

19,2
10,6 nk

1,1
2,9

717

REMAK

446

47.162 K

0,1

ROllMPEX

45,8

4,1

1.360

1.369 S

100,0

SOKOŁÓW

2,21

4.7

879

11.658 S

100,0

STALEXP

26,2

3 ,6

2.273

6.239 K

100,0

STOMIL

20,0

3,1

2.502

SWARZEDZ

10,5

2,9

501

3 .326 K

100,0

TONSIL

14,0

3,7

490

4.932 S

100,0

UNIVERSAL

6,3

1,6

787

9 .507 S

100,0

VISTULA

8,6

0,0

452

3.187 S

100,0

47 ns

3.3

86

1.955 S

8,7

5,7

1,8

1.496

65.356 S

100,0

WARTA
WBK

110,0 nk

-1.3

1.284

687 K

WÓLCZANKA

21 ,3

0,9

156

1.165 K

100,0

ŻYWIEC

200,0

0,0

1.906

3.374 S

100,0

WEDEL

RAZEM:
WIG
WIG20

8.193.7

1.5

841,4

2,0

49.707

AKCJE - RYNEK RÓWNOLEGŁY
AMERBANK

16,5

3,1

325

385 S

100,0

BETONSTAL

26,6

4.7

98

529 S

100,0

DOMPLAST

13,6

3,0

125

DROSED

30,5

2.0

85

462 S

100,0

EFEKT

19,5

3,7

1.218

2 .307 S

100,0

ELEKTROEX

1,52

1,3

135

9.544 S

100,0

FARMFdoD

21 ,1

1,4

986

INDYKPOL

8,4

5,0

134

JUTRZENKA

48,8

4,7

1.836

KPBPBICK

13,0

6,6

2.607

2.242 S

100,0

KRAKCHEM

4,35

4,8

198

6.201 K

100,0

PROCHEM

6 ,0 nk

3,4

199

6.663 K

45,0

kościelnych ·.
Wybrańcy

narodu, czyli posło
wie, postanowili się odgrodzić.
Kancelaria Sejmu napisała podanie do władz stolicy o pozwolenie
na plot Ma on odgradzać gamach
na Wiejskiej od reszty miasta. W
biurze prasowym dziennikarze dowiedzie/i się, iż będzie to miało d/a
naszych parlamentarzystów znaczenie psychologiczne. Już słyszę

Koleżance

Wiesławie

Putk.o

wyr3rf głębokiego
współczucia z powodu
śmierci

,-

MATKI

składają współpracownicy z

WOiN UW w Tarnobrzegu

PZU, KOMENDA REJONOWA POLICJI i
AUTORYZOWANY DEALER FORD - FIRMA AUTO-SKAR
zapraszają do Skarżyska 4-6.11.95., W godz. 9-15
na BEZPŁATNY PRZEGLĄD ZIMOWY POJAZDÓW
POŁĄCZONY Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAWARCIA UBEZPIECZ
AC.
Specjalną atrakcją będzie PREZENTACJA POJAZDÓW UŻYTKOWYCH FORD

• MOŻESZ WYGRAĆ FORDA TRANSI-T A Z PŁOŃSKA.
AUTO-SKAR • 26-110 Skarżysko-Kamienna • al. Marszałka J. Piłsudski ego 2
tel. (0-47) 53-10-27, 53-04-48· teL/fax 53-78-33· telex 613487

http://sbc.wbp.kielce.pl

•
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Szalejący nad Filipinami tajfun Angela spowodował już
śmierć co najmniej 11 osób,a18

Bill Clinton walczy z syndykatami zbrodni

Tajfun Angela dotarł do Filipin
Innych
uznano
za zaginione.
spowow
czwartek
- wcześniej

~~~~~ie~~a~k'::;::e~af~~~

Tajfun, który zabija

fortuny
Nagrody dostarcza Spedycja Polska

Prezydent Bill Clinton wydał wojnę międzynarodo
wym syndykatom zbrodni, podpisując ostatnio dyrektywę dla amerykańskich agencji rządowych, nakazującą zaostrzenie walki z takimi przestępstwami jak
przemyt narkotyków, pranie pieniędzy, terroryzm oraz
kradzież i przemyt broni oraz materiałów chemicznych
i nuklearnych.

Szalejąca

Angela
pięciu prowincjach wietnamskich. Władze w Manili już dzień
wcześniej wprowadziły stan pogotowia, zamykając sZkóły i instytucje państwowe, a także podmanilskie elektrownie. g-milionowa stolica Filipin w piątek od
rana przypominała miasto duchów - normalnie zatłoczone do
granic możliwości ulice miasta

Prezydent zaleca m.in. negocjacje z innymi krajami ,
mające doprowadzić dó zamknięcia około 50 banków i innych ośrodków prania pieniędzy na świecie. Gdyby rokowania się nie powiodły, instytucje te - znajdujące się
głównie w krajach trzeciego

systemu finansowego .
Skrupulatniej ma się badać
sprawy wniosków o wizy amerykańskie, aby nie wpuszczać do
USA osób podejrzanych o
związki z mafią i innymi organizacjami
przestępczymi.
Rządom współpracującym z
..,....,.._ _ _." I międzynarodowymi gangsterami lub udzielającym im schronie-

były wymarłe.

Kielce, tel. 539-82; Radom, tel. 526-15

Kolejni

Porywacz nie

zwycięzcy:

Jan Sędeckl I Michał Gumowski wygrali nagrody pieniężne w wysokości 50 zł. Gratulujemy.

u
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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 przekątnej wygrywasz nagrodę wskazaną na górze tego kwadratu /przykład na bezpłatnej karcie akcji promocyjnej/.
Uwaga! Nie wszystkie liczby będą publikowane.

Magiczny numer
Na każdej karcie znajduje się już odkryty magiczny numer. JMeli
stwierdzisz, że magiczny numer opublikowany w gazecie jest zgodny z numerem magicznym na Twojej karcie, wygrywasz nagrodę
niespodziankę· Magiczne numery będą publikowane w wybrane
dni! /Nie wszystkie magiczne numery będą publikowane/.

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

ul. Targowa 18 lub zatelefonujesz pod numer w Kielcach 3214-56 I odpowiesz na postawione CI pytanie! /Wygrane z pią
tku 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 nieważne! Pełny regulamin można otrzymać w biurze
w Kielcach, ul. Targowa 18, VIII piętro, p. 812.

Najgroźniejszy od dziesięciu lattajłun - Angela -jaki przeszedł przez
Filipiny spowodował śmierć 11 osób oraz znaczne straty mateńalne.
Na zdjęciu: na jednej z ulic Manili po przejściu tajfunu Angela.

Fot. PAP/CAF

Postanowily

zamieszkać

z jadowitymi gadami

Pocałunek węża
Dwie chińskie dziewczynki z prowincji Guangdong /Kanton!
zamieszkały w jednym pomieszczeniu z ośmiuset osiemdziesięcioma ośmioma wężami, wśród których jest sześćset
sześćdziesiąt sześć kobr. Zamierzają dostać się do Księgi Rekordów Guinnessa - poinformowała w piątek agencja Xinhua.

Wedlug Guinnessa, światowy
rekord przebywania w Jednym
pomieszczeniu ż wężami wynosi
10 dni. Chinki postanowiły wytrzymać 288 godzin, tzn. 12 dni.
Obie zabezpieczyły się, przyjmując surowicę przeciw jadowi
węży. Na wszelki wypadek w po-

gotowiu jest ekipa medyczna gotowa udzielić pierwszej pomocy.
Przed przystąpieniem do ataku
na rekord świata Chinki upewniły
się, że z wężami da się wytrzymać
- pływały z tym zwierzętami, spały
z nimi, a nawet całowały węże - informuje Xinhua.

nisława Jasińska, Stanisław
Kryńskl, Antoni Prejblsz.

Jest to gruntownie przerobiona wersja popularnego podręcznika .Gramatyka angielska
w ćwiczeniach·. Odbiorcami jej
będą zarówno osoby rozpoczynające naukę języka angielskiego jak i osoby kontynuujące ją na
poziomie średnio zaawansowanym. Książka zawiera blisko 550
ćwiczeń z kluczem, w którym
uwzględn iono zagadnienia gramatyczne i leksykalne, sprawiaj ące kłopoty Polakom uczą
cym si ę tego języka . Książka nadaje się znakomicie zarówno do

pracy własnej, jak i pod kierunkiem nauczyciela.
Opr./BEN/

Mężczyzna, zabity przez policję, ponieważ uprowadził w czwartek szkolny autobus w Miami Beach na Aorydzie, nie był uzbrojony
ani nie miał bomby, chociaż tak twierdził - poinformował wieczorem przedstawiciel lokalnej policji na konferencji prasowej.

Autobus

przewoził

jede-

naścioro upośledzonych dzieci.
Porywacz, który po wtargnięciu

groźby

marek, ale zwracanie się do
stróżów porządku po imieniu
może już kosztować 1,2 tys.
W zależności od rodzaju nieprzyzwoitego gestu lub sprośnej
uwagi i przy uwzględnieniu okoliczności zajścia sądy niemieckie wymierzają kary od 10 do 30
tzw. stawek dziennych. Stawka

Spektakl promuje .ECHO DNIATeatr im. S" Żeromsidego w 'K ielcach

RECITAL "NIEDOPIESZCZONA"

-~

ł
f---J

............

aktorek: VIOLl ARLAK i DOROTY STĘPIEŃ
przy akompaniamencie KONSTANTEGO WILEŃSKIEGO

opieka artystyczna Piotr Szczerski

Kupon upoważnia do zakupu biletu w cenie
ulgowej na recital 4.11.1995
i

http://sbc.wbp.kielce.pl

- wyjaśnił policjant, tłu

macząc dlaczego podjęto de-

WŚCIEKLI KIEROWCY
Obraza policjanta słowami "idiota w mundurze" może kosztować do 3 tys. marek, zaś
zwrócenie się do policjantki ze
słowami "głupia krowa" - 1,2 tys.
Ogólnie grubiańskie odzywki do
policjanta w rodzaju "Może mi
pan ... • nie są jednak wcale takie
drogie - trzeba wyłożyć za nie 60

do autobusu zachowywał się histerycznie, stracił właśnie pracę
kelnera w restauracji. Miał olbrzymie długi. - Kilka razy powtórzył

- W Miami 2 bm.
policjanci
zastrzelili
terrorystę,
który
porwał autobus
szkolny z jedenastoma upośle
dzonymi dzieć
mi.Jak sie póź
niej okazało, porywacz wbrew
swoim zapewnieniom, nie był
uzbrojony
ani
nie miał bomby.
Na zdjęciu: policjant
nad
zwłokami porywacza.
Fot. PAP/CAF

1200 marek Z"a "głupią krowę"

Wściekłe reakcje kierowców I obrażanie przez nich innych uczestników ruchu drogowego, a także policjantów, mogą w
Niemczech drogo kosztować sprawców tych wykroc;zeń. Za wymowny gest, jakim jest tam wyciągnięcie środkowego palca,
można zapłacrć grzywnę w wysokości do2,2 tys. marek - podało
w czwartek czasopismo "Auto/Strassenverkehr".

Nowa gramatyka angielska w ćwiczeniach - Romuald
Gozdawa-Gołęblowski, Bro-

był uzb~ojony

Zabity
przez podatki

ORTL'N f(

MAGICZNY NUMER:

świata - mają mieć zablokowany dostęp do amerykańskiego

nia będą grozić sankcje rządu
Stanów Zjednoczonych .
Jak twierdzi prawicowy "The
Washington Times", realizacja
tych zaleceń może uderzyć m.in.
w przybyszów z Rosji, z których
część jest związana z rosyjską
mafią. Dziennik przypomina, że
jeden z byłych dyrektorów CIA
nazwał niedawno Rosję .kleptokracją" , a specjaliści od zorganizowanej przestępczości określili Rosję jako "państwo od góry
do
dołu
przeżarte
przestępczością" .
Według ocen dyrektora FBI
Louisa Freeha, w · Stanach
Zjednoczonych działa obecnie ponad 200 z około 6000
gangów rosyjskich. Operują
one w 17 miastach w 14 stanach.

dzienna to dzienny zarobek netto
sprawcy. - Sądy niemieckie bardzo
poważnie traktują obrażanie przez
kierowców innych uczestników ruchu drogowego i policjantów, ponieważ łatwo może dochodzić do
eskalacji takich sytuacji konfliktowych-wyjaśn~jedenzsędziówzaj
mujących się tymi sprawami.

cyzję użycia broni.
Przed południem telewizja w
Miami pokazywała filmowane z
helikoptera dramatyczne ujęcia
jadącego powoli szkolnegą auto-

busu, otoczonego przez kilkanaście wozów policyjnych. Akcja
trwała około godziny. 42-ietni porywacz, który roZkazał kierowcy jechać na wschód, rozmawiał z policjantami przez przenośny telefon,
który mu dostarczono - pisze agencja AFP. "Wyrażał niezadowolenie" pod adresem władz podatkowych i chciał negocjować warunki sp/aty zaległych podatków.

Jelcyn nie zrezygnuje

Techniczna
kwestia
Premier Wiktor Czernomyrdin zasugerował w piątek, że
mimo choroby serca prezydent Borys Jelcyn zamierza
latem przyszłego roku ubiegać się o reelekcję.
- Jestem dogłębnie przekonany,
że prezydent Jelcyn wkrótce wyzdrowieje, a sprawa jego udziału w

wyborach

prezydenckich jest
- oświadczył
Czernomyrdin na konferencji
prasowej w Moskwie.
Premier, który w tym dniu odwiedził prezydenta w szpitalu,
powiedzial, że Jelcyn już od kilku
dni pracuje, podpisuje dekrety i
inne dokumenty.
kwestią techniczną

Weekend

.

Wracają w poniedziałek z rodzinnego domu. Wracają brudne,
zawszone, głodne, nieraz nagle. Jedną z naszych wychowanek '
ostatnio tatuś rozebrał ze spodni, kurtki I butów, powiedział:
"Mnie, dziecko, to
przyda, a ty sobie jakoś poradzlsz".lnnet
mamusia wytłumaczyła: "Trzymałabym cię w domu, gdybyś pła
ciła mi za dzień 50 tys., ale jesteś biedna I nie ma tu dla ciebie
miejsca, musisz się wynieść."

si,

• W poniedziałek rozpoczynamy dzień od kąpieli naszych wychowanków, sprawdzania gło
wy, crJ nie zalęgły się jakieś insekty, nieraz włrftY u ginekologa, aby mieć pewnoŚĆ, czy ktoś
nie został zarażony chorobą mówi Wanda Waldon, kierownik
internatu
Specłalnego
Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Kielcach. Co jakiś czas zdarzają się ucieczki, wychowankowie znikają
na tydzień, dwa, włóczą się po
Polsce, wracają nieraz w strasznym stanie, brudni, śmierdzący,
zarażeni. Zajmujemy się nimi od
początku - myjemy, tłumaczymy,
ale to wszystko nie na wiele się
zdaje.
Schodzą na złą
drogę
- Tu, koło naszego ośrodka
przy ul. Warszawskiej, policja interweniuje prawie codziennie.
Trudno nad tym, co się dzieje zapanować - wyjaśnia Elżbieta
Jamróz, dyrektorka. - Zdarza
się, że dziewczęta schodzą na
złą drogę, prostytuują się, są łat
wym łupem dla mężczyzn z pob-

liskich

dzielnic
Sadów,
Szydłówka, Bocianka. Chłopcy
natomiast są namawiani do kradzieży, rozbojów, włączani do
różnych grup nieformalnych, a
że cechuje ich brak krytycyzmu i
naiwność, często godzą się na
taką "brudną" robotę. Nasze otoczenie !dużo krzaków, drzew!
sprzyja popełnianiu przeróżnych
przestępStw. Z niektórymi chuliganami, z którymi mają powiązania nasi wychowankowie,
strach zadzierać.
- W ośrodku zdobywa zawody
kucharza, ślusarza, łnfrol1gato
ra, blacharza samochodowego,
krawcowej ponad 300 osób.
Wszyscy są dotknięci mniejszym lub większym upośledze
niem, 70 proc. uczniów pochodzi
z rodzin patologicznych. Jak na
wywiadówce w danej klasie zjawią się dwie, trzy matki jesteśmy
zadowoleni - mówi Anna Sikora, wicedyrektor szkoły. - Nieraz
taką roztrzęsioną, zagubioną
matkę musimy też dokarmiać,
częstować herbatą, dać pieniądze, bo mówi, że w domu
zostało sześcioro głodnych dzieci, a ona nie ma za co wrócić do
domu. Zdarza się, że nasze

dzieci, którym zapewniamy za
minimalną opłatę, a nieraz za
darmo, całodobową opiekę i
wyżywienie, przez cały tydzień
zbierają jedzenie ze stołówki,
chowają po kieszeniach, po to,
żeby w sobotę zawieźć do rodzinnego domu. Tylko że taki ich
gest często nie zostaje przez
najbliższych doceniony. Ale nasze dzieci kochają do szaleństwa swoje matki alkoholiczki, prostytutki, ojców złodziei, nie

troszczących się o nic i nie
dadzą powiedzieć na nich złego
słowa. Ciągną do domów, choć
wiedzą, że będą tam bite, głod

ne, czasem okradzione.

często wykorzystywani. Ze swej
strony mamy obowiązek załat
wić pracę i mieszkanie tylko tym,
którzy są pełnymi sierotami. Takich osób jest sporo, a nasze
możliwości są nikłe - tłumaczy
Anna Sikora. - Ostatnio udało
nam się załatwić mieszkanie
jednej z wychowanek. Sprzęty
do niego przynosili wSrJSCY, z
własnych domów. Innych jesteśmy zmuszeni odsyłać po
trzech latach nauki do rodziny.

strona S
Dawanie szans

- A nasza szkoła, do której kieruje uczniów Poradnia Psychologiczno-Zawodowa,
polega
głównie na dawaniu im szans powiedziała Regina W1ncewlcz, lekarz szkolny. - Dziecko
zalęknione, zaburzone, znerwicowane po kilku latach nauki tutaj odzyskuje równowagę, staje
się wyciszone i umiejętnie pakie-

Nauczyciele mogą robić wiele, ale bez wsparcia
rodzic6w ich . wysiłki okazują się często daremne

GŁOD.NE
Cierpią na brak
miłości
- Nasze dzieci, o które wszyscy pracownicy ośrodka troszczą
się przez całą dobę przynosząc
często z domu własne ubrania,
domowe sprzęty, nieraz używa
ne meble cechuje tzw. lepkość
uczuć. Cierpią na brak miłości,
19ną do siebie, lubią się dotykać,
przytulać - mówi Elżbieta Jamróz. - Jest to niebezpieczne
zwłaszcza u dziewcząt w okresie
dojrzewania. U niektórych ujawniają się wtedy tak silne potrzeby
seksualne, że szybko schodzą
na złą drogę, mężczyźni wykorzystują ich naiwność i łatwo
wierność. Rodzą kolejne dzieci,
które często zostawiają w domach dziecka. Niektórym po
skończeniu szkoły udaje się
podjąć pracę, prowadzić normalne życie. Wtedy ich dzieci,
również obciążone genetycznie,
trafiają za jakiś czas do nas. Niektórzy nasi wychowankowie
wręcz szczycą się, że do ośrod
ka uczęszczali kiedyś ich rodzice, a teraz chodzą oni.
- Chłopców natomiast ogamia
prawdziwa duma, gdy po
skończeniu szkoły wstępują do
wojska. Mówią, że na komisji poborowej nikt ich nie pytał, jaką
szkołę skończyli, nie interesowano się ich obciążeniami i upośledzeniami . Strach nas ogarnia, gdy dowiadujemy się o tym
- mówi Wanda Waldon_ - Nasi
wychowankowie nie powinni
służyć w wojsku. Nie dziwi nas,
gdy słyszymy potem, że jakiś
żołnierz ukradł broń, uciekł, czy
nawet kogoś zabił. Szkoda, że
wcześniej nie zbadano jego psychiki i przeszłości.

Rozpoczyna
tragedia

się

- Tylko 30 proc. wychowanków naszego ośrodka radzi
sobie potem w życiu, znajduje
pracę. Reszta, bez znajomości,
siły przebicia nie ma na to szans.
Pracę najczęściej oferują im
zakłady prywatne ze względu na
ulgi podatkowe, ale są tam też

DZIECI

Tylko że najczęściej własna rodzina ich nie chce. Wracają z domu po dwóch, trzech dniach tu,
do nas. Rozpoczyna się tragedia. Bywa, że przyjeżdżają w
środku nocy, kładą się na korytarzu, mówią, że mogą spać
nawet na podłodze, na wycieraczce, ale do domu nie mogą
wrócić, bo mamusia ich nie
chce.

Dochodzi
do

rękoczynów

- Uczniowie, zanim trafili do
przy ul. Warszawskiej,
musieli ukończyć podstawową
szkolę specjalną. Trzysta takich
dzieci z upośledzeniami umysło
wymi, schorzeniami dyslektycznymi, z zespołem Downa, porażeniem mózgowym, ze skrajnym zaniedbaniem środowisko
wym uczy się w Szkole Specjalnej przy ul. Urzędnlczej-w Kielcach. Prawda jest okrutna, ale
często za te wszystkie schorzenia dzieci odpowiadają dorośli mówi Urszula Kołda, dyrektor. Rodzice alkoholicy, nie troszczą
cy się o swoje dzieci, obciążeni
upośledzeniami przekazują te
cechy potomstwu. Często my
ośrodka

śami, widząc tragiczną sytuację

dziecka, musimy interweniować,
występować o ograniczenie
bądź odebranie praw rodzicielskich, umieszczać dzieci w placówkach opiekuńczych - mówi
Anna Pluta, psycholog szkolny. - Kontrolujemy życie naszych dzieci od rana do wieczora. Zwracamy baczną uwagę
na to, czy nie dzieje im się jakaś
krzywda. Ostatnio jedna z mamuś zjawiła się po swoją pociechę około godziny 19 w stanie nietrzeźwym . Przyszła i
jeszcze zrobiła ogromną awanturę, że jej córka na ten czas
została umieszczona w zakła
dzie u sióstr zakonnych przy ul.
Kościuszki. Zdarza się, że rodzice przychodząc po dzieci zachowują się agresywnie, wykrzykują, nieraz dochodzi do
rękoczynów. Nie okazują oni
żadnej wdzięczności za to, co
robimy dla ich dzieci.

rowane, głównie przez rodzinę,
ma szansę znaleźć miejsce w
społeczeństwie. Często jednak
przez to, że ma znacznie obniżo
ny krytycyzm, nie umie rozeznać
zagrożeń, odróżnić dobra od zła,
łatwo ulega namowom i schodzi
na złą drogę. Chłopcy stają się
paserami, wykonawcami "brudnych" robót, łatwo ich przekonać, że to, co zrobią nie będzie
takie złe, nie poniosą za to żad
nych konsekwencji. Dziewczęta
natomiast schodzą na drogę
prostytucji. To są przykłady
skrajne, ale wcale nie takie rzadkie.
- Generalnie rodzice mało się
troszczą o swe pociechy. Niektórych nie widzieliśmy przez lata,
odwiedzamy ich w domach, a 0-

Coraz

więcej

- W skali miesiąca konduktorzy, rewizorzy oraz pracownicy
spółki "Renoma" ujawniają ponad 1500 gapowiczów - powiedział nam naczelnik Biura Handlowo-Pasażerskiego WDOKP w

Marek Markiewicz, Lech KaLeszek Moczulski i
Bogdan Pawłowski narobili
Państwowej i Wojewódzkiej komisjom wyborczym sporo kło
potu. Należało wydrukować
specjalne obwieszczenie informujące o rezygnacji dwóch
pierwszych kandydatów. W naszym województwie wydrukowano ich w nocy ponad 3 ,5 tys.
Wczoraj od rana obwieszczenia były rozwożone do posz-

czyński,

czególnych, obwodowych komisji wyborczych .
Również wczoraj rano dotarła
do PKW oficjalna rezygnacja
Leszka Moczulskiego, do godzin południowych stosownego
dokumentu nie przesłał Bogdan
Pawłowski.

- W przypadku pana Moczulskiego wydamy podobne obwieszczenie, jak w przypadku
panów Markiewicza I Kaczyńskiego. Natomiast jeżeli

- W gminach przez całą noc
będą dyżury. Jeżeli w ostatniej
chwili coś się zdarzy, zdążymy
przesłać informacje. Około 70
gmin jest podłączonych do radiotelefonu czy wyposażonych
w faksy. Nie powinno być problemu - uspokaja kierownik Wojewódzkiego Biura Wyborczego
Henryk Kwiecień.

Lublinie Jan PYła. - Jest to niezjawisko.
Biuro PKP w Gnieźnie, które
zajmuje się ściągalnością należności od gapowiczów, notuje
wzrost ściągalności kar.

są

problemem

Feralna stacja
Napady na kolejowe kasy biletowe nie są w Kieleckiem wielkim problemem. Feralna jest tylko jedna stacja. Pierwsze wła
manie na stacji w Skarżysku Zachodnim zdarzyło się w czerwcu.
Następne dwa w sierpniu.. Przepiłowano kraty z dwunastomilimetrowego drutu. Ukradziono pieczątki, osobiste rzeczy pracowników oraz puste kasetki na pieniądze.

W ostateczności, jeżeli kandydat zrezygnuje na przyklad dziś o
godz. 23, a więc nie będzie żad
nej możliwości dodrukowania kolejnych obwieszczeń, członkowie
obwodowej komisji wyborczej
mogą nawet dopisać jego nazwisko ręcznie. - Wystosowaliśmy również zalecenie do
członków komisji, by informowali każdego wyborcę o politykach, którzy zrezygnowali - dodaje Anna Lubaczewska.
Należy pamiętać, że znaczek
,;x" postawiony tylko przy nazwisku osoby nie będącej już kandydatem, powoduje nieważność
głosu .
TOMASZ NATKANlEC

http://sbc.wbp.kielce.pl

Bez przyszłości
- Na naszych wychowanków
jesteśmy często skazani przez
całe życie. Odwiedzają nas ci,
którym się powiodlo i ci, którzy
skończyli tragicznie - mówi
El2bieta JamfÓZ. - Zdarza się, że
gdy znajdują się na dnie, przypominają sobie o nas i szukają tu dla
siebie ratunku. Jeśli tylko może

my, pomagamy wszystkim. Ale
trzeba jasno powiedzieć, że gros
zaburzeń u dzieci pojawia się ty1ko dlatego, że zostały odrzucone
przez rodziców. Nie kochane, nie
dopilnowane nie mogą zaimponować drugim np. ładnym czytaniem, chcą więc zaimponować
pobiciem kogoś lub agresją - powiedziała
Anna
Pluta_
Przyszłość takich dzieci jest beznadziejna - dodała Urszula
Kołda. - Nauczyciele mogą robić
wiele, żeby ich życie wróciło do
równowagi, ale bez wsparcia rodziców często nasze wysiłki okazują się daremne.
IWONA ROJEK
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 przy ul.
Warszawskiej ma za zadanie
zorganizować święta dla wychowanków ze wszystkich
ośrodków na terenie całego
województwa. Niestety, nie
ma na ten cel żadnych funduszy. Wszystkich, którzy mogliby i chcieliby wesprzeć ośro
dek finansowo prosimy o kontakt pod nr. tel. 425-74. Dyrekcja szkoły będzie wdzięczna
za okazaną pomoc.

ryzykan~i

pokojące

Napady na kasy biletowe nie

ne, agresywne i trudne. Wiemy,
że te ich zachowania wynikają z
poważnych przyczyn.

jeździ pociągami

Wbrew oczekiwaniom dyrekcji WOOKP w Lublinie, zatrudnienie specjalistycznej spółki z Sopotu do sprawdzania biletów pasażerom pociągów nie spowodowało spadku liczby gapowiczów. Mimo to pracownicy spółki będą jeździć po naszym terenie nadal.

WYBORCA POINFORMOWANY
pan Pawłowski nie dostarczy
nam rezygancjł, Państwowa
Komisja Wyborcza nie może
go skreślić z listy kandydatów
tylko na podstawie doniesień
mass mediów - informuje Anna
Lubaczewska.

gapowiczów

Drobni

Markiewicz, Kaczyński, Pawłowski i Moczulski narobili kłopotu

- Bez względu na to, kiedy kandydat na prezydenta zrezygnuje
z ubiegania się o urząd, wyborca zostanie o tym poinformowany
- zapewnia główny specjalista Państwowej Komisji Wyborczej
Anna LubaCl:ewska.

ni nieraz nie otwierają nam - mówi Urszula Kołda. - Dzieci jednak nigdy nie poskarżą się na
swoich rodziców, choćby najgorszych. Nie dadzą powiedzieć o
nich złego słowa, nie tak dawno
jeden z chłopców omal nie zabił
kolegi tylko dlatego, że ten nazwał jego matkę k ...
- Skąd biorą się takie uczucia?
Dzieci upośledzone czują, że ci
rodzice i dom, to ich ostatnia ży
ciowa szansa, o którą muszą
walczyć - mówi psycholog Anna
Pluta. - Nie znam człowieka,
który nie chciałby być kochany,
doceniany czy chwalony. Nasze
dzieci pragną tego samego, a
może dać im to tylko dom.
- W obecnych realiach trudno
odnaleźć się uczniom o normalnym rozwoju intelektualnym bez zaradności, siły przebicia
nie znajdują pracy. Nasi wychowankowie mają sytuację o wiele
trudniejszą. W uzasadnionych
przypadkach pomagamy im w
załatwieniu renty. Staramy się
także przez te kilka lat nauki zapewnić im optymalny program
nauczania, dostosowany do ich
poziomu. Nasi nauczyciele, pracując z dziećmi upośledzonymi,
muszą wciąż podnosić swoje
kwalifikacje, uczestniczyć w
przeróżnych kursach metodycznych pokazujących, jak najlepiej
dotrzeć
do
upośledzonego
dziecka. Nasza praca to służba
dzieciom - mówią wszystkie moje rozmówczynie. - Cieszymy
się, gdy dzieci mają zaspokojone wszystkie potrzeby, gdy nie
dzieje im się krzywda. Zeby móc
pracować w tego typu placówkach trzeba lubić dzieci, bo są one często kmąbrne, zbuntowa-

- Pieniędzy nie znaleźli - mówi
komendant rejonowy SOK Wła
dysław Misiowiec - bo ich tam nie
było. Nie zostawiamy utargu na
noc w pustej stacji. Teraz wzmocnione zostały kraty. Chodzą nocą
patrole i sprawdzają. Na razie jest
IMAK-XI
spokój.

"

- Nie jest winą naszych pracowników, ani też spółki, że ludzie
ryzykują i bez biletu wsiadają do
pociągu - twierdzi J . Pyła. - "Renoma" wpłynęła w zdecydowany
sposób na dyscyplinę stałych pasażerów. W stosunku do ubiegłe
go roku na terenie WDOKP zanotowano aż 50-procentowy wzrost
wykupu biletów miesięcznych. Ci,
którzy do pracy lub szkoły dojeżdżają pociągami, wiedzą już,
że ryzyko jazdy na gapę jest zbyt
duże, ci, którzy korzystają z PKP
sporadycznie, próbują omijać 0bowiązek jazdy z ważnym biletem. Coraz częściej kończy się
to przykro, tzn. karą, która wynosi blisko milion starych zł0-

tych.

P_ SZPAK

Kozy
na grobach
Mężczyzna odgania kozy z
grobów na cmentarzu w Sarajewie, gdzie mieszkańcy po
raz pierwszy 2 bm. mogli bez
strachu przed snajperami
pójść na groby swych bliskich
i położyć kwiaty. Cmentarz
znajdował się pod strażą francuskich żołnierzy ONZ-owskich.

_
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Weekend

Z roku na rok maleje liczba bibliotek publicznych

NAUKA CZYTANIA

Wiedeń nie przYtłacza ogromem, tłumem, gwarem. Choć sezon turystyczny trwa tu przez
cały rok i rokrocznie przyjeżdżają do Austrii miliony turystów. - Panuje tu spokój, wyciszenie,
można by pomyśleć, że życie toczy się leniwie. Takie wrażenie odnosi się podczas spacerów
wiedeńskimi traktami, bogatymi w zabytki. Uderza styl i szyk wiedeńczyków. Zrównoważony,

powściągliwy, mający dystans do. świata Au~tr!ak p~tra~ z~panować n~d s:,",oimi nerwa,mi,
wieczorami najchętniej zaszywa Się w domu I nie daj Boze, zeby mu ktos Znienacka zakłócił
spędzane z rodziną chwile. Dopiero podczas weekendu pozwala sobie na więcej szaleństwa
- modne są wypady w góry, wizyty w ulubionych kawiarenkach c;zy party u przyjaciół.

Statystyczny mieszkaniec województwa kieleckiego wydał w ubiegłym roku na książki 21.408
Na miesiąc przypadało 1784 zł. Oczywiście chodzi o stare złotówki. Na gazety i czasopisma
wydatki były wyższe - 13.940 zł miesięcznie , co dało rocznie 167.280 zł. Na s~eroko rozumianą
kulturę każdy przeznaczał 63.584 zł co miesiąc, a więo 763.008 zł przez cały rok. Sredni miesięczny
dochód na osobę wynosił 1.992.213 zł.
zł.

Księgarnie są pełne ks iążek coraz ładniejszych , bardziej ko-

lorowych, staranniej wydanych,
trwalszych. Nabywców jest jednak niewielu. Odstraszają ceny.
Bo 80-100 tys. zł za ks iążkę to
rzeczyw iście dużo. Więc nie kupuje się wcale. Liczby mówią same za siebie. 1784 zł na miesiąc
to przecież żaden wydatek. Zeby zakupić jedną książkę, trzeba by oszczędzać przez ... 4-5
lat. W rodzinie czteroosobowej jest szansa na powiększe
nie księgozbioru domowego o
jeden egzemplarz rocznie.

Niestety, tylko liczba
A może nie kupujemy książek,
wypożyczamy? Dzieci i
młodzież mają .ułatwione zadanie, bo mogą, a nawet muszą ko-

tylko je

rzystać z bibliotek szkolnych. Ich
stan przedstawia s ię nie najgorzej. Ale tylko pod względem liczebnym. Na jednego ucznia
przypada średnio 15-20 egzemplarzy. Nietrudno zgadnąć, że są
to przede wszystkim lektury.
Usta lektur szkolnych dla klas
IV-VIII obejmuje prawie 60 pozycji
obowiązkowych i blisko 100 uzupełniających . Zgodnie z normą,
jeden egzemplarz powinien przypadać na 2-3 uczniów. I tak jest
na ogół w przypadku utworów J.
Brzechwy, M. Dąbrowskiej, M.
Konopnickiej, A. Mickiewicza, Z.
Nałkowskiej, H. Sienkiewicza, E.
Orzeszkowej, I. Krasickiego, B.
Prusa, J. Słowackiego, A. Fredry,
J. Koch.anowskiego, W. Reymonta, S. Zeromskiego. Gorzej jest
jednak z autorami młodszymi.
Brakuje wierszy J. Harasymowicza, A. Kamieńsklej, Cz. Miło
sza, Z. Hemerta, M. Białoszew
skiego, W. Szymborskiej, J.
Twardowskiego.

Biblioteki
podupadają
Bibliotek publicznych jest z roku na rok mniej. Maleje też liczba

Oddłużenie

na

·p6jdzie 8

zadłużenie

Plus
dla rządu
Jeszcze w tym roku długi
zakładów przemysłu zbrojeniowego zostaną zredukowane o kilka bilionów starych
złotych.

Pieniądze

zostaną

przekazane do ZUS, gdzie
"zbrojeniówka" zalega na
dość pokaźną kwotę.
- Zgodnie z wcześniejszymi
zapowiedziami rządu, blisko 4
miliardy starych złotych zostanie
przekazane na oddłużenie

zakładów naszego' sektora wo-

bec ZUS - powiedział nam szef
Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ .Solidarność·
Stanisław GłowackI. - Nie jest
to kwota zadowalająca, lecz bardzo optymistyczne jest to, że
zadłużenie naszych zakładów
zmniejszy się.
Warto dodać, że w ubiegłym
tygodniu Zakłady Metalowe
•Mesko· SA w Skarżysku - Ka
miennej wygrały sprawę zaległości skarbu państwa wobec
tego zakładu na kwotę blisko
300 miliardów starych złotych
/tak zwane PMG - przyp. PISZ! i
być może te pieniądze zostaną
równ i eż przelane na konto
Zakładu

czych.

Ubezpieczeń

Społe

/ PISZ!

czytelników. W 1990 r. z 309 bibliotek w województwie kieleckim
korzystało 214.420 osób, w tym
80.883 do lat 15. Rok późn i ej
bibliotek było j uż o 3 mniej, a czytelników aż o 26.216 mniej. W
następnych latach liczba czytelników tylko nieznacznie się wahala, ale bibliotek ubywało - do
289 w 1994 r. Malały też zakupy.
W trzech gminach - Smykowie,
Racławi cach i Bielinach - nie kupiono w ubiegłym roku ani jednej
książki. Przed 1990 r. natomiast
zakupy wynosiły 17-18 książek
na 100 mies~kańców.
Podobne tendencje można
zaobserwować w całym kraju.
W latach 1990-93 zlikwidowano
blisko 700 bibliotek, o punktach
bibliotecznych na wsiach nie
wspominając. Jedyną szansą

zamykanie bibliotek, ale także
przez zmniejszanie środków na
ich finansowanie. W Kielcach,
gdzie szkoły podstawowe od
roku są samorządowe, miasto
przeznaczyło na dofinansowanie bibliotek w 1995 r. 10
mln zł. Starych, żeby nie było
wątpliwości. Co można za to kup ić? Dla porównania - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
otrzymala 50 mln zł, Wojewódzka Biblioteka Publiczną 1 mld 140 mln zł.

Oszczędzanie

na

książkach

Na efekty oszczędzania na
książkach nie trzeba długo
czekać. Już teraz na lekcjaCh
języka polskiego w pierwszej
klasie szkoły zawodowej o
specjalności piekarz ciastkarz
trzeba było zaczynać realizację programu od nauki czy-

dla czytelników są tam biblioteki szkolne . Nie dla wszystkich
jednak. Nawet gdy nazywają
się bibliotekami szkolno-publicznymi, czynne są tylko w gotania. Opowiedzenie przeczytanego fragmentu dla niektódzinach pracy szkoły, a korzystają z nich przede wszystkim
rych okazało się zbyt trudne.
uczniowie.
Oddzielnym problemem jest tuW województwie kieleckim
taj system kształcenia, a właści
wie postawa nauczycieli i dyrekjest kilka bibliotek szkolnopublicznych. Powstały po likcji szkoły. Bo nauka czytania
widacji bibliotek publicznych i
przewidziana jest w programie
po
przekazaniu
księgoz
nauczania początkowego. Po
biorów do szkół. Ich praca jest
zakończeniu tego etapu uczeń
powinien już tylko doskonalić
jednak źle oceniana zarówno
sztukę czytania, rozumienia tekprzez jedną , jak i drugą stronę.
Wymyślono więc coś nowego stu, powinien poznawać coraz
trudniejszą
literaturę.
Powizlikwidowanie bibliotek szkolnien ...
nych i przekazanie zbiorów do
Odpowiedzialni są za to
publicznych, tworząc w ten sposób biblioteki publiczno-szkolwszystko dorośli. Kiedyś ich
ne. Tak zrobiono na przykład w
miejsce zajmą ci, którzy tefaz od
gminie Koszyce. Na szczęście
ich decyzji są uzależnieni. Także
biblioteka publiczna mieści się - tych dotyczących bibliotek, ksią
tuż obok szkoły. Uczniowie na
żek, realizacji programów szkoltym zyskali, bo w szkole były
nych ...
książki prawie w 90 proc. nadające się na makulaturę. Jest
JOLANTA KĘPA
to jednak korzyść pozorna, bo
biblioteka została oderwana od
szkoły.
Z pomysłu Koszyc chcą
skorzystać Inne gminy. Plany

likwidacji bibliotek szkolnych
pojawiły się w Pacanowie. W
PIerzchnicy radni podjęli już w
tej sprawie uchwałę. Kuratorium Oświaty zamierza interweniować, wykazując, że decyzja jest bezprawna.

w Polsacie
Kieleckie plenery będą tłem
naj nowszego programu satyrycznego Kabaretu .Pirania",
który będzie można obejrzeć
dzisiaj o godzinie 15.30 w telewizji Polsat. Jak przystało na au. torów .Pogwarek przy browarku", Andrzej Kaczmarek, Stefan
Lipiec i Andrzej Wolski odwiedzą
również Browar .Kielce·. Program nosi tytuł .zdrowie na budowie", ajego autorzy zapowiadają

Czarne barwy
czytelnictwa
Wiz;a czytelnictwa, szczególnie wśród najmłodszych, maluje
się w najczamiejszych barwach.
Jedyną szansą są dla nich biblioteki, głównie szkolne. Co
będzie, gdy ta szansa zostanie
im odebrana? Nie tylko poprzez

dużo śmiechu .

•

/MPB/

.....

W katakumbach
katedry,

zobaczyć

Na wiedeńskich ulicach zawsze dzieje si ę coś intrygującego
- przed eleganckimi wystawami
sklepowymi dają popisy muzycy

które można zwiedzać jedynie
z przewodnikiem , znajdują s i ę
sarkofagi Rudolfa IV i jego żony,
urny z wnętrznościami Habs-

Jeden dzień w Wiedniu to za
ma/o, by zobaczyć wszystko co
warte obejrzenia, ale trzeba tak
zorganizować sobie czas, żeby

Zatrzymany

świat

Franciszka .Józefa

Wiedeń jesienią
amatorzy z całego świata . W
niedzielne popołudnie para starszych austriackich górali, odzianych w regionalne stroje,
wyśpiewuje sprośne kuplety ku
uciesze gapiów. A tuż za ich piecami jakiś kloszard z gitarą,
szarpiący nieudolnie struny instrumentu, próbuje ochrypłym glo-

burgów, kości zmarłych podczas zarazy w XVII wieku, groby
kościelnych
i
dostojników
świętych. Piękny widok na miasto roztacza się z wież katedry w północnej znajduje się największy dzwon Austrii. Kiedyś
plac św. Stefana był częściowo
targowiskiem, części owo cmen-

Parlament z fiakrem.
sem jazzować. Jest pijany i wypada dość żałośnie. Tu każdy
zarabia na życie jak potrafi, nie
spotyka się natomiast żebraków
proszących o jałmużnę. Wszyscy starają się jakoś zapracować
na chleb.
Wiedeńczycy lubią turystów,
są dumni, że mają tak wiele do
zaoferowania. Dzisiejsza piękna
Austria jest spadkobierczynią
potężnej,

wielonarodowościo

wej monarchii, która przez stulecia współdecydowała ą losach
Europy, w tym - Polski. Siady tej
potęgi i imperialnej przeszłości
są widoczne na każdym kroku.
Podziwianie zabytków w Wiedniu wszyscy rozpoczynają od
katedry św. Stefana Męczenni
ka. Wieża katedry dominuje nad
miastem i stanowi od lat jego
symbol. Kościół ten jest najpiękniejszą świątynią gotycką w
Austrii.

tarzem, dziś wokół niego konsię
handel.
Tu
centruje
przeszłość splata się z nowoczesnością. Otwarty kilka lat temu kompleks handlowy "HaasHaus" z lustrzanymi powierzchniami i śmiałymi rozwiązania
mi architektonicznymi dobrze
komponuje się ze starymi budowlami centrum Wiednia. W
witrynach ekskluzywnych magazynów nie ma jednak nic awangardowego, prezentowane
ubrania są wykonane z wysokogatunkowych materii o klasycznym kroju. Jest jesień więc handlowcy polecają okrycia zamszowe - raczej blisko ciała, w
ciepłych kolorach - rudy, beż, oliwka Dodatki muszą być
błyszczące: buty - lakierki, wysokie kozaczki z tworzywa sztucznego na wysoki połysk i małe lakierowane torebeczki. Powrót
lat 70. Ceny oszałamiające.

KOMINIARZ NA NIESZCZĘŚCIE
- Właściciele budynków oszczędzają kosztem własnego bezpieczeństwa na obowiązkowych od

1 stycznia br. przeglądach instalacji spalinowych. Do tej pory otrzymaJlśmy zlecenie na spraw-

dzenie przewodów kominowych jedynie z jednej kieleckiej spółdzielni mieszkaniowej - mówi prezes Spółdziełnl Usług Kominiarskich "Kominiarz" Barbara Ciołak.
W

osiedlu

Bocianek
buobiekty
RPGM
dynków,
sprawdzamy tylko po interwencji lokatora - kontynuuje
B. Ciołak. - Właściciele prywatnych posesji chyba w ogóle nie wiedzą o obowiązko
wym przeglądzie, sądząc po
liczbie zgłoszeń . Obowiązek
potraktowały natomiast poważnie spółdzielnie Ostrowca,
połowę

Skarżyska i Starachowic. Z
mniejszymi
miastami
województwa jest już gorzej.
Wprowadzenie na początku
roku obowiązku przeglądu instalacji spalinowych spowodowane
było dużą liczbą zatruć wśród lokatorów. Największe zagrożenie
dla mieszkańców stanowi zaklejanie kafelkami czy tapetami wywietrzników w kuchniach i ła
zienkach. W takich przypadkach

dotrzeć

do rezydencji Habsburgów - HOfburg, parlamentu,
ratusza, kościoła Wotywnego
/powstał jako wotum dziękczyn
ne cesarza Franciszka Józefa za
uratowane życie podczas zamachu w 1853 r./, kościoła Polskiego, do Belwederu i na Maria Theresien Platz.
Po trudach zwiedzania ukojenie znajdziemy w ogrodzie botanicznym ~ egzotyczną roślin
nością. Mimo że średnia temperatura lipca wynosi w Austńi 20
st. C, rosną tu wspaniałe tropikalne palmy. Miejscem chętnie
odwiedzanym przez turystów
jest park miejski. Od wiosny do
jesieni można tu bawić się przy
dźwiękach nieśmiertelnego walca. Nad wszystkim czuwa mistrz
Johann Strauss, zastygły w
złotej figurce. Każdy chce sobie
zrobić zdjęcie w jego towarzystwie. Wśród wielojęzycznego tłu
mu turystów najwięcej jest
skośnookich
Japończyków,
Chińczyków, Wietnamczyków.
Wiedeń odwiedza wielu Arabów,
Hindusów. Na ulicach słychać
mowę włoską,
francuską -

Właściciele domów oszczędzają kosztem bezpieczeństwa

sprawdziliśmy

To trzeba

Zarabianie
na chleb

lokatorzy starają się unikać przeglądu .

Okazuje się, że 20 proc.
sprawdzanych na terenie województwa kieleckiego instalacji
spalinowych wymaga remontu
lub usucięcia usterek. Przewody
spalinowe są zapchane gruzem,
przypadkowymi przedmiotami,
na przewodach wentylacyjnych
znajdowane są najczęściej
gniazda kawek. Zapchane prze-

http://sbc.wbp.kielce.pl

polską raczej rzadko. Przybysze
z zagranicy zachwycają się wiedeńską kawą, tutejszymi wyrobami czekoladowymi, ciastkami.
Urzeka ich dawne piękno, jakby
zatrzymany w kadrze świat
Franciszka Józefa. Tutaj na każ
dym kroku wyczuwa się artyzm,
oddycha się atmosferą wielkich
sal koncertowych, operowych,
teatrów. Poprzebierani w kostiumy z epoki, ludzie od reklamy
rozdają przechodniom zaproszenia na spektakle, do galerii.
Miłe jest to, że w Wiedniu
można natrafić na

polskie akcenty.
Wiedeńczycy są pod wraże
niem dramatów Mrożka, wysoko
cenią twórczość Herberta. Kli-

mat tego miasta pozwala zadomowić się tu na stałe innym polskim twórcom. Swoje studio ma
w nowej wiedeńskiej dzielnicy
Krzysztof Ludwiński - kompozytor, a jego żona - Kasia, pracownię malarską. Pani Katarzyna przygotowuje się do kolejnej
wystawy swoich obrazów. Po
ośmiu latach od skończenia studiów na akademii, może już utrzymać
się
ze sprzedaży
płócien.

Ostatni fiakrzy

wody grożą w efekcie śmiertel
nymi zatruciami tlenkiem węgla.
Co więcej, w wielu przypadkach
sąsiedzi zatruwają się nawzajem przez amatorskie, nieprawidłowe podłączenie do instalacji piecyków gazowych .
Właściciele domów mają czas
do końca roku na dokonanie obowiązkowego przeglądu instalacji kominowej. Po tym okresie
rejonowe urzędy nadzoru budowlanego będą mogły nakła
dać kary na unikających kominiarza.

Swoistego kolorytu naddunajskiej stolicy dodają dorożki. Z
gracją poruszające się konie,
przystrojone, wymuskane i zadbani fiakrzy zachęcają do przejażdżki po starym Wiedniu.
Mniej atrakcyjna jest podróż Dunajem, a właściwie Kanałem Dunajskim, biegnącym w pobliżu
centrum, kanał jest oddalony od
głównego nurtu rzeki o 5-6 km.
Kilka wieków temu Dunaj uregulowano, żeby zapobiec stałym
wylewom kapryśnej rzeki. Nie
ma więc teraz powodzi, ale za to
brak Wiedniowi pięknego modrego Dunaju.

/MPB/
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.Oszustwa w wojsku i na uniwersytetach
• Renty na podstawie fałszywych zaświadczeń

WŁOS
Seria nowych skandali

I SPRY·T
wstrząsa Włochami.

Podłożem wszystkich są oszustwa, który~h dopuszczają się obywatele wobec państwa. Sledztwa objęły ostatnio wojsko i środowisko uniwer-

syteckie.
Oficerowie zawyżali
rachunki
Dochodzenie
prowadzone
przez prokuraturę wOjskową z
Padwy objęło do tej pory 2,5 tysiąca oficerów i podoficerów
wszystkich rodzajów wojsk. Są
oni podejrzani o oszustwa polegające na stałym zawyżaniu rachunków i rozliczeń. Zawyżano
przede wszystkim dodatki za
podróże służbowe, rozłąkę z rodziną i rekompensaty za koszty
służbowych
przeprowadzek.
Straty poniesione w wyniku
nieuczciwości wojskowych oce-

~

nia się na ok. 100 miliardów lirów.
250 oficerów i podoficerów
przyznało się już do winy i
zwróciło 2 mld lirów. Dochodzenie obejmuje coraz więcej nowych jednostek. Ostatnio prokuratura z Padwy przekazała informacje o oszustwach do prokura- tur wojskowych w Rzymie, Bari i
Spezii.

Zdrowi inwalidzi
Od kilku miesięcy włoskie ministerstwo spraw wewnętrznych
prowadzi żmudną weryfikację
zasadności przyznanych rent inwalidzkich i emerytur. Równo-

Internet podbija

Amerykę

Komputero\IVa
la\IVina

ległe weryfikacje prowadzą również ministerstwa skarbu i pracy.

Dotychczas kontrolerzy ujawnili
17 tys. inwalidów, którzy pobierali renty nie mając uprawnień,
po
zdobyciu
fałszywych
zaświadczeń
lekarskich.
Według pobieżnych ocen, dotychczasowe wyniki kontroli pozwolą państwu zaoszczędzić ok.
120 mld lirów rocznie.

Profesor
poza konkursem
Skandale nie oszczędziły
nawet środowiska uniwersyteckiego. Już ponad 100 profesorów różnych specjalności
zostało objętych dochodzeniem, które prowadzi rzymski
prokurator Adelchi D'lppolito.
Wszyscy podejrzani są o nieprawidłowe przeprowadzanie
konkursów uniwersyteckich,
decydujących o przyznawaniu
katedr i stanowisk docentów
lub
profesorów.
Wśród
objętych dochodzeniem znalazł się nawet profesor Corrado Manni z Polikliniki Gemelli
w Rzymie, który leczył Jana
Pawła II.

"Kiwanie"
fiskusa
Oszustwo w życiu prywatnym
i publicznym we Włoszech jest -

zdaniem wielu tutejszych śro
dowisk - jednym z najpoważniejszych
problemów
kraju. Według ministerstwa
finansów, co roku obywatele
oszukują fiskusa na astronomiczną sumę 1100 bln lirów. Prasa podaje alarmujące liczby: w Neapolu w
jednym przypadku na dziesięć zgłoszenie wypadku
samochodowego
okazuje
się próbą oszukania agencji
ubezpieczeniowej; w ciągu
ostatnich 10 lat wybudowano we Włoszech 600 tys . domów bez zezwolenia budowlanego; 3 mln Włochów
regularnie nie płaci abonamentu telewizyjnego; w Bolonii 7,2 proc . pasażerów
komunikacji miejskiej to pasażerowie na gapę.

Jak

terroryści

szykowali zamach

Sukces policji
Według policji francuskiej, LIlie najprawdopodobniej uniknęło
zamachu, który mógł mleć tragiczne skutki. Zamach, przygotowywany przez osoby zatrzymane w LIlie I Paryżu w czwartek
rano, miał być przeprowadzony w najbliższych dniach na Jednym z bardzo uczęszczanych targów LIlie. Największe z nich
odwiedzane są licznie w niedzielę przed południem.

U jednego z zatrzymanych w
czwartek - Omara Allawi - zamieszkałego w Viileneuve d'Ascq w osiedlu tanich mieszkań socjalnych policja odkryła materiał do produkcji
bomby: pustą butlę gazową , materiały wybuchowe, gwoździe, mutry,
urządzenie opóźniające wybuch.
Mer Ul/e, senator Pierre Mauroy
wyraził uznanie dla policji i służb
bezpieczeństwa za ich skutecz-

Z lawinową prędko.ścią rośnie w Ameryce liczba użytkow
ników Internetu, czyli międzynarodowej sieci komputerowej.
Według sondażu przeprowadzonego ostatnio przez Nielsen Media Research for Commerce Net. ma do niego dostęp już 37 milionów mieszkańców USA i Kanady, czyli około 17 procent dorosłeJ Ipowyżej 16 lat! populacji tych krajów.
Amerykanie podłączają się do
Internetu bezpośrednio z włas
nych komputerów, od znajomych, w pracy, lub za pośrednic
twem komercyjnych firm takich
jak "Americ Online", "Compuserve" czy "Prodigy". Większość
użytkowników - 66 procent - to
mężczyźni, choć odsetek kobiet
korzystających z sieci okazał się
większy niż początkowo przypuszczano: Ponad połowa 153
procent! podłączonych do Internetu ma mniej niż 35 lat, co potwierdza, że ludzie młodzi lepiej
czują się z tym nowoczesnym
narzędziem.
Przeszło dwie

trzecie posiadaczy dostępu do sieci korzysta
z niej głównie w pracy i tylko jedna trzecia używa jej częściej niż
raz dziennie. Niewiele osób dokonuje jeszcze zakupów przez
komputer, chociaż firmy bardzo
do tego zachęcają. Amerykanów
powstrzymuje obawa przed kra-

Smacznego I Meksykanom
tak przebrani sąsiedzi przy stole
nie odbierają apetytu~ mają inny niż Europejczycy stosunek
do śmierci I święta zmarlych.W
kraju tym przez cały tydzleń,od
ostatnich dni października poczynając, tysiące ludzi w maskach symbolizujących śmierć
bawi się,tańczy I ucztuje wspominając tych,kt6rzy odeszli.
Fot. PAP/CAF

Przyłapany

chłopiec
zabił
młotkiem
swoją
nauczycielkę literatury I Jej 7-letnią
córkę. Dramat rozegrał się w
poniedziałek w Togliattl nad

12-letni

Wołgą·

Nauczycielka
przyłapała
chłopca po lekcjach, gdy
p~obował skorygować swoje
złe oceny w dzienniku. Sama

zmniejszyć
liczbę
młodocianych ofiar wypad-

ków drogowych.
Fot. PAPICAF

Na granicy czesko-niemieckiej

Tajemniczy tunel, przebiegający prawdopodobnie pod granicą
odkryli robotnicy budowlani koło zachodnioczeskiego miasta Asz - doniosła z Pragi agencja bDP-ADN.
czesko-niemiecką,

Przebity w skalistym podłożu
tunel znajduje się na głębokości
okolo półtora metra pod powierzchnią ziemi. Ma 1,7 m wysokości i 1 m szerokości. Jego
długość ocenia się na 50 m. Podczas prac ziemnych został tuż
przy granicy zasypany tak, że
Amerykańskie
też straszą w dniu

pieski
Halio-

ween.
Fot. PAPICAF

na poprawianiu ocen

Mlotk_iem

mistrz świata
I Nigel Mansell i
lord Montagu ot Beaulieu na
londyńskich ulicach promowali minisamochód, nazwany
"Pierwszy bieg",
przeznaczony
dla
młodzieży, która nie może
jeszcze
uzyskać
"dorosłego" prawa jazdy, a
chciałaby zasiąść za kierownicą. Produkcję pojazdu finansuje brytyjskie ministerstwo transportu, które w ten sposób, chce

Tajemniczy tunel

dzieżą

numerów ich kart kredytowych.
Jak na razie, większość użyt
kowników korzysta w Internecie głównie z poczty elektronicznej lE-mailI . WWW /World
Wide Webl posiada tylko 8
procent. Użytkownicy sieci
WWW to raczej osoby bogatsze - 25 procent spośród nich
legitymuje się rocznymi dochodami ponad 80.000 dolarów Iten stopień zamożności
jest udziałem tylko 10 procent
całej populacjil - i lepiej wykształcone /64 procent ma dyplom wyższej uczelni/.

i rozbicie siatki terrorystycznej w rejonie Ul/e. W komunikacie
opublikowanym przez merostwo
zaapelował
do
mieszkańców
miasta o zachowanie czujności ,
bowiem "choć uniknięto zamachu,
zagrożenie nadal trwa".
ność

Były

Formuły

W twarz
została w szkole, aby poprawić wypracowania uczniów.
Towarzyszyło jej dziecko,

którego nie miala z kim zostawić w domu. Nauczycielkę
i jej córkę znaleziono w
kałuży krwi w pokoju nauczycielskim.

Łykał

Spadek temperatury

odnogi.
Nie wiadomo jeszcze, w jakim celu i kiedy go wydrążono.
Starzy mieszkańcy Aszu przy- ,
puszczają, że może to być stary
tunel przemytniczy wykorzystywany jeszcze przed II wojną
światową. W Aszu często
krążyły pogłoski o takim podziemnym
przejściu,
prowadzącym
na
niemiecką
stronę. W najbliższych dniach
wejscie do tajemniczego tunelu
ma być znowu zasypane.

Na skutek wycieku z instalacji grzewczej obniżyła się temperatura na pokładzie rosyjskiej stacji kosmicznej "Mir". Płyn wykorzystywany w tej instalacji wycieka już od wtorku, ale do tej
pory nie dało się znaleźć nieszczelnego miejsca.

Dla mężczyzn, kt6rzy
stali się kobietami

Wyciek w rosyjskiej 'stacji kosmicznej

Na pokładzie stacji "Mir" ·znajduje się dwóch kosmonautów
rosyjskich: Jurij Gidsenko i Siergiej Awdiejew oraz niemiecki astronauta Thomas Reiter. Rosyjscy specjaliści od lotów kosmicznych twierdzą, że mimo spadku
temperatury załodze nic nie grozi. Wyciek jest według ekspertów niewielki, a temperatura

prezerwatywy

tylko nieznacznie odbiega od
normy.

Ró""ne

Poszukiwania nieszczelnego
miejsca są jednak bardzo skomplikowane, gdyż rury systemu
grzewczego przebiegają za
wewnętrzną obudową stacji. Nie
planuje się awaryjnej ewakuacji
załogi stacji "Mir'.

pra""a

wypełnione heroiną

DIETA SPEC-JALNA
Pewien 40-Ietni biznesmen kolumbijski przez trzy dni znajdował się na specjalnej "diecie" - łykał prezerwatywy wypełnione
heroiną. Natępnie wręczono mu bilet lotniczy do Nowego Jorku
i wysłano w drogę. Przemytnika aresztowano w międzynarodo

wym porcie lotniczym w Miami.
W ludzkich żołądkach dociera
do Stanów Zjenoczonych coraz
więcej narkotyków. Mówi się o
tysiącach kilogramów. Najwięcej
takich przemytników pochodzi z
krajów Ameryki Południowej .
Decydują się na ten proceder

nie można z niego znaleźć
wyjścia. Nie wyklucza się, że
główny tunel ma jeszcze boczne

zwabieni szansą dużych pieniędzy, ale zdarzają się i tacy,
których zmuszają do tego narkotyczne gangi.
"Punktem tranzytowym" przemytu narkotyków z Ameryki
Południowej jest Miami. W ciągu

http://sbc.wbp.kielce.pl

minionych 12 miesięcy ilość
skonfiskowanej tam kolumbijskiej heroiny wzrosła o 75 proc.
Mniej więcej połowa skonfiskowanej heroiny była przemycana
w butach, aparatach fotograficznych, w butelkach po napojach alkoholowych itp. Druga połowa
docierała w ludzkich żołądkach.
W jednym ze szpitali w Miami
część oddziału, w którym leczeni
są więźniowie, zarezerowano
właśnie dla takich przemytników.

Sąd w Turcji rozstrzygnął,
że mężczyźni, którzy po operacji zmiany płci stali się kobietami są uprawnieni do
wszystkich świadczeń przyz-

nawanych kobietom. Pisze o
tym opublikowany w czwartek
biuletyn sądowy.
Przytoczono w nim przypadek
transsekst,Jalisty, który zwrócił
się do sądu z prośbą o wypłace
nie mu zasiłku dla sierot. Zasiłek
taki mogą otrzymyWać kobiety, o
ile nie wyjdą za mąż, przez całe
życie, natomiast mężczyźni - tylko do 18 roku życia.
Jako chłopiec powód otrzymywał taki zasilek, ale gdy
skończył 18 lat, wypłacenie zasiłku wstrzymano. Po jakimś
czasie powód przeszedł operację z~iany płci i teraz jest kobietą. Swieżo upieczona kobieta, jako niezamężna, zwróciła
się z prośbą O wypłacenie jej zasiłku dla sierot. Sąd rozstrzygnął
sprawę na jej korzyść.
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Już jutro nastąpi "krwawa
niedziela", czyli z dawna oczekiwany rewanż społeczeństwa
wobec świata, a w niektórych
przypadkach półświatka polityki. Rewanż za lata, miesiące,
czy tygodnie robienia z wy60rców kretynów.
Niestety, satysfakcję z rytualnego "mordu", jaki odbędzie
się jutro, będą mieli wyłącznie
szczęśliwcy, którzy skończyli

.
,-"
SI.

żarły

Od dramat·u
do farsy
18 lat. Małolatom pozostaną do
wyżycia się stadiony piłkarskie.
Kto ma kwit na dojrzałość - może
sobie jutro pofolgować i przy pomocy sztyletu-długopisu zabawić się w Brutusa, wsadzić nóż
pod łopakę wybranemu Cezarowi, który najwięcej napsuł mu

krwi. Jutro zła krew zostanie hurtem upuszczona, będzie to pierwszy przypadek, gdy naród poprawi sobie samopoczucie, upuszczając krwi pijawkom, które
się przyssały narodowi do
ciała ...
W związku z tym, że kandydaci na Ojców i Matkę Narodu
korzystają. z 36-godzinnego parasola ochronnego i nie może
my po nazwisku robić im antyreklamy, żeby czasem nie wykosili rzutem na taśmę innych
zbawców Polski, spróbujemy
omówić kampanię

wyborczą

ogólnie. Ogólnie więc, cały pluton kandydatów spokojnie moż
na byłoby za tę kampanię
zesłać do kompanii karnej. Tak
jak po amatorsku urządza się
Polskę, tak po amatorsku kandydaci urządzili sobie wyborcze
akcje reklamowe. Niektórzy do
tego stopnia żałośnie wypadli
w programach telewizyjnych,
że nawet śmiech zamierał na
wargach elektoratu. Pocieszać
się można tylko tym, że jeśli
kandydat na prezydenta nie umie sprzedać samego siebie, to
może też nie udałoby mu się
sprzedać Polski...
Jeden tylko kandydat potrafi
zaprezentować

inteligencję,

błyskotliwość, poczucie pewności siebie i pokój godny polity-

ka klasy europejskiej, co
w połączeniu z prezencją i wiekiem, na tle polskiej szarzyzny ligowej, miernot, frustratów, egzotycznych naturszczyków czyni
zeń jakiś kwiat paproci w ciemnej dżungli...
Część owych egzotycznych
kwiatków, - pchających się do
ogródka telewizji jak chwasty

Kogo my w tej drugiej turze prześwięcimy, no kogo?!...

w grządki, rzuciło się nawet na
programy kabaretowe! Być może z samokrytyczną świado
mością, że tam ich miejsce,
między konkursami gry w pingponga i zabawą w dzielenie tortu budżetowego a wyścigami

zdalnie sterowanych autek wojskowych. Jeden z kandydatów
nie musiał właściwie wychodzić
z kabaretu. Skąd - przyszedł tam wrócił, choć wydawało mu
się, że jak z chłopa - król, tak
z błazna - prezydent... Bijemy
mu dziś brawo, bo zagrai swoją
najśmieszniejszą, życiową rolę,

czyli człowieka poważnego...
Największe jednak brawa dla
tych, którzy widząc, że stają się
pośmiewiskiem za własne pieniądze, przyznali się do tego, że
weszli na scenę grać Hamleta,
a grają Fredrę i robią za Papkina. Przyznali się i zeszli ze sceny nim publika zabiła ich śmie
chem ...
Największe gwizdy natomiast dla tych, którzy idą
w zaparte, deklarują do ostatnich sekund patetyczne teksty, na dźwięk których publika
płacze ze śmiechu, suflerzy
zatykają uszy, reżyserzy i dyrekcja zbiegli już z teatru,
widząc totalną klapę i tylko
nieszczęsne, fanatyczne Penelopy czekają na żałosnych
zwycięzców
z kwiatami ...
Zaczęli "Królem
Learem",
a skończyli "Wesołymi kumoszkami z Windsoru" ...
Jutro, dzięki Bogu, zapadnie
w tym teatrze kurtyna! Oczywiście - na przerwę. Bo zaraz
. nastąpi akt drugi!
LESZEK KUMAŃSKI

Na zlecenie "Echa Dnia"
redaguje LESZE~ KUMAŃSKI, \:Vspółpraca:
S. ŁUCZVNSKI, A. KUMANSKA

Z ostatniej chwili

/

DiatloltVicki
na prezydenta!!!
Mamy sensacyjną wiadoW zamian za wycofanego
w ostatniej chwili Lecha Kaczyńskiego na listę wyborczą
został wpisany redaktor Diatło
wieki, demiurg programu "Rzeczpospolita druga i pół", najwybitniejszy członek jakobińskiej komisji lustracyjnej, która mordowała
z zimną krwią na ekranach telewizorów kandydatów na prezydenta.
Redaktor Oiatłowicki niczym Robespierre udowodnił w tych procesach na oczach narodu, że jest
bezkompromisowym prokuratorem, zdobył sobie powszechną popularność trybuna ludowego i po
trupach - zamordowanych przez
swój ostry język - pretendentów
dopchał się do tronu.
W związku z tym, że kandydatura redaktora Oiatłowickiego
pojawiła się poza konkursem,
mość!!!

Redakcja nie zawsze utożsamia się z materiałami zamieszczanymi w tej rubryce.

http://sbc.wbp.kielce.pl

.

nie dotyczy go ów 36-godzinny
zakaz reklamy, gdyż nadrabia to,
co mu wcześniej przepadło, dlatego możemy spokojnie agitować na jego rzecz. Agitujemy
więc: redaktor Oiatłowicki zrobił
już
piękną "Rzeczpospolitą
drugą i pół", pół kroku więc ma,
żeby urządzić Trzecią Rzeczpospolitą! Wierzymy, że prezy-

dent Oiatłowicki zasłynie wkrótce jako twórca "Rzeczpospolitej
trzeciej i pół"L Głosujmy na
Oiatłowickiego! Zwłaszcza, że
towarzyszący

mu koledzy dziennikarze również udowodnili, że
są genialni i spokojnie obsadzą
wszystkie pałace prezydenckie,
gabinety rządowe oraz placówki
dyplomatyczne.
Cała władza w ręce sekretarzy redakcyjnych!!!
Politycy - do piór...

Tip-Top
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Urodził się z białym Stratocasterem w dłoniach. Żył jak
płomień:

szybko, krótko i m
do kresu ...

wyżej się wznosił

- tym bardziej

się spalał. Aż

.. . Płonie jeszcze śWiatło śWiec - symbol ludzkiej pamięci, zadumy.
przemijania. Co roku , o tej porze myśli I serca fanow łączą Się w
jedno. Oddajmy WięC hołd tym. ktorzy zdecydowali Się przejść na
Tamtą Stronę Takle nasze skromne epitafium. R.I.P...

przyjaciela.
własnym,

Jaki

jest

KURT COBAIN
Nie wiem. Nie
potrafię o sobie mówić... Chyba
człowiekiem
nie
jestem
szczęśliwym. Nigdy nie mialem
prawdziwego
domu,
nie
miałem
prawdziwego
naprawdę?

Żyłem
małym

llajwięks

we

fantazji. I wydawało mi się, że
jestem inny...
Punk to dla mnie jedno wielkie,
wspaniałe cierpienie. A punk to
właśnie moja muzyka, to są
moje korzenie. Czasami tak się
zastanawiam - czy i moje życie
to też nie jest jedno wielkie
cierpienie?
NIRVANA. To wszystko, cały
ten sukces... To stało się tak
nagle, nie jestem w stanie tego
ogarnąć.
Cóż,
chyba
znaleźliśmy ?ię we właściwym
czasie, we właśaiym miejscu.
Wiesz, sława przemija. Nie
potrafię
powiedzieć
co
przyniesie jutro, ale i tak nie
widzę siebie grającego te same
numery, gdy będę 4S-letnim
wrakiem. Na Boga, mam
nadzieję, że nie dożyję Nirvany
na scąnie w roku 013!
... Zmarl 5 kwietnia roku
1994. Popełnił
samobójstwo w swoim domu w Seattle.
Miał 27 lat.

w świe-

cz a bluesa.

świecie

Rozgłos

l~iITIi',PJtIrłm Monte~y Pop
~ środkĄ Lata
~imi Heoorixa,
-....~_._:- '~fhod

KWlf#iJIjW'!!r

Sy

licznej
olem

nie

ie-

dla~ego?

"śmierć

Największy gitarzysta wszystkich
czasów. Ten, który wyznaczył
nowe
kierunki
w
rozwoju
rock'n'rolla i wyniósł gitarę na
szczyty dostępne tylko dla
bogów. A jednocześnie - wielki
samotnik, człowiek za\lubiony i
przegrany. W jego krótkim życiu
geniusz i tragedia splotły się w
jedną,

nierozerwalną

całość.

Odszedł

cicho, nagle ...
Zmarł 18 września 1970 roku w
londynie. Na
wystawionym
przez
lekar

prz ' awk
ws tko.?
kre~ji, a P ·~:t.:r!Jltl:h!:l~b~ta
Pacyfiku. Taka była JEJ ostatnia wola.

za dyżurnego SI. Mary Abbots
Hospital wpisano: .śmierć na
zachłyśnięcia
się
skutek
wymiotami, w następtwie zatrucia
bańturanami" . Zbyt dużo i zbyt
silnych środków nasennych zażył
tego
ranka;
reszta
to
nieszczęśliwy
przypadek.
Pochowano go 1 pażdziemika w
rodzinnym Seattle. Z honorami
należnymi
królowi
gitary
odchodził do swojego ostatniego
Niebiańskiego Zespołu.

... Proszę Cię, Matko Miłosierdzia
Zabierz mnie stąd, i te natrętne
PT7..ekleństwa jakie słyszę w mojej glO'wie
Nie chciałem pisać do Ciebie tych słów
Stron pełnych frazesów",
Zdmuchnę więc świecę i położę Cię do lóżka

E ZLl

AUTOSTRADĄ

S

Na świat przyszedł 8 stycznia 1935 ro'
ku w maleńkim Tupelo, gdzieś na baweł·
nianych polach Mississippi. Zaczynał ja·
ko dziecko od śpiewania w chórze koś
cielnym, pierwszą w zyciu piosenkę nagrał , kiedy miał 18 lat. A potem wszyst·
ko potoczyło się w oszałamiającym tempie. "The King of Rock'n'Roll". Król
rock'n'rolla, superman, wspaniała, tywa
legenda. Przez 20 lat jego gwiazda
świeciła pełnym blaskiem... ostatnie
miesiące, to juz czekanie na wyrok. Od
któregoś momentu jego prawdziwą ob-

w głośnym Musie Machine.
Wyszli stamtąd po północy, a
ponieważ
Bon nie był w
najlepszej formie i chwiał się
o na nogach - tamten
ił go w sam
gdy

'1łQ(E

ków odwazy się napisać taką samą piosenkę o
dla Skiby" nic już chyba nie zabrzmi tak
smlutńiit<1<lk luesowo
złe, że niszczył wokół siebie wszystko, co miał
Siebie oddanych mu przyjaciół, którzy przez wiele lat
się ze szponów narkomanii. Nic z tego nie wyszło .
_d1!mx.rwr !(Io\' ocowało jedynie doskonałymi piosenkami, w
o a nie innego trybu życia skuteCZnie walczyła z
,~""~",,.• ,,~ pIosenka to fragment Jego zycia. Niezwykle szybkiego
w.'JIlis2t:Z3i<tc!~
as, gdy jego przyjaciele z zespołu OZEM obrastali w
on staczał się, nie widział (moze nie chciał dostrzec)

DO

PIEKŁA

http://sbc.wbp.kielce.pl

rą

dOłującym) zdarzeniem było usunięcie
któremu zaistniał , który dZięki niemu Istniał ..
ucoqym groszem...
• Obrazy sprzedawać chciał... "

ba najbardziej

~

ukochana matka. Czyli 42 lata. I umrze
jak ona - na raka. Dokłanie: w sierpniu
1977 roku .... Noc z 15/16 sierpnia spę
dził nad łóżeczkiem córeczki. Nazajutrz
wszystkie agencje całego śiwata podały
tę samą wiadomość: a.VJS PRESlEY
nie żyje. Zmarł w swojej luksusowej posiadlości Graceland. Pół miliona ludzi
przeszło
ulicami
Mempllis
w
gigantycznym kondukcIe pogrzebowym,
oddając mu ostatni ho/d. Umarł króL..
niech zyje król!

LlJDZfEI

~Bluesie

niec ...
przewieziono do
gdzi mieszkał, tam donano
kremacji. Pogrzeb odbył się 1
marca w Fremantle. I odjechał tą
swoją Autostradą Do Piekła . Na
zawsze ...

sesją stała się śmierć. Fatalistycma
wróżba, że będzie żył tak długo jak jego
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Weekend

Sobota niedziela, 4-5 listopada
Imieniny obchodzą:
poniedziałek - Karol i Olgierd
niedziela - Elżbieta i Sławomir
Telefon:

•

MUZEA

o

• Muzeum OJaęgowoeim. JackaMalaJeWSIdego. Rynek 1l , teł. 256-94 ,.KUtura i sztuka Podhala', Tatry w malarstwie
polskim,,,Tytus ChaItilińslo~ - wystawa biograficzna. Chalubiiszczacy 1905-1995.
o Muzeum Sztuki Wspók:t;esnej Rynek4l5, tel. 225-50 - ~OIszewski, Gfa.
Ii<a kanpuEri:1.Ya. rnamt.-.o. MU2El.fTi czyrre:
wilrek<ZYatek 1()'15, ~~1()'17.
o Muzeum Ws{Radomsldej - u I .
~ 31, tei. 255al - WjstaMJ st<E J)N;:xekzF'la::z).S<': ~ w:wtrzzXlX w.:
.5trlia z c;.ą:;a', ,,Srodd r.nspcrtJ i kanri<a:j

USŁUGI POGRZEBOWE CAŁO
DOBOWE - PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUG KOMUNAlNYCH - tel. 31 -70-47,
66-31 -77, 467-88.
• POGOTOWIE POGRZEBOWE
• USTRONIE" - USŁUGI CAŁO 
DOBOWE - tel. 61-29-18, 61 -39-12.

POMOC DROGOWA
61-79-76

• zagranicznych i krajowych PKP

Pugutowle Ratunkuwe - 999
Straż Pużarna - 998
Pogutowie Policyjne - 997

• rezefWacja hoteli na całym świecie

J

•...."..u

POMOC DROGOWA - kraj
I zagranica (0-411421·71

ubezpieczenia - turystyka

,-

S/VAT/'NZ

Komunikacja mledzvnarodowa

KIELCE
BIURO REKLAM IOGWSZEŃ
"ECHO DNIA" .
ul. Targowa 18.
tet Jrax 32-45-40.
czynne w godz. 7.30-20.00
TEATRY
• im. S. Żeromskiego - ~

czora' g. la

• P11.1A "Kubu'" -' Królowa śniegu'
g. 11 ;

"Panaceum", t<ielce,
tel.

* Turystyka. wypoczynek. komuni -

kacja międzynarodowa Do-Centa, Kielce ul. Piotrl<owska 12, teł . 464~

•

-

wg. 11-17, riedzieIa-II-15.
MUZEA
o Muzeum Narodowe dawny
Palac Biskupi, pl. Zamkowy 1 - ekspozycje: Wnętrza zabytkowe z XVII i XVIII
w ., Galeria Malarstwa Polskiego, "Dawne
uzbrojenie europejskie i wschodnie' ,
, Sanktuarium Marszałka J. Piłsudskie
go". Czynne codziennie oprócz pon.,
wtor. w godz. 9-16, niedziela wstęp wolny;
• Muzeum przy Rynku 315 - wystawy
stale: "PJZYrOda Kiełecczyzny", "Wspólczesna sztuka ludowa Kielecczyzny", wyst<łN'J
czasowe: "Myślistwo XVI-X1Xw. ze zbiorów

muzeów lwowsJ<ich", " Kiełecczyzna średnio
wieczna" /wy&awa ard1eołogicznaI. Czynne
loprócz poniedzialków i śród! w g. 9-16, niedziela wstęp wolny;
• OddzIał - MuzeJm Ult ~ s.
Żeromskiego/ocXlział Muzam Naodo.Yegc)',IJ.
Jana Pav.la 115 - wysł;rNa rnaIeriaIćw biogaic:znydl I Ieraddch z rrD:!zi!Iiczycł lat pisaza
Czyme:wb'ek, C2YBtek, riąIek. riedzieIa,l.o.slęp
wcIntI g. 9 - 15, środy g 12-18, sOOay rieczyme;
o OddzIał - Muzeum H. Sienkiewi-

cza w 0bIęgc:ri<u /oddziaI Muzeum NaroOOwegol - odtworzmy wystrq mieszl<arla pisa7a 0raz wystaNa ł:iograficzno- łteracka - czynne codziemie opIÓCZ poriedziaI<ów w g. 1()'16;..
• Zabawkarstwa w Kiełcach - wystawy: ,Transport i komunikacja w zabawkach",
"Zabawkowy zwierzyniec', , Ekspozycja modelarska', ,W Swiede baśni i legend" - czynne 10 -17, pono - nieczynne;
o Muzeum Wsi Kidec:ldej nle-

czynne, zmiana ekspozycji - C>Norek laszczyków, ul. Jana Pawia II 6
• PARK E'INOGRAFtC2'NY' W T0KARNI - wnętrza XIX- w. chałup, XIX
- w . aptek3, dwćx z Suchedniowa, wystawa
rzeźb J. Bemaslewicza. Czynne w dni robocze od 9-14.30.
o Muzeum 7lDów GeoIagIcznych
l<Ba!, li Zgoda 21 - wystaNa stała: zOOy geob-

gi:zle sIa, ~ i sl<aie aw.

fIX) j)'j.

bóNBltmiGćr~Sl.IOMl!nire
rarei<&3a::zy2ry. ~~-~g.&I5;

OSTRE DYZURY
SZPITALI:
4.xJ, wew. I chlr, - Czamów. 5.OC
WfNV.· Czamów ł ch/r. Kościuszki
Apteki: stały dyżur dzienny, nocny
i świąteczny pełni apteka prywatna ul.
Grunwaldzka 26, Cefarmu ul. Paderewskiego 37/39;
• Teldo~ Straż MiejsI<a- 68-75-15,
Pomoc drogowa - 66-00-65, Pogotowie Ener~ Kielce - t.tast> - 991 , Pogaooie GaZI:NIf3 - 31 -20.20 i 992, Pogotowie Wod.-Kan.994, co., elektryczne RPGM, teł. 61-18-33,
czynne w godz. 15 - 23 w dni powszednie
w godz. 7 - 23, w mi wolne od pracy lei. 31-1647 i 4JO.94
Restauracja EXBUD - teł. 326-381
Dyskrecia, urok I nlepowta~lny
smak serwowan ch dano
Radio T8ld .NON STOp·
tel. 31·11-11
-taksówka osobowa,
• busy. autokary.
pomoc drogowa, Inne usługł

tranaportowe.
do

• Teldon zaufanla dla młodzieży r2fMI w każdy czwartek w godz. 18 - 20, teł.
456-70
•

BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ
. ECHODNIA"
ul. I Maja te/o36-26
czynne 11.00-16.00

Telefon zaufania dI8 dzieci. m1odzleży,

rodziców - czymy w środy

i czwartki w godz. 18-20. Pod numerem 463-$
psychOOg, pedagog. lekcrz.
o Psycholog, pedagog pomogą Ci _
zadzwoń teł. zaufania 66-17-41 poniedz.
I czwatkl w godz. 15-17;
• Telefon zaufania (dla Wzi z problemem al<cłiołoNym) - od poniedziałku do MtXu
w godz. 18 - 20, tei. 573-46 (pątek również
narkOll1<flia).

• Kino "Adria". nieczynne

dyżurują

• Postoje taksówek: osobowe - plac
Dworcowy teł. 68-33-99, ul. Piekoszowska
teł. 515-11 ; ul. Toporowskiegotel. 3 Hl9-67,
ul. Jesionowa teł. 31-79-19, ul . Mielczarskiego tel. 66-4()'4O, ul. Szymanowskiego tel.
488-45. BagażONe - uI.AlmiCzelwonejtel.46668
• SZPrrALE - CzamóN - 662-481 , ul.
KoSciuszl<i-467-43, u.Prosta-61&525,MSW
- 420.21 , Czerwona Góra - 50841 .
o BIM - irbmacja o ~ t.Wgrli
~-~. 6861-67, 'Z1~.

•

USG-GINEKOLOGIA
I POŁOŻNICTWO
lek. med. Piotr Sonde) - Szpital MSW,
wt. 17.15-18.15; śr. 14.40-15.40; pt 14.4().
16;
• USG, EKG Kielce, ul, Wesoła 50
codziennie 12-16 teł . 442-01
ZAKŁAD

LECZNICZY .ZDROWIE I URODA· dr Brodeccy
i
Kielce Wojska Polskiego 51 , 6&76.Q4, 61 91-67: - dermatologia, kosmetologia, pediatria, akupunktura, alergologia, geriatria, choroby wewnętrzne, chirurgia plastyczna i estetyczna. GABINET KOSMETYCZNY!
o

OSTROWIEC
BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ
" ECHO DNIA"
Klub " Primo"
ol. Kuchanuwskiego 2/1.tel.62-16-65.
czynne 12.00 - 16.00

• Apteka cIyżun9ęca: Li~1
• Muzeum Historyczno-Archeologiczne - wystawy stale: fajanse i
porcelana Ćlniełowska, Poczet książąt i królów polskich w/g M. BacciareHego, Sala portretów właścicieli Ostrowca od XVII do XIX
W. Wyslawy czasowe: Ptaki, ptaszki i ptaszyska. Wystawa ze zbiorów muzeum przyrodniczego PAN w Krakowie, ,5anguszkowie' - wystawa ze zbiorów Muzeum Okręgo
wego w Tarnowie. Czynne wtorek - piątek
9-16.30, sobota 8-15, niedzieła 13-16.30.
• Rezerwat i Muzeum Archeo·
logiczne w Krzemionkach czynne wtorek - piątek 9 -17, sobota 9-17,
niedziela 11 - 17 - Pradzieje człowieka,
Górnictwo krzemienia w neolicie, dwie
podziemne galerie turystyczne; - czynne
wtorek-sobota 9-17, niedziela 11-17 . ...
• Telefony: Informacja i rezerwacja
biletów PKS tel. - 65-38-64, przejazdy rodzinne -65-23-40; Autoholowanie - sam.
ciężarowe i autobusy, czynne całą dobę tel. 65-38-28;

BIURO REKJ...M11 OGŁOSZEŃ
" ECHO DNIA"
ul. Sokola 2 .ORBIS·.
te/Jfa'" 512-554,
czynne 9.00 - 17.00

NAGŁA POMOC LEKARSKA
LEKARZY SPECJAIJSTÓW.

14.JO.22 /ttli pows2!!Óli8/, 11-21 Jaj wckieI.

•

KINA

POSTOJ TAXI .. PRZY DWORCU"
nie pobiera opiaty za dojazd
tel. 513-105
DAREX- Radio Taxi
tel. 537-378, 96-26

•

• TEL. 485-15 - "ZDROWlE" WIZ'fTY DOMOWE -CODZIENNIE OD 700
20 - ~ z ekg, łayig:lbg. neut*Jg. dErma.
tilg. pedara. i'Errista, ctrug. tmaia BIlorair
zasl!zyl<iA me i.SJg pieIęg Óiiskiewtbru'.
Slk:Aa Fblzeria. usg!llł?H:J ą,aIa' og:ir.e. t;f
nekibgbJ e, ciąża. próbywysil<oM3, eI<g komfli'
terot.e. Dtm Rzemb9a, IJ. WatszaNS<a 34, cod2ierrie od 7 do 20, sOOay, nied2iee &20.
POGOTO'ME STOMATOLOGICZNE
-leczrica,.Medsta", U. Wa"SlaWSkaS4. ,{)OM
RZEMIOSŁA', czynne NON STOP - El. 439-45.
• DYŻURUJ~CY GABINET STOMATOLOGICZNY Kielce, ul. Tatrzańska 91 , soboty, niedziele i święta 1021, tel. 31-80-68

STARACHOWICE
BIURO REKlAM I OGWszEŃ
. ECHODNIA"
OSI" Gnmada. ul. Pisudskiego 60,
tet 74-72-51. czynne9.oo-17,oo,
.oblły 10.00 - 13.00
• Apteka: IJ. MarszakONska 17;
• KINO Miejskie - nieczynne:
SUCHEDNIOW
o

• SPÓł.DZlELNlA LEKARSKA gaIj1eIyC2)mewgodz. &20: IJ. Paderewskiego Id. BLCZkaI42, tel. 6&3().19 - stornaklio!ja.
u. Kaqri:Ióej 5, lei. 31-5().16 - stJrnatiJgia
/zrie::;z1Jerie aj:keI,
li Hpaec:zna3, lei.
4B6-44 -stmab:Jga. gileIdogia, ~ <nt-

KOMUNIKACJA MIĘDZVNARODOWA
. OMNIA· Kielce,
teł. 5n-43

"

5n-<46

SIGMA - Kielce, Sienkiewicza 56, teL
66-24,32. 66-44-32 SIGMA - Radom,
Moniuszki 11, tel. 63-1447, 63-48-39
BEty - kirtze,lJ'OOlCM'B, aJokarowe. tu-

rysI}4<a, v-irzI, t.bezpieczenia
_ ..."..
• .ORBIS", Kielce, td. 68-05-62,
68'{)5-63
Rezerwacja i apnedaż biletów:
lotniczych wszystkich przew o zników
•

· aJt~ rTlędzyraoOO.vych
· J)i'omo....y ch

giczno - Pedagogiczna - Kiek:e,
411-41 w. 225 kJb44J.53
• CENTRUMBEZOPERACYJNEGO
LECZENIA PROSTATY ul Seminaryjska 27"A ", tel. 61-3()'60 - specjaliści urolodzy

ZanóMenB pod runmrn teietnJ 315-!l18;
GALERIE

• GaIrrla"Łażnla" Ża1::rnskiego$, El.
21 S87 - ZIioroNaWystłNa FotJgaficznazd<alj
6Q.łecia

R<rl:msI<ieg:i TON<rZyStwa

o

• SzpiIal -apu,liTochtermana 1
• TeId_y: Komenda Policji - 29191 , Pogotowie Wod .-Kan . - 400-65 ,
Gazowe - 992, cieplne - 993, Energetyczne - 991, Zakład pogrzebowy
czynny całą dobę -218 -90, Pomoc drogowa - 981 , Informacja PKP - 63-2950 , Informacja PKS - 267-76 , Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej - 60-8486 , Straż Miejska - 63-28-38, całodo
bowy telefon dyżurny prezydenta m .
Radomia - 298-38, Zakład Ubezpieczeń Społecznych - 221-71 , Komitet
Ochrony Praw Dziecka - 254-61 .
o Postoje TAXI:
RADIO· TAXI .OMEGA·

1ieI.9&21.

BUSKO

-

• KINO .Zdrój" - ' Księga dżungli'
USA 1. 12 g. 16

52.
tłPKRAOOM

-do~=~~sobotv/

-,.. ~Sklmczyna/rjedŻ}ełe/

ul. W)azOOwa 4

3OOw.247

KAZIMIERZA WIELKA
KINO .Uciecha· - nieczynne
WŁOSZCZOWA

KINO .Powiew· - nieczynne

TEATR

im J. Kochanowskiego - "KobEta
W czem" g. 18 - scena kamerana;
KINA
,.Atlantic· tel.

Muzeum Rzeźby Wsp6łcZIesnej

• Muzeum czynne wtorek, środa, pią
tek od 10.00 do 15.00, czwartek, sobota, niedzieła od 10.00 do 16.00, poniedziałek - nieczynne.

• Kaplica - Wystawa pod nazwą "T ladycje historyczno-kunuralne Orońska"
• Wozownia - wystawa prac T.
Mysłowskiego

Muzeum czynne wtorek-piątek 816 sobota-niedziela 10-16
PIONKI

KINO

"Kasyno"
miętności" g. 17

-

"Wichry

na-

STALOWA WOLA

•

PRZYSUCHA
•

,,KIM" s.c.
tel. #08-59,
czynne 10 - 18, soboty 9 - 14
KINA

tei. 20-75.

o Apteka teł. 22-29, czynna codziem'ie
dogodz.21.
• StaqaCPNuL Radcmska, tel. 23-16,
CZ)Offiaxili3Y1eod 7oodo 19.00.

• Muzeum im. Oskara KoIbft'ga al.
WOP II , teł. 2?-48, -ekspozycjastalaprt ,Oskar KOOerg" - .zyde i 1wÓ'czośC etrogaIa, 101<Iorysty, kompozyklra", ,stylowo aranża.vane
wnęIiza a.vaskie XIX wieki'. WystaNa. ~

wa: - ,Gnące zaNOO./ - rzerOO;Ia i przemy.;Iy
v.ę;kie w sztu::e 100:lwej - Muzarn - czynne
od wbl<u do ~u, w godz. 8.00 - 1500, w S>
bety i riedzielew godz. 10.00 -15.00. W ~
wstęp bezpIarty.

SZVDŁOWIEC
Apteka - IJ. Kolejowa9a,teł.17- 1().6Q.

•

Stacja CPN -li l<aD..6:2Ió. El. 17.()2-13.

o

• KIno

Ludowych

-

W{Sawa stała: .pOlskie kapele ludoNe i instru-

menty muzyczne', .,Rzeiby Stanisława Cukra. Piotra i lMadysława Klamerusów, Jacka
Kogutka, Marcina Rząsy, Mariana Gromady"
WARKA

•

• Szpital - 42.{)6-34.
• Telefony - Informacja PKS 4203-20, PKP 42-50-11, Informacyjny
o chorobie alkoholowej 42-50-81 Iczynny pon.-pl. w godz. 14-16/
Informacyjny o AIDS 958, Pomoc drogowa 4255-21 , 42-58-49, Pogotowie ciepłowni 4212-38, .lot" 44-43-42.
• Postój TAXI - tel. 96-21 .
JANOW LUBELSKI

Instru-

mentbw~/ZameW

•

• "Ballada" ,Wichry namiętności"
g. 18, 20;
• .Wrzos· - ,Wodny Swiaf' g. 17.30,
20
• Apteka - dyżurna , ul. Poniatowskiego 4;

,.ParadISe" - rieczyme;

Szpital Rejonowy uL Jagieły, teł. 76-

• Muzeum RegIonalne czynne do
soboty , od 9.00 do 15.00 - ekspozycja
stiKa pn.: . Dzieje miasta i regionu od czasów najdawniejszych do chwili obecnej";
wystawa czasowa pn.: ,Gamcarz - zawód
ginący" - sztuka garncarska IIży i okofic:

NISKO
• Kino "Sokół" - nieczyme
• Apt~ - dyżurna, ul. Kwiatkowskiego
Tełefon zaufanła nr 412-134 czynny w każdy wtorek w godz. 15-17,
NOWA DE BA
' Klno "Metąlowlec" - .Tytkoty"g.18
•

OPATOW

2, teł . 27-25, 22-10 - ekspozycje stałe: "ł:.ONOj
mamutów" , ,.Fakty i hipotezy" czynne - od wt.pt. w g.8-15.30"

BIURO REKLAM
I OGŁOSZEŃ "ECHO DNIA"

• Dom Kultury
ul. Puławska 6, tel. 'Z1-B5, czynny od
7.30 do 21 .00 - wystawa "Malarstwo, grafika i poeZja" Doroty i Andrzeja Pęksyków;
wystawa ekologiczna zorganizowana
przez Klub Ekologów przy SP nr l
w Zwoleniu;
TARNOBRZEG

Biuro Obsługi Prawnej
ul. 16 Stycznia 28/5,
tel. 682-748,
czynne 9-17
o Apteka - dYŻUma,p1.16Stycznia23;
Szpital - tel. 68-'Z1-63.
o Telefony - Informacja PKS 6822-27, Poradnia odwykowa 68-27-33

BITJRO REKlAM I OGWSZEŃ
_,,ECHO DNIA",
tel./fax. 23-26-02,
ul Moniuszki 5!34,
czynne od 8 do 15

POłANIEC

•

•

UPSKO

Spółdzielnia Rzemieślnicza

09, czynne całą dOOę·
• Szpital Rejonowy ZOZ lei. 14-32-34.
Stacja CPN -Aleksandrówka, tei. 14-

25-57.

274-39 - ,Uwolnić

• ..Reouma" e l. 255-84 - brak termina-

• Teldony: f'o!ptoMe Energet - 7&01 61 .
.

• Szpital Rejonowy teł . 78-0& 11. ul

Srladeckiego 2.
•

S~ CPN ul. Czachowsklego, tei.

o

Kino . Oskar" -5.X1. 'Kongo' usAL12

7a.00.84.
g. 18;

• Lipskie Centnon Knltwy czynne
od 9.00 dQ 1&00 - - .Jesienne urD<i PONiSIa" _

http://sbc.wbp.kielce.pl

ul. Kolejowa 8, tel. (015)
64-31-13 , czynne od 9-17,
poniedziałek i czwartek

Apteka - dyżuna, ul. 11 l.istlpada 15.
Kino ~az" - nieczynne
RUDNIK

• Kino,,RusaIka· - nieczyme
o Apteka - ul. RzeszONSka

16, 18.15, 20.30,

• Muzeum RegIonalne czynne c0dziennie oprócz poniedziaIków, od 9.00 do
16.00. .Przyroda Puszczy Kozienickiej"
ostępy i uroczyska, ~żki w mroku dziejów
- prehistoria Doliny Srodkowel WiSły, Kultura
materialna mieszkańców ziemi kozienickiej

KOZIENICE

Szpital - tel. 46-26-56.

ska PoIsIOOgo, czyma całą dobę.
• Muzeum Regionalne ul. Puławska

• DKF "Signum" nieczynne
• Muzeum - Muzeum Historyczne
Miasta Tarnobrzeg, , Malarstwo europejskie XVI -XVIIIw. - z dawnej kolekcji dzikowskiej', ,W cieniu piramid" - czynne 815, soboty,
niedziele
10-14
z wyjątkiem świąt;
o Apteka - ul. WaI)'ńskiego l
• Szpital- tel. 22-18-51 .
• Telefony: Pogotowie
energetyczne 991 , Pogotowie ciepłownicze 2214-90, Pogotowie wodociągowe 994, Pogotowie gazowe 992, Informacja PKS 2214-35 , InformaCja PKP
22-15-45,
Młodz ieżowy Telefon Zaufania - nie czynny , Kryzysowy 22-41 - 22 , czynny
od 7 do 15, Terenowy Komitet Ochrony
Praw Dziecka 22 -1 9-51 , Pomoc drogowa 22-74-44. 22-30-34, Straż Miejska
22-75-43, . Lot" - 23-27-41.

• Pogotowie Ratunkowe teł. 14-21 -

Muzeu~

- Regionalne, ul. Prosta - Wystawa . Sladami okupacji zamoj skiej" czynne wtorek-piątek g . 10-14,
sobota - niedziela g . 14-17 w poniedziałki - nieczynne;
• Kino .Jutrzenka" - ,Wywiad z
wampirem" g. 17, "Barwy nocy" g. 19.15
o Apteka - ul. Zamoyskiego 39;
• Szpital - tel. 72.(64(),72-11-47.
• Postój TAXI - teł. 96-21 .
o

Stacja.Paliw ZG Komunai1ej, ul. Wcj-

Szpital Rejcmowy EI. 3().81.

• Kino CKR - , Klan urwisów' g .
16 , , Wichry
nam i ętności " g . 18;
• Stacja CPN - przy obwodnicy, czynna całą dOOę .
o Polmozbyt - teł. 37-1 3, czynny od
8.00 do 22.00.

Przedsiębiorstwo

szpital Rejonowy u. Patyza'1tów 8,

• Apteka - ul. Św. Jana, teł. 76-27-20,
czynna codziennie 7.30.19.30, dyżur nocny
co drugi tydzień;
• Stacja CPN - ul. Wqska Polskiego 21 ,
teł . 24-51 .

GROJEC

IOGWSZEŃ

"ECHO DNIA"
ul. Narutowicza 14,

• Apteki - ul. Polna, czynna do godz.
19.00, w wolne soboty do 14.00; ul. Krakowska, czynna do 18.00, w wolne soboty do
12.00, w niedziele i święta od 8.00 do 12.00.

• Muzeum Jana Kochanowskiego
tei. 76-15-11 w.5, czynne wtorek - piątek,
w godz. 8.00 - 15.00, soboty i niedziele 9.00
- 16.00-ekspozycjastala: .Jan Kochanowski
- żyde i twórczość'.

BIURO REKIAM

stacja CPN U. Kolejowa. czyma caą

dOOę·

22-39.

CZARNOLAS

• Kino "Bajka"
' Casper' g.
17 ",Rycerz króla Artura" g. 19.30,
• Muzeum - Muzeum Okręgowe
w RaIuszu i Zamek, teł . 32-22-65 czyme
we wtorki, środy, czwartki, piątki w g. 9-16,
w soboty - g. 10-15, niedziela g . 10-14
w poniedziałki - nieczynne , Muzeum
Literatury w Sandomierzu środy,
czwartki, piątki g. 9-16, soboty - 9-15,
niedziele i święta 10-14 w pon iedziałki nieczynne;
• Muzeum - Historyczne Polskiego Ruchu ludowego - ul. 11 Listopada
l , tel. 32-21-41 - czynne w dni powszednie 9- 14, w święta i w dni wolne na żądanie;
• Apteka dyżurna lJ. MOóeM::za 11
• SzpitaI-it32-22-22i32-32.03.
• Telefony - Informacja PKS
32 -23-02, PKP 32- 23-74, Telefon
zaufania klubu AA - 32-39-99, Pomoc drogowa 31 - 16-14, Straż Miej ska 986 , "lot" 32-41 -30 .

• Szpital Rejonowy ul 15 Stycznia, teł.
12-14-38.

• Telefony alarmowe: Pogotowie Erug. - 13-25-3)

2" USA bo g. 13.30, 15.30 ' Apollo 13'

g. II , 17.30, 20;
o "Hd" dolby slereo, tel. 254-35 _
Na życzenie widzów "Bad Boys' USA I. 15
g . 19.45, ' Batman forever' g. 15:1 5 Premiery - , NeW USA I. 15 g. 17.30. 5.x1 'Strzały z Broadwayu' g. 19.45 Propozy cje d la dzieci ' Królestwo Zielonej Polany'
g.1 330
rza

•

wyst;ma prac Magdaleny AbakanoNicz, Kaplica

ZWOLEN

•

•

• Galeria "0ran20erla" - WfSłaNa prac

~~

BIAŁOBRZEGI

"Forrest

RADOM

orkę

Zbyszł<aĄ)ksi.Jta;

• Apteka - lJ. WCIS"ZaNSka 3, tei. 2333.
• Stacja CPN - lJ. Gc:r1iev.Iska,IeI. 21-20.
• Muzeum im. Kazimierza Pułas
kiego - czynne codziennie oprócz
poIiedziaI<ów, od 10.00 do 17.00; "Wir1<a '94' WfSłaNa~

• .Cafe" galeriaDK,czynnaodl6.00do
22.00 - wyst<łlla malarstwa Woj::iecha Jędry.

STOPNICA
•

CentnonRzetbyPoIskM;I -lei.21916, wew. 214. PaIac - WysI;!rNa acl1tektury

• Kino .Wisła" - , Balman forever" g.

• KINO .Belweder· - 5.XI. °W sieci' USA I. 15 g. 17;

• KINO ,.Dom Kultury" QUnll' USAL 15g. 1&15.

ORONSKO
•

• SkIq>y DOCDe: ul.
Słowackiego
72, tel. 542-37, ul. Ks . Skorupki, tel. 6369-32, ul. Komandosów 4, tel. 547-73,
ul . Chrobrego 15, tel. 417-24, ul. Kwiatkowskiego 40a. tel. 543-45.
• CaIodobowe stacje CPN: ul. Wojska Polskiego, ul. Wierzbf!::ka, ul. Struga, u(
Grzecznarow:;kiego, ul. Zółkiewskiego .

• Staqa CPN - ul. Krakowska 88
• MGOK - ul. Kościelna 31 , tel. 1323-70, czynny od 8.00 do 17.00 ·wystawa
fotografii mySliwskiej A. Wierzbieńca z Warszawy.
BIblIotejal Publiczna czynna od 9.00
do 17.00 W'fStrffla rysunku Magdaleny
Kwiatkowskiej

lel./fax.32-10-69,
ul. Mickiewicza 17N9, IIp.,
czynne 9.00 - 15.00

Szkolne Muzeum Wsi czynne od
do pątku, w godz. 9.00 - 14.00.

• Muzeum

PINCZOW

•

•

o

• Ustronie - 63-11-11, dworzec PKP
- 63-22-77, pl. Konstytucji - 228-

Skrzyp-

poniedziałku

BONFlKATA 15% .

o

KINO - nieczynne

I

Jana

czyńskiego .

• Apteki - stay dyżur nocny - ul. Krasi;.
kiego l ;

HN>,JIiiID" - 5.XI - 'CzIay YoeSeła
JEDRZEJOW

o

Fd~

nB9l
• Galeria .Resursa" Malczewskiego
16, tel. 255-84 - "Radom od kasztelanii do
województwa' - wystawa dokumentu;
• Galeria WBP ul PisudsI<iego, tel. 22314: - ~malarstwairyst.flkuI<lystynyPeI
Ieier;
• CK "PołudDie· - Mała Galeria, IJ.
CzamoIeska, lei. 31&211 - wtstawa malarstwa .k>Iar1y Kakochy.J<waSriiowskiej - czyma
wtorek-śl'odag. 14-20, czwartki - 9-14, piątki 1416, sobotyg.9-14, niedz g.I()'14 i 16-18;

i pogzeb' irg. I 15 g. 18

gabi1ett speqalisttczne·
• Prywatne Usługi Medyczne Szpitala Dziecięcego Ambulatorium

• Prywatna Poradnia Psycholo-

- 'Ja cię kocham, a

SEDZlSZOW

~ li Kaiciszki II, tel. 450.96 -stanaIoIogia,

Pediatryczne tel. 61-53-07, Całodobowa 0pieka pielęgniarska teł. 61 -53.Q7, Wykonywanie badań EKG teł. 61-55-25, w. 225, Wykonywanie badań RTG tel. 61-5!>-25, w. 250,
Wykrxr'fwarie badań USG serca tel. 61-55-25,
w. 225, ~badaiEEGtel.61-54-60,
CakxlOOoY.e anaIzy ~ne tel. 61-55-25,
w. 213, AmbUatoryjne lJbe2piecza1ie Szpitaia
teł. 61-5J.<l7, \ItIIjrt.orrfNa ui:Jie<;PN cnrurgicznych - inlormą w poczekalni Izby
Przyjęć Chirurgicznej.

KINO,.KuźDlao"

ty5psz' LISA L 15g. 16, 18

r,;-.e.

nema.

TAXI "ROGATKA"
68· 70 • 60 • dojazd bezpla!ny

Apteka - ul. Apteczna 7

• "Wolność· - ' Casper" g. 15.15,
' Szklana plAapka III' g. 17, 19;
o .Metalowiec" _ nieczynne

• "Omega"
PRYV.'ATNA PRZYCHODNIA ORDYNATOROW I SPECJAliSTÓW ul. Jagiellońska 70. ,CEFARM"
czynna 8-18/sobota do 14/, teł. 547-44, 57411 wew. 321
SPECJAIJSTYCZNA
POMOC
DLA DZIECI "VITAMED· - viIzyty
domowe i ambulatoryjne w godz. 16.30.
21 .30, w soboty, niedziele i święta 9-21 .30 teł. 32-35-11
• POMOC LEKARSKADLADZlECI
- teł . 66-33-66, wizyty pediatry codziennie
15-24, niedziele i święta 7-24.
• SPECJALISTYCZNE POGOTOWIE DLA DZIECI - zgłoszenia codziennie w godz. 7-24, tel. 68-46-38 lub 61 38-20.
• POGOTOWIE PEDIATRYCZNE
"POD DALNlĄ." - ul. PobNriaka 4,
teł. 68-48-91, ~aUn, IMZYTY dcm:Me.

2ierrir<d:msl<ief,~~'- ~
v.nęn. Muzamlil=,me. ~sągu.
P'i ~ od Yobku do pąkJ w g. 9-14.

tel
SKARZVSKO-KAM.

Q,'AK~

WIZYTYDOMOWE - peda!rów, ~dZie
c:ięcych, iremistów, Cń:lpeOOw, 1ayngoIogów, o~, rexOOgów, badaria ekg. ~ia
codzierrie 11-20, lei. 31-56-50. W~ domoNe

LOMBARD ID.H. VERSALI
STASZICA 1, I piętro
......."UP
KONSKIE

lfJ5/JW,WAT

WYSTAWY
Galeria eWA - Wystawa prac absoł
wertłm i naLCZyCieIi PSSP z okazji 5O-1ecia
szkc*,t. Czynna od poriedziaIku do pic1ku

na

wypo-

POMOC DROGOWA - tei. 113-509.
o
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 (naprzećiwko Banku Zachodniego), tel. 52&49, czynna pn.-pt. 9-18, $Ob.
9-14;

czynku letniego dla Qzieci, mIodzieży
i dorosłych . Kielce, ul. Zytnia 1, teł. 48666

KINA
• .,RomanUca" - ' Apollo 13' USA
I. 15 g. 13.00, 15.30,18 , 20.30,
o .Ma.kwa· - "F;łycerz króla Artura'
USA I. 15 g. 14, 18 , .spiąca królewna" g.
16.30, ' Pret a porter" USA I. 15 g. 20.30;
o .Studyjne· - ' Prel a porter' g.
17,
o ,.Echo" "GUpi i gVpszy' g. 16,
"Urodzeni mordercy' g. 18

C

•

Padere~14,

Tania i atrakcyjna oferta

POMOC DROGOWA -it31.m.aJ.

fotograficzna

wystaNa

SKOPANIE
• Kino "Włókniarz· - nieczynne;
STASZOW

BITJRO REKlAM I OGŁOsZEŃ
"ECHO DNIA"
- Cech Rzemiosł Różnych,
ul Świerczewskiego 4,
tel 644041, czynne 7-15
• Kino .S}'TeD8"

• Muzeum Ziemi Staszowskiej ul.
Jana Pawła II 17, tel. 64-33-44; czynne
w pon i edzialki i czwartki w godz. 9 17, wtorki, środy i piątki w godz. 8-15.
• Apteka - a,-2una. li 11 ~
• Szpital - teł. 64-22081 .
• Telefony - Informacja PKS 210,
PKP 64-21 -42, Telefon kryzysowy 64-3()'
06, czynny od 16 do 22, Pomoc drogowa
64-24-00, Pogotowie ciepłowni 993.

SANDOMIERZ

BIURO REKlAM
IOGWSZEŃ

"ECHO DNIA",

- . Casper" g. 17,

19

ZAWICHOST
• Apteka
- dyżurna , u l. Askenazego 2 /nocą na

żądan ie/o

Redakcja nie ndpowiada za zmiany
w tenninarz.ach
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Weekend
SOBOTA
23.05

PROGRAM l
7.00 Proszę o odpowiedź
7.15 Z Polski
7.30 Wszystko o działce I ogrodzie
7.55 Agrolinia
8.30 "Bezpieczna przystań" /25/
- serial nowozel.
8.55 Program dnia
9.00 Wiadomości
9.10 Ziarno -pr. red. katol.
9.35 5-10-15-pr. dla dzieci i młodzieży

10.35 Kwant - pr: popularnonauk.
10.55 Co wY na to?
.
11.00 "Cudowna planeta" /9/ "Sahara - wędrująca pustynia"
- jap. serial dok.
12.00 Wiadomości
12.10 Kraj - mag. regionalnych
oddziałów TVP
12.35 Koncert życzeń
13.00 "Zwierzęta świata": "Kirawira - rzeka krokodyli" /2ost.! - ang. film dok. /teletekst!
13.30 Walt Disney przedstawia:
"Mała Syrenka", "Rodzina
Torkelsonów" 117,181 /teletekst!
14.45 Teatr Rozmaitości: Alonso
Alegria "Szkoła latania" na
podst dramatu "Przejście
nad Niagarą", reż. P. Mikucki, wyk. T. Huk i A. Galdamez
15.40 Swojskie klimaty
16.05 "Bill Cosby show" /23/ - serial kom. USA
16.30 Swojskie klimaty
16.50 Kalendarium XX wieku
17.00 Teleexpress
17.25 Nowożeńcy - teleturniej
17.55 Swojskie klimaty
18.05 "Dzień za dniem" /19/- serial USA
19.00 Wieczorynka: "Sekretne
życie zabawek" '
19.30 Wiadomości
20.10 "Ptaszek na uwięzi" lBird
on a Wlre/ - kom. sens. USA
/1980 r.l, reż. John Badham, wyk. Mel Glbson, Goldie Hawn, David Carradlne
22.05 Czar par - pr_ rozr.
23.25 Wiadomości
23.35 Sportowa sobota
23.55 "Psy II" - "Ostatnia krew" poJ. film fab., reż. W. Pasikowskl/1993 r., 104 mln./,
wyk. B. Linda, C. Pazura, A.
Żmijewski, M. Dandaurian
1.35 Muzyczna Jedynka
2.05 "Juncal" 15/- serial hlszp.
3.00 zakończenie programu

24.00
0.05
0.35

Duvall, Tommy Lee Jones,
Anjelica Huston 158 min.!
Loch Camelot: Uczta duchów - pr. kabaret
Panorama
Pozytywka - inform. rockowy
Zakończenie programu

NIEDZIELA
I

PROGRAM l
7.00 Rolnictwo na świecie: Estonia /31
7.15 Tańce polskie: "Podlasie sceny weselne" /21
7.35 Notowania
8.05 Tęczowy Music-Box
8.30 "Droga do Avonlea" 132/ serial kanad.
9.25 Teleranek
9.50 Tut Turu Co.
10.00 Kukułka
10.15 W Starym Kinie: "Napad na
bank" IFaites sauter la
Banquel - fr. kom. sens.
11963 r., 85 min.!, reż. Jean
Girault, wyk. Louis de Funes, Anne Doat, Jean-Pierre Marielle
11.45 Skanseny, czyli poznaj samego siebie - rep.
12.00 Anioł Pański
12.20 Raj nieodzyskany - rep.
13.00 Wiadomości
13.10 Tydzień
13.40 Pieprz i wanilia: Z wyspy na
wyspę - Wyspa żółwi
14.20 Seriale wszech czasów:
"Czterej pancerni I pies"
/161 "Daleki patrol" - serial
TVP Iteletekst!
15.20 Od przedszkola do Opola:
Violetta Villas
16.00 To tylko plotka: O jedno
rondo za daleko
16.10 Kultura duchowa narodu:
"Profesor Irena Sławińska"
- film dok. B. Gorgol
16.40 SOC według Szpota /11
Wiosna PRL-u
16.50 Kalendarium XX wieku
17.00 Teleexpress
17.20 Śmiechu warte
17.50 DTV - pr. satyr.
18.05 "DrQulnn"/46/- serial USA
/teletekst!
19.00 Wieczorynka: "Priygody
Myszki Miki i Kaczora Donalda"
19.30 Wiadomości
20.00 Wieczór wyborczy /w
przerwie, ok. 23.00 WiadomoścV
Wielką
Symfoniczną

1.00 Spotkanie z

OrPolskiego Radia w Katowicach
2.00 Zakończenie programu
kiestrą

PROGRAM 2
PROGRAM 2
7.00 Panorama
7.10 Folkowe nuty
7.30 Tacy sami
7.50 Spotkaniazjęzykiem migowym/1/
8.00 "Sprycjan I Fantazjo":
"Wyspa pana Hazarda" - fr.
serial anlm.
8.25 Powitanie
8.30 Program lokalny
9.30 Małe Ojczyzny: "Być u siebie"
10.00 Życie obok nas: "Nasza
wielka rodzina", "Galapagos - ochrona czy zysk?" jap. serial dok.
10.30 Słów cięcie - gięcie, czyli
rebusy Szymona Majewskiego
11.00 Godzina z Hanną Barberą filmy anlm. dla dzieci
12.00 Akademia Filmu Polskiego: "Pasja" - pol. film fab.
119n r.,112 mln.!, reż. S.
Różewicz, wyk. P. Garlicki,
Z. zapaslewicz, B. Smela,
W. A1aborskl
14.00 Studio Sport: I liga piłki
nożnej Lech Poznań - GKS
Katowice
15.05 Famlliada - teleturniej
15.40 "Fitness Club" 19! - serial
TVP
16.05 Wielka gra - teleturniej
17.00 .,Akademia Elegancji panny Ellls" /6/ - serial ang.
17.55 Losowaniegierliczbowych
Totalizatora Sportowego
18.00 Panorama
18.10 Program lokalny
18.30 7 dni - świat
19.05 Gra - teleturniej
19.35 Szalone liczby - teleturniej
dla dzieci
20.00 "Żydzi nazywali go Ojcem
, Courage" - niem. film dok.
21.00 Panorama
21.30 Słowo na niedzielę
21.35 Camerata 2
22.05 "Na południe od Brazos"
[1/6) - western USA, reż. Simon Wincer, wyk. Robert

7.00 Echa tygodnialdla nlesł.!
7.30 Film dla niesł.
8.20 Słowo na niedzielę /dla

Rejon Energetyczny Kielce zawiadamia, że w listopadzie
przerwy w dostawie energii elektrycznej dla następujących
odbiorców, w godz. 8-16

wystąpią

sieci
CATV i AIZ

1053/1.

Przystępujący

P.P. Cukrownia "Własłów" we Włosłowie pOSZUkuje
Wymagane wykształcenie wyższe techniczne (mechaniczne lub
energetyczne); dobra znajomość zagadnień z dziedziny energetyki i
mechaniki; minimum S-letni stai pracy na kierowniczym stanowisku.
Warunki wynagrodzenia do omówienia w siedzibie zakładu.
oterty prosimy zgłaszać pod adresem:
P.P. Cukrownia .Włostów" ,
27-645 Włostów,
tel. (0-15) 69-11-76
'.

P.P. Cukrownia OJWłostów" we Włostowie
poszukuJe kandydata 'na

dyrektora ds. finansów i marketingu
PreferencyJne cechy, 1ct6re powinien posiadać kandydlJt:
- wykształcenie wyższe ekonomiczne,
- wiek do 45 lat,
- wskazana żnajomość języka zachodniegO,
- doświadczenie IN pracy marketingowej I finansowo-księgowej,
- operatywność i umiejętność nawiązywania kontaktów,
- dyspozycyjność,
- lojalność i odpowiedzialność,
- znajomość obsługi komputera.

llJ/moV...

Komornik Sądu Rejonowego w Przysusze, ul.
Radomska 24, zawiadamia, że 8.11_1995 r.,
w Sądzie Rejonowym w Przysusze, al. WOP 11 A,
od godz. g odbędą się:

Wniosek o przyjęcie powinien zawierać:
- kwestionariusz osobowy z aktualnym zdjęciem,
- życiorys,
- referenCje i inne dokumenty wg uznania.
Zastrzegamy sobie możliwość odrzucenia oferty po wstępnej
selekcji kandydat6w.
Wnioski należy składać w sekretariacie cukrowni w terminie do
15 listopada 1995 r. lub nadsyłać pod adresem: P.P. Cukrownia
.Włostów", 27-645 Włost6w.

1<"""

]1'1JI

UWAGA HURTOWNICY I PRODUCENCI
P.H.U.P. "BAJ" OFERUJE

*'*'*'
**'

~

rmiJ

do przetargu -.yinni złożyć pisemne oferty w zamkopertach z dopiskiem na kopercie "Przetarg na konserwację CATV i AIZ", w sekretariacie KSM , ul. Wojska Polskiego 3
w Końsk i ch , do 14.11.1995 r., do godz. 9.
Oferta powinna zawierać :
1. Dokumenty dotyczące w i arygodnośc i oferenta:
a. wyciąg o zarejestrowaniu działalności gospodarczej wraz z informacją czy jest płatnikiem podatku VAT,
b. zaświadczenie o płaceniu podatku i składek ZUS .
2. Stawkę konserwacji 1 gniazda CATV i AIZ.
3. Środki użyte do kalkulacji:
a. koszty ogólne, koszty zakupu, zysk, roboczogodzina.
Bliższe informacje o zakresie robót konserwacyjnych uzyskać
można w biurze KSM, pokój nr 21 .
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium
w wysokości 350 zł , w kasie spółdzielni , do 14.11 .1995 r., do godz.
9.
W przypadku niepodpisania umowy przez wygrywającego przetarg wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Otwarcie kopert nastąpi 14.11 .1995 r" o godz. 10, w biurze KSM .
Zastrzega się prawo uniewainienia przetargu bez podania przyczyn .
O wyborze oferty zainteresowani zostaną powiadomieni pisemnie.
kniętych

kandydata na stanowisko kierownika
działu meChaniczno-energetycznego.

1. FOLIE Kw, KJ (folie obrusowe)
2. FOLIE NA TKANINIE I FIZELlNlE
3. OBRUSY
4. WYKŁADZINY PODŁOGOWE

przetarg nieograniczony na:

konser.wację

ul. Biesak, Krakowska, Mokra - odbiorcy zasilani z sieci napowietrznej, Chodkiewicza 55,
129, 131, 133

niesł./

/1/- ang. film dok.
15.05 Familiada - teleturniej
grzechów
15.35 "Siedem
głównych po góralsku" 141
lenistwo
16.00 Program rozrywkowy
17.00 "Beverly Hills 90210· 19! , serial USA
17.50 Halo Dwójka
18.00 Program lokalny
18.10 Mazurki z "Atmy" gra Ewa
Oslńska - film muz.
19.05 Gra - teleturniej
19.35 "Przygody Animków" - serial anlm. USA
20.10 "Najlepsi przyjaciele" /Best
Frier.dS/ - kom. obycz. USA
/1982 r., 105 mln./, reż. Norman Jewison, wyk. Burt Reynolds, Goldie Hawn, JesslcaTandy
22.00 Panorama
22.35 Gala Piosenki Biesiadnej:
Poprawiny, czyli srebrne
wesele Dwójki /1/
23.30 "UpadłeaniolY": "Wspaniały
kant" - krym. nowela film.
USA /l993rJ,reż. TomCruise, wyk. Peter Gallagher
24.00 Panorama
0.05 "Smutek ONZ" - film dok.
USA
0.55 Zakończenie programu

KOŃSKIE

ogłasza

10

8.30 .Program lokalny
9.30 Powitanie
9.35 "Jaś Fasola" - pr. rozr.
10.00 Ojczyzna-polszczyzna: W
świecie skrótów i skrótowców
10.15 Ulica Sezamkowa - pr. dla
dzieci
11.15 Teatr dla dzieci: T. Konwicki "Zwierzoczłekouplór"
/2/, reż. M. Grabowski
12.10 "Piraci z Malezji" /I plrati delIa Malesia - wł. film fab
14.10 "Podróże w czasie I przestrzeni": "Prywatne życie
roślin", "Wędrówki roślin"

KONECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

.:

L~

RAUHFASER
TAPETY KRAJOWE I ZAGRANICZNE
OKLEINY MEBLOWE ,,ALKOR"
KASETONY SUFITOWE
KLEJE DO TAPET, KASETONÓW I WYKŁADZIN

II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI
- działka nr 456/1 , o pow. 0,64 ha wraz z zabudowaniami
administracyjnymi i produkcyjnymi. Nieruchomość położona
jest w Odrzywole, zapisana jest w Wt<NV w Przysusze pod nr
W 10583, stanowi własność Fundacji "Myśl" w Odrzywole.
Oszacowana została na sumę 270.889,00 zł, suma wywoła
nia wynosi 180.592,67 zł.

I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI
- nieruchomość gruntowa z zabudowaniami administracyjnymi i produkcyjnymi , o pow. 0,9262 ha. Nieruchomość położo
na jest w Skrzyńsku k . Przysuchy, zapisana jest w WW
w Przysusze pod nr W 11939, stanowi własność HandlowoProdukcyjnej Spółdzielni Pracy w Przysusze. Oszacowana
została na sumę 231.772,00 zł, suma wywołania wynosi
173.829,00 zł.

Rabaty i kredyty dla stałych klientów
PONIEDZIAŁEK

- PIĄTEK
8.00-18.00

SOBOTA
8.00-14.00

KIELCE, UL. STRUGA 6
TEL./FAX (O-41) 31-35-32
Przy stałych zam6wieniach towar
dostarczamy własnym transportem

ł

ZAPRASZAMY!

ZAKłAD GARBARSKI
Stefan VVesołovvski
Henryk Adarnczak
Andrzej Kucharczyk
26-600 Radom, ul. Trzebińskiego 8, tel. 45-14-29

oferuje:
.. s1c6ry'wet-whlte (ekologlcznę)
.. sk6ry licowe w r6ńJych asortymentach
Ił dwoiny wykończone kllPilJlowo bądź
powierzchniowo (pull-up~ crazy horse9
second hand)
:1# nsJmodniejsze wykończenie sk6r metodą:

- ROLL COATING
- REVERSE COATING

~.~~----

PRODUKC.I.
.
SPRZEDAZ
USI.UGI

tllSZNAT

http://sbc.wbp.kielce.pl

I LICYTACJA 1/2 CZĘŚCI
NIERUCHOMOŚCI
- działka nr 241/3 , o pow. 0,11 ha wraz z budynkiem mieszkalnym . Nieruchomość położona jest w Morzywole, zapisana
jest w WW w Końskich pod nr W 10939, stanowi własność
Mirosława Wiktorowicza i Wiesława Wiktorowicza. Oszacowana została na sumę 32.551 ,00 zł, suma wywołania wynosi
24.413,25 zł .

I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI
- działka nr 103, o łącznej pow. 2,23 ha (podzielona na 16
działek budowlanych przeznaczonych pod budownictwo jed-

norodzinne, częściowo zalesiona). Nieruchomość położona
jest w Morzywole, zapisana jest w Wt<NV w Końskich pod nr
W
16934, stanowi własność Mirosława Wiktorowicza
i Wiesława W iktorowicza. Oszacowana została na sumę
16.523,00 zł, suma wywołania wynosi 12.392,25 zł.

II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI
- działka o pow. 2 ,59 ha, zabudowana, na której znajduje
się linia do produkcji kostki brukowej . Nieruchomość położo
na jest w Mirowie, zapisana w WW w Szydłowcu pod nr W
9435, stanowi własność PPH "Tercer" w Mirowie. Oszacowana została na sumę 1.493.564,30 zł, suma wywołania wynosi
1.120.173,23.
Ko m o rnik
bn21 / ,

strona 1%

Echo Reklama

DNIN'

TYLK~jyA "ECHU

O

ZAOOWOLEMA
KLIENTA
N4 OGŁOSZEMA
DROBNE

Auto

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

Solo Fiat Dealer
*

Skup i

sprzedaż

używanych,

Okna, drzwi, materiały budowlane. "Mabud", Jędrzejów, ul. D0jazd 1, tel. 613-52.
Płytki

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

samochodów

tel. 68-60-05, 68-

60-06.

* Sprzedaż nowych samochodów,
tel. 68-60-05, 6IHiO{)6.

-

_II?

* Dogodny kredyt.
* Oryginalne części zamienne do

Dachy - Izolacje

wszystkich modeli Fiatów. Kielce, ul. Piotrkowska 12, tel./fax
68-06-10.

*
*

Wodrol - Kielce
Rynny PCV

tel. 68-60-03.

Wełna

Serwis wymiany ogumienia TC
Dębica,

tel. 68-60-03.

126, Cinquecento, Uno. Kielce,
ul. Paderewskiego 32, tel. 6641-27.

Kielce, Piwowarska 28 (boczna
Witosa), tel. 31-38-17.

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

JWl'I/IIIII90

Elektronika

Solo Fiat Dealer
Alarmy - Cebox
- ALARMY STACJONARNE

SANYO - wielka PROMOCJA
sprzętu grającego z odtwarzaczami CD, ceny już od 300 zl. TRADEX - sklep, Kielce, Leonarda 16,
tel. 428-47.

- - _ . _... _-====

- SZLABANY

Kupno

- ZAPORY PARKINGOWE
- KRATY ROLOWANE

(WŁOSKIE)

RATY
,CEBOX". KIELCE, POLNA 7,68-

126p (1984-87), w dobrym stanie technicznym. Kielce, 68-08-30,
22-137.

23-68, 461-38.
H •••••••••••_ _••_

• • • • • _ _ _ _ . _• • • • _

WMJOO3I1

••••••••_ . _•••_ _ _ _ •••_ _ _ _ • • •••••

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

Blokady skrzyni biegów - TYTAN LOCK - montaż, wszystkie
typy! "Rita Motors", Kielce, ul.
Domaszowska 52, tel. 68-12-36.
~

Budownictwo

Lokale
Budowa mieszkań : Szydłówek,
Barwinek (garaże, ulga podatkowa). Biuro Mieszkaniowe - Kielce,
61-65-12.

AAA Autoalarmy Prestige Audiovox (zmienny kod). Dodatkowe akcesoria zabezpieczające.
Serwisy: Kielce, Manifestu lipcowego 34, 32-65-99 (czynny
8.00-22.00) ; 1 Maja 191a (.Polmozbyt") , 66-32-07.
Akumulatory· najnowsze (polskie, zachodnie), P~stów, Centra
Plus, Accupawer (hurt - detal), regeneracja, ładowanie, ocena
techniczna. Brzeziny 102A, sklepy: Kielce, Skalista 13, 492-63,
Sandomierska 106.
1IIY1/IIII310

'--Ai(iJiTiulatory- 'Banner'''do-'''Ja:
pońskich i zachodnich. Kielce,

Nieruchomoscl - Piasecki &
Górecka. Kupno, sprzedaż, wynajem, zamiana. Kielce, Targowa 18,
32-19-33.
YlIII1lln

111'/I/11II3I1

- PIli-de wynajmęsKlep spoZyW:
czo-monopolowy. Kielce, ul. Ła
nowa 29, wiadomość po 17.00
w miejscu.
-" 'POszukuję-'IOkalu-iia-aztaFcifnosc

lW'Il/IIIIllO

YIIII11310
'--sprzeaam-};1'~~~'-" 42" --m'-KW~:

Firma "Kanaan" oferuje: rynny
z PCV Marley, drzwi harmonijkowe z PCV. Wykonawstwo
tynków gipsowych mechanicznie. Kielce, Sienkiewicza 76,
V piętro, pokój 14, tel. (0-41) 6646-60.
"Mabud" - przedstawiciel Cementowni "Malogoszcz" oferuje
cement 350, 450 oraz inne materiały budowlane. Kielce, Zagnańska 72, tel. 484-19, fax 493-92;
Skrzetlewska 4, tel. 68-44-40.
~~~--~--~~~
-Materiały budowlane. .Kiel-

BUd-, Kielce, Wrzosowa 1, 68-7112 (SPRZEDAŻ RATALNA) .

produkcyjną,

60-100 m kw., z telefonem, siłą. Kielce, tel. 61-92-90.

I piętro, os. Podkarczówka, z telefonem. Kielce, 61-97-06 (17.0019.00) .
!lVIOIII

- Sprzedam IliIeSZkanie cztero:
pokojowe, o pow. 83 m kw., os.
Barwinek, nr oferty BO/10198.
!lVIDIII

-WłasnćiSCfowe-};1=-2,'f,;f-3--ia':
mienię

na dom w Kielcach lub okolicy. Kielce, 23-115.
!lVIOI63

--Wynajmę Kawalerkę na awala~

ta. Kielce, 443-55.
!lVIOl!)

Medycyna
Nowo otwarta apteka przy ul.
Koziej (obok muzeum) zaprasza
codziennie od 8.00 do 20.00, w
soboty od 8.00 do 14.00.

---------_._...__...... -_._-._------_.._--_._._--1IlV1/IIII311

VIIII11306

_I

Autoalarmy. Kielce, 68-07-88.

--Autoszyliy:"Montai, sprzedaż szyberdachy.•Autofenix·, Szewce
39 koło osiedla Nowiny, tel./fax
592-05 oraz Kielce, Tarnowska 26.

Niemiecki· korepetycje. Kielce,
32-22-45.
!lVI01!1

"Prymus" - najtańsze kursy
komputerowe. Kielce, 563-48, 6104-49.

Naprawy
_._..__.._-_...._.._-_. __._-_.__.......IWIOlI!
_--

nY1<IW1

_····DomywoIiio·stoJące ·:· N1i'rusze:

_I

wicza, Ostrogórka, Zalesie, Miła.
Biuro Mieszkaniowe - Kielce, 6165-12.
- Com, gOSpOd1łrs-twO (Skiby- :
Chęciny)

sprzeda Biuro Mieszkaniowe. Kielce, 61-65-12.
Wl'II/IIII3Il

Okna i Drzwi
"HOSSA" S.c.
Największy

w regionie dystrybutor okien i drzwi POLECA:
zespolone i okna jednoramowe
z zestawami termoizolacyjnymi
Włoszczowa).

~

Górników
502-52.

Staszicowskich

15,
lIYI/IIIIlII

Komis - części: Trabant, Wartburg, Skoda. Kielce, Słowackiego
16, tel. 61-36-89.
WI""III

-Takfeiiiictwo;biacharstWo,-us:
tawienie geometrii. Gwarancja do
5 lat. Suków - Papiernia, 61-94-12;
Kielce, Sobieskiego 87,61-52-74.
YlIIOIlU

"-'Naprawa- sii'iilkow;"montaz-tlu:
mików Walker. Kielce, Krakowska
62, 516-41.
_lO

PÓłosie napędowe (francuskie,

gwarancja) .• Lemar", Kielce, Ście
giennego 201 , 6145-18.

Okna z PCV
Przedsiębiorstwo

"VICTOR·

Kielce, Skrajna 86 (od ul. Malików)
tel. 66-20-73

NAJTANIEJ U PRODUCENTA!

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 stan-o
dardowe okna SSB "Stoi bud"
Włoszczowa w cenach konkurencyjnych.

Praca
Cukiernik potrzebny od zaraz.
Kielce, 465-36.
lil/iiii116

..

Firma z Buska poszukuje tapeciarzy do pracy w RFN. Busko, (0-496) 41-06.
YAI.41I113

Kierowca kat .B' z doświadcze
niem szuka pracy. Kielce, 507-34.
lil/iiii11.

'--Xo6reta'przyjmrepracę;" wy'KSltałcenie średnie,

-brązowe, brązowe w dowol-

kurs komputerowy. Kielce, 66-08-13.

nym kształcie i rozmiarze.

-''POsliidam- lvec'o-'priedłiizariy;

lil/iiii110

podwyższany

rykańska. Przesuwne góra-dół,

- szukam pracy.
Kielce, 11-87-25.

lewo-prawo, z siatką ochronną

···-PoszukUj"9....·garwai'io:lecnńlka:

przeciw owadom; na zamówie-

Kielce, 31-80-65.

nie.

!lVIOlO1

Sprzedaż
AAAArtykuły dziewiarskie, skarpety, rajstopy, figi, slipy, biustonosze. Hurtownia .Dolores', Kielce,
ul. Św. Leonarda 15.
Wl'II/IIII3IO

······AtraKCyJn·e··cen'Y'·~··posezonowa

obniżka cen sprzedaży kombaj- .
nów buraczanych. POM - Jacentów (0-15) 69-24-06.
_16

-" Auon~6DTf983rFiafTempra 21

-

do kwiatów, nawozy. Kielce, Wojska Polskiego 24.
lCWł3II

······Cztery--{ciny prosaSl<opame
(015) 11-05-84.

lil/iiii111

_I"

······Doberm·any--··T ..·rooowoae'i li
Kielce, 61-94-73.

!lVIOIII

Drukarnię

offsetową.

Kielce,

68-12-48.
!lVIOlI!

-··F".ati·rrnolf·984rKielCe,6f~r
!lVI11II31

'--Fiara--f25P(f9'83rKielce, ul.
Nowy Świat 48a/21.
1IV1010l

- 'FIataT261l (1985):-RJeJCe,"68=
80-44 (od 15.00).
lIV1OI1l1

'- ForaaSierrę:T<ielCe,'61-1"6::ss:IIVDI'II
--'Gar8Zolaszak, zamrazarkę

Mors 223, garaż na motocykl. Kielce,61-45-05.
-'II

'-"'G1iZUi'a, łerakOla,KIeje.T<Jerce~
Legnicka 1, 68-16-03.

N/w110m

7. Okna i drzwi z aluminium w wielu

wprowadza wymiar ochrony karpia 40 cm na akwenie Suków.

lil/iiii111

4. Okna z PCV Panorama (zbrojo-

6. Okna z PCV - konstrukcja ame-

_I
-,

······Boazerra-lisfWY;-liil<lery,-zremla

z zestawami termoizolacyjny-

5. Okna z PCV - KBE białe, biało

.

Tamo, szybko, solidnie! Szyldy,
napisy reklamowe, uslugi plastyczne i wydawnicze. ATH, Kielce,
Żytnia 1, tel./fax 486-66.

(1991) . Kielce, 66-46-81 (po 16.00).

przyjmie do pracy elektromonterów.

we i na zamówienie.

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

-" ZarząCł1<olił-PZW'RKSM"KleICe

NNI/IIIIII1

1II'Oł190

kietypy.

Różne

ganizuje przyjęcia weselne, bankiety, imprezy zlecone. Kielce,
566-06.

····-~EKó6oi~KTelce";·-{el:·-43'5~ n~

3. Okna z PCV Poltrocal - wszyst-

lil/iiii111

IIVI/IIIIJn

2. Okna drewniane jednoramowe
mi, oklJcia zachodnie ,Stolimpex·.

nia telefonów. Praca na zmiany.
Kielce, 511-11.

....-Re·stauraCja.. ··;;Ka;:czowKEi"Or~

-" DOdałf(owa~W~;31'~7g:55:

biało-brązowe, brązowe; typo-

-····Forcr:-częŚClzamrenne~-·Klelce,

--:zatrudnI, panią copi'zyJmowa-

ZAPRASZAMY!
Każdy wybierze coś dla siebie!
"Hossa" - Kielce, ul. Żelazna 22
(obok dworca PKP), tel. 66-34-21,
fax 66-09-01 ; cement, parapety
pod numerem telefonu 66-09-07.
.Hossa" - Radom, ul. Obrońców
30 (dojazd od ul. 1905 Roku), tel.
60-20-88.

(przedstawiciel handlowy .Stolbudu"

lil/iiii101

montażowa.

REHAU, okucia W!NKHAUS

Agencja .Bajako", Tarnobrzeg,
(015) 22-71-62. Kupno, sprzedaż,
zamiana, wynajem.

ny profil, okucia Roto) białe,

25-07.

nie zamówień na montaż żaluzji.
Kielce, 66-08-13.

oferuje stolarkę PCV w systemie

Nieruchomości

11_173

(samochody zachodnie). Kielce, Domaszowska45, 68-

14. Cement z Ma/ogoszcza i wap-

PRODUCEN~

Gazowe piecyki. Kielce, 31-0410.

-·;:Auto.P.fai";-sprzedaZczęśCI
używanych

IIVIOI"

-'ZiifrUdi1ltakWiZYfOrOw:Zl5iera-

15. Piana

1. Okna drewniane dwu ramowe

Akumulatory A~uma - tanie,
niezawodne, 2 lata gwarancji.
Części do Skody i motocykli
(wszystkie typy). Motorowery.
aMotor-Zbyt', Kielce, Żytnia 3/5,
tel.lfax 61-67-78.

8ayosan, śnieżnobiałe tynki,
rynny Marley. Kielce, Okrzei 59,
429-12 w. 34.

54-10-20.

17-43.

1IV1019\

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.

,Fakro" , "Ortis·.

Wysokie zarobki - .Comerc".
25-950 Kielce 10, skr. 4, koperta +
znaczek 2 zł.

13. Styropian.
no.

Amerykańskie autoalarmy

424-67.

111'111101

. --oeskl·poaioQc;we~-BilzynT047}

Kurs - agent celny. Kielce, 68-

Studentka filologii angielskiej udziela korepetycji. Kielce, 31-0867.

n~1I1O

Blokady

ciel handlowy firm: • Velux·,

AAA Alarmy, tel. 68-23-68, 46138.

_311

PARTER

12. Okna dachowe - przedstawi-

Nauka
...... .... 11\1119\3
..........

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

AAA

na rury

.

Motoryzacja

SZANS

Ul. TARGOWA 1

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

mineralna, szklana, otuliny

Styropian, folie, papy

• Sprzedaż w systemie AUTOTAK

(0-41)

TO

BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ ECHO DNIA
CZYNNE CODZIENNIE 7.30-20.00, W SOBOTY 8.00-14.00

1IV1004.

Blachy dachówkowe

Autoryzowana Stacja Obslugi,

Odżywianie komórkowe.

66-44-01, (0-48) 31-86-62.

MINUT

NA SKUTECZNE OGŁOSZENIE

szczegółowe

O

od 7,30 do 20.00 TO

wzorach

zewnętrzne

z

wewnętrme
przekładką

i

ter-

miczną; typowe i na zamówie-

nie.
8. Drzwi wewnętrzne - kilkanaście
wzorów.
9. Drzwi zewnętrzne - kilkanaście
wzorów.
10.0ście,inice .

11 . Bramy garażowe .

http://sbc.wbp.kielce.pl

"-Potrzebne szwaczki. Klefće-;"6f:
20-32 (dzwonić 16.00-17.00).

Hurtownia Fajerwerków, bezpośredni importer .Absolutus"

S.C. Biuro Handlowe, Kielce, ul.
21, tel. 61-70-21,
fax 68-75-94.
Yl1lO11II1

lil/iiii111

--Przyiirię-crżiewczyi'iy" -oo-kiOsKU

Słowackiego

spożywczego z aktualną książeczką
zdrowia. Kielce, 32-19-69.

Kocięta

lil/iiii119

perskie oraz oryginalne
3/4 persa. tanio. Kiel-

···-::ServlsCCi";····-·-·RTerće;-····_·····uJ:

mieszańce,

Chęcińska

,"ę... JJ.:~.9.:.2.Q ,--

12

poszukuje

współpracowników z własnym sa-

mochodem .

___ ....____ .....__~l

Komputer IBM486DX4, tanio,
gwarancja. Kielce, 473-30.

_111

-'-S'pecjaIiSfa' reklamy'--poszukuje
pracy na 1/2 etatu. Kielce, 32-21-72.
lil/iiii113

1IV1011O

-" MasZyny- ao produkCji rajstop.
Skopanie. (015) 11-05-84.
..

_......_ - - - - - - - -'_lU
-

Echo Reklama
Towarzyskie

Nowo otwarta hurtownia drogeryjna. Kielce. ul. Ściegienne
go 247. Zapraszamy w godz.
6.30-19.30.
YA1/OIJlO

Agencja "AMANDA-TOP'. Kielce. 5OO-64.

Opla Asconę 1.6 ~ (1984) 2drzwiowego. Kielce. 61-89-76.

FRANKE
ZLEWOZMYWAKI
NIERDZEw1iE
AUTORYZOWANY
DYSTRYBUTOR
HURTOWNIA OBI

"Lais". Kielce. 61-56-31 .
1II'ft14

11)'1_

-PiInłiT26p·{f983}·.

strona 13

Nowy , Erotic Shop' zaprasza 6
listopada - róg ulic Sienkiewicza
i Paderewskiego. Kielce.

cena 2.20([

Zagnańsk 11-37~. po 18.00.
14'101113

'--Plfriiel~6P119~)-:-Jęariejow~

YAII01l11

KIELCE. ul. Zakładowa 1
tel. 66-06-05, w. 176, 177

od 7 do 18, soboty do 13

"Sahara" - towarzystWo-rma-

624-29.

saże na miejscu i u klienta. Kielce.
61-65-55.

IQ/Ulln

--SIatKI ogrodzentowe. Kielce,
229-24.

_I

IQ/IOIOI

-····:fhals":Kle"ice·;·S1·=49:·i'S..--·-·--

YA1I01110

_._._ __ __ __._ _._._._ __ _._

SkOdę 105S (1985). oryginalny
lakier. Kielce. 31-09-42.

..._.

.

..

...

.. ....

...-

Turystyka

11)'10011

SkOdę 105 (1986/1987) . Kielce.

31 -70-28.

Bratysława - Wiedeń - Buda11)'1009'

peszt 8-12 XI 1995 - cena 270.00
- Wieden 22-26 XI
1995 - cena 210.00 zł. OST . Gromada' Kielce. ul. Targowa 18. tel.
32-29-71. 32-12-31 .

~·-SProwaazony--BMW-·-520i

zł. Bratysława

(1991 /1992) . ABS. klimatyzacja.
Kielce. 31-86-75.
JQI09łl3

Sprzedam Audi 80 GLS (1981)
benzyna + gaz. stan dobry. Kiel-

YA1IOI111

-"'"Woinerruejsca 'NorYmberga-:

ce. 493-63.

Monachium. 5.11 .1995 - wyjazd.
Kielce. 31-25-50.
........_... ....._..... ..._........__ ..._-_.._.............YA1IOI111
__ ....

!GIIOI84

--'Sp'rzeaiim" C:33(['Rralnorl'l32~
14'10111

_

"'-'S"przeaa-iii'-'FOroa--'Escórtii

._

__

Usługi

(1992). Kielce. 31-81-04.
!GIIOlll

'--Sprzedamt>Olóneżii'-C"iiro-'i';6

MA Alarmy. tel. 68-23-B8. 461-38.

(VIII 1994) . Kielce. 68-48-27.

WIY(ft103I1

IQ/I0161

"-"Sprzeaam-Poloneiaw"l<OTórze

ALARMY - MONITORING. SEJFY. KIELCE. 1 MAJA 72. 66{)8-22.

żółtym (1982) . Kielce. 66-23-82.

KARPIEŻVWE

WARZYWA

ZIEMNIAKI

ART. SPOŻYWCZE

ART. SZKOLNE
HURT i DETAL codziennie 6-20
HURTOWNIA .WIATRAK"
~
Kielce. ul. Skrzetlewska 4
(Herby - parking Skrzetlewska)

I

SPRĘŻARKI
wraz z wyposażeniem dodatkowym
- uszczelniacze, kleje, środki smarujlIce firmy LOCTITE
- układy pneumatyczne i elementy hydrauliki siłowej
- zszywacze tapicerskie
OFERUJE PH-UP
- wiertarki i wkrętaki pneumatyczne
- szybkozłączki - szercld asortyment
- przewody gumowe Polieylenowe
25-729 Kielce. ul. Urzędznicza 16
- agregat prądotwórczy 22OI12V 2,2 kW
leI. 504-57. lel./lax 524-77

BEST

~

IIx 0613318. skr. p. 334

SERWIS OGUMIENI
SAMOCHODÓW CIĘŻA

111'10103

- Maloviani"e: tapetowanie. Kiel-

pek. kaloryfery aluminiowe Radal.
Kielce. 66-28-09.

ce.68-23-16.

IQ/IOI16

Kielce. 444-94.

347.

Kleice-;-22:

f2'Sp'--(l984)slan

ZaluzJe. kielce. 66-08-13.
111'1II1II3

14'111109

Zaluzje, verticale. hurt. detal.
montaż . fak1ury VAT. Przyjmiemy

·-·VWGolraUI-r;66"ll993).Sprowa-=
dzony w całości. Kielce. 66-71-51 .

akwizytorów. wyjazdy w teren
służbowym samochodem. Kielce.
tel. 61-92-90.

11)'101"

- VW"""GO!faf1f rf\f985Tl<ielCe;
61-31-10.

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

...................... _..

mOlI'

Zuka blaszaka (1981) . Kielce.
66-23-81 . 68-45-17.

Odwodnienie drogi krajowej nr 73. w Bilczy. w km 19+ 150 19+ 310. wykonanie kanalów z rur f 60 i f 50 oraz studni przelotowych
f 125 i ściekowej f 50.

VideoFilm
572-75.

1G'I179111

(montaż).

Stolarka Bud.

Kielce.
11)'10141

Zguby

"OKPOL" Kielce
Okna - plastikowe

Szkoły

Okna - dachowe

1I)'I0l04

Rubinkiewicz Anna zgubiła legiIII LO w Kielcach.

tymację szkolną

IQ/IOlGI

Drzwi - aluminiowe

--si1Ufik 'PlotrzgublffegltYmacj-ę

Folia dachowa. ościeżnice . styro-

Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Zginął

Kielce. ul. Batalionów Chłopskich

pies! Czarna 14-mie-

slęczna suczka Sara. średniej

77. Niewachlów 1. tel. 571 -91 .

wielkości z podpalanymi łapa

554-27.

mi i białym krawatem. Na szyi

Końskie. ul. Kielecka 3 (teren Pol-

skórzana obroża . Kielce. 22-

mozbytu) tel. 32-92.

311 lub 23-711 .

..._---~~~

IQ/IOlOO

REKLAMA
SITODRUK
OFFSETDRUK

~USŁUG

~ REKLAMOWYCH

i

da 1995 r.• do godz. 9.
Otwarcie ofert nastąp i 15 listopada 1995 r.• o godz. 10. w Siedzibie

Zainteresowane osoby zapraszamy do złożenia pełnego
zawodowego oraz kwestionańusza osobowego. Oferty
prosimy składać w Dziale Zatrudnienia ZP .Ćmielów". ul.
Ostrowiecka 45. 27-520 Ćmielów.

Zarządu Dróg - Kielce. ul. Przęsłowa 2.

W przetargu mogą wziąć udz iał wykonawcy spełniający warunki
22 pk1. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych z 10
czerwca 1994 r.
określone art.

106011<

Rejon Energetyczny Jędrzejów informuje o przerwach w dostawie energii elek1rycznej w listopadzie. w godz. 8-15

7-9

Mieronice. Karsznice. Rembieszyce. Bizorenda. Złot-

.~!~!!..~f?~!!?~!..~!:!!~~~~!..~~!!?~1_Yi.Y.9.~!:':~9.~.............................................

.~.~Ją......:?!!:':~!..9.~~!:':.~.~~!:'.~....................................................................
10

Włoszczowa - ul. Partyzantów. Jędrzejowska.

Wschodnia. Zielona. Kusocińskiego . Przedszkole nr 5. Szkoła
Podstawowa
nr 2. Wola Wiśniowa
.................................................................................................................................
.

.

.~.~.!?......~.~h~~.'..~':!~~!9.~.......................................................................
.~.~......:?!91~'!f.~~~ ....................................................................................
Żeleźnica

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.~.~......:?~~~!:?~~~..!~r.~!!:': .......................................................................
30
Krzcięcice. Słaboszowice. Ludwinów. Mierzyn . Mierz!:':~~..9.~!.~9.1.El:!.~.~.~9..~............................._...................................................... ..
.~.4.... . . ........ ~~p.~.~!~y... ~.!Y.!:'.~! ........................................................................
.~.~............... !::El:~!:'.i.~~.'..:?~~~~.~~!..~r.~~El:.I.~~.~~.....................................
.~.~J?..~.~..........~9.~!9.~............................................................................ .

22

HURT

Jarków. żarczyce. Lasochów. Wiśnicz. Kozłów. Ludw inów. Słupek. Cieśle. Czostków. Osiedle Bukowa. Ludynia SiIi-

FARBY, LAKIERY

~.~!Y.._ .....................................................................................................................

CENY FABRYCZNE POUFARBU WROCŁAW

STUDIO

Wadium w wysokości 200 zł dla każdego z wymienionych tematów
należy wpłacić w kasie zarządu w Kielcach. najpóźniej do 15 listopa-

życiorysu

............ . .. . . u

11)'10111

nio. raty.

Termin składania ofert upływa 15 listopada 1995 r.• o godz. 9.

- wskazane wykształcen ie wyższe ekonomiczne
- 5 lat pracy w księgowości
w tym 2 lata na stanowisku kierowniczym
- wskazane uprawnienia biegłego rewidenta

530

. Chemar".

ta-

Biorący udział w przetargu powinni oznaczyć kopertę z ofertą napisem • TEMAT 20/A" i analogicznie dla każdego tematu.

&9
Sobowice
......................
. ......
. .................................................. _.................................................

Gos Paulina zgubiła leg itymacj ę
Podstawowej nr 22.

Okna - drewniane

Ofertę cenową należy złożyć w zamkniętej kopercie. w siedzibie
Zarządu Dróg w Kielcach. ul. Przęsłowa 2.
.

YA1I01311

1I)'I0lIII

126p (1983). Kielce. 15-23-13.

Kielce, .1. Warszawska 6
tel. (0·41) 68·21-68w. 28
fax (0·41 68·03·69

Termin wykonania ustala się do 31 grudnia 1995 r.
TEMAT D:

Cena formularza wynosi 10 zł.

Warunki:

14'10161

dobry. Kielce. 31 -50-81 .

I I

Droga wojewódzka nr 15469. Laskowa - Kostomłoty II. roboty
odwodnieniowe przy przepuście f 60. w km 0+000. na drodze gminnej do kopalni . Laskowa".

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiści e w siedzibie Zarządu Dróg w Kielcach
lub za zaliczeniem pocztowym od 9 listopada 1995 r.

KSIĘGOWEGO

YA1IOIl1l

- i8fuzje:gwarancja.

.

b) na drodze wojewódzkiej nr 15489. Wąsosza - Belno. przepust
w km 3+100. w miejscowości Belno - 58 m .

Termin wykonania ustala się do 31 grudnia 1995 r.

GtOWNEGO

lII'O!lII1

-"'S-przidam--1'26i)""lf986};-'295([

tO
25·306

sprężystych :

wości Radomice, w km 1 +490.

,

ProfesJonalne usługi oferuje Biuro Rachunkowe "Anna" s.c. Kielce.
ul. Słowackiego 12. tel. 32-45-23.

Sprzedam zamrazarkę. Kielce.
66-04-57.

_

Ustawienie barier

a) na drodze krajowej nr 7. Barcza - Kajetanów. przepust w km
508+ 782 - 64 m.

Obustronne poszerzenie istniejącego przepustu płytowego pod

poszukują kandydatów na stanowisko

Kielce. 11 -71 -71 .

111'10113

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

TEMAT B:

drogą wojewódzką nr 15538. Wola' Morawicka - Drugnia. w miejsco-

-'-'Ocieplanfedom'ÓwWtryskOwe:

sprzeaam tanIeJ 23 raty na f'OIOi'ie:
za w konsorcjum. Kiełce. 16-15-32.

montaż .

Termin wykonania ustala się do 31 grudnia 1995 r.

TEMAT E:

ZAKŁADY PORCELANY "ĆMIELÓW"

III'IIIMl

JOIOI9n

pian. parapety PCv,

niejącym przepuście .

Termin wykonania ustala się do 31 grudnia 1995 r.

IQ/IOIIO

--'Sprzeaaiii'-ta-m6-dacnowKę" J&

garażowe

Droga wojewódzka nr 15495. Wola Kopcowa - Domaszowice.
w miejscowości Domaszowice - roboty odwodnieniowe przy ist-

TEMAT C:

POLECA:
- opony firmy .STOMIL" Olsztyn
(w pelnym asortymencie)
- opony firmy .MATADOR·
- opony bieżnikowane firmy .BOSS·
BuJ!r...Zdró1
DO CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH I NACZEP
ul. BohaI.,,;., Wanzawy 126
PRZY ZAKUPIE BEZPŁATNY MONTAŻ
<baza !półdn.lni Ai.. zlur.iowtj)
Prowadzimy wszelką naprawę ogumienia
Iti. (0496) 26-04

Glazura, ter'akota. hydraulika.
Kielce. 548-27.

dzentyn. Tel. 11-57-85.

Drzwi -

TEMAT A:

Termin wykonania ustala sie do 31 grudnia 1995 r.

Leśna Kam. - Góra 26. 26-010 Bo-

wewnętrzne

ogłasza przetarg nieograniczony
na wykonanie robót z zakresu bieżącego utrzymania dróg i obiektów mostowych na drogach administrowanych przez Zarząd Dróg
w Kielcach.

e) na drodze wojewódzkiej nr 15510. Bieliny - Makoszyn. most w
km 1 + 000. W miejscowości Bieliny - 140 m .

IQ/IOlłl

Drzwi -

tel. 68-42-92. 68-42-93. 68-46-92 (fax)

Przetarg obejmuje następujące tematy:

- Sprzedam Wcłrtburgatyp 353~

-Sprz8Cłam-

DYREKCJA OKRĘGOWA DRÓG
PUBLICZNYCH W KIELCACH
ul. Paderewskiego 43/45. 25-950 Kielce
ZARZĄD DRÓG - KIELCE
25-670 Kielce. ul. Przęsłowa 2

G REI 2 • Hurtownia
Kielce, Kolberga 8 (baza KPBM)
tel. (041) 514-14
BEZPŁATNY

oowóz TOWARU

NA TERENIE KIELC.

.~.~...... ~~.~~i.~.............................................................................................

.~.?!?...... .9.~~~..!3.y.~~~.~~~~.......................................................................
.~...............~~.r:!:~j!?~.:.!-!.I:..~!!:':~.~!!.B~~.~~~.~~.:?!5B!.§~...ę.~~.f.:?:?
.~ ................~ff.9.r:!:~1~'!f..:.~.~:.?i.~!~~!:':!.~~~.'..Yi.!~l~~~.'..~.i.~~.~~'!f.~~!:':
.~.~......r:!!:':g!9.~!~.~!..ę.~_r:'.~! ..lł.§ !..9.~r.~~~.~.?9E~.~ !~..........................
l

http://sbc.wbp.kielce.pl

I~"

INFORMACJA-HANDEL
USŁUGI-PRODUKCJA

ORAZ INFORMACJE O OGŁOSZENIACH
DROBNYCH Z TRZECH OSTATNICH
~
NUMERÓW.ECHA DNIA·

TAL

I ~ 168-22-01
68-22-03
. . 68-22-04
TELEFONICZNA AGENCJA
INFORMACYJNA
OZlAU
OOPO~lEDZLU.KU

00 PL\TKUWGODZ. 9-18
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łamigłówki

N asze

nr 43

JOLKA NA RATY KRZYŻÓWKA
Nagrodę miesiąca za rozwiązanie hasła głównego z listopadowych
"jolek na raty" funduje HURTOWNIA AGO JERZEGO SKOWERY ROBERTO S.C.,
Kielce, ul. Zagnańska 65, tel. 32-43-65.
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Określenia wyrazów podano w kolejności alfabetycznej. Ujawnione litery mają
ułatwić ustalenie miejsca
wpisu wyrazu przez rozwiązującego. Jako rozwiąza
nie zadania w ramach "Naszych łamigłówek nr 43" wystarczy podać wyrazy zaczyające się literą I.
* starszy brat Mojżesza i jego
pomocnik
* wiecznie zielone drzewo z
Gwinei
* port na Honsiu Ipoprzestawiana ITAKA!
.
* palindromowy port w Izraelu
* mniszka buddyjska
* miłuje na ekranie
* nauka o budowie organizmów żywych
* chroniony gatunek sikory
* dziurka w klapie marynarki
* strunowy instrument muzyczny
* wprost wyspa w Zatoce Perskiej, wspak: ogród owocowy
* produkt wulkanizacji kauczuku
* po wielu latach pracy na odpoczynku
* i Zola - pisarz, i Karewicz aktor
* ... lipiński Izm. 1991/,
współzałożyciel "Szpilek"
* grupa drzew rosnąca dziko
* jaszczurka owadożema z okolic tropikalnych
* znak osobisty i rodzinny
mieszczan i chlopów

* chrząszcze padlinożerne
* w przyslowiu podług stawu

* zbiór i opis szlacheckich znaków rodowych
\
* przewodnia utworu literackiego
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chlebowe
* film Akira Kurosawy stanowiący przeniesieńie "Króla leara" w scenerię Japonii XVI
wieku
* podstawa apartheidu
* dla statków czekających na
wejście do portu
* ojciec literatury polskiej
* poziome ,drzewce omasztowania
* Rolska
* ekwator

* ćwiczeb

* nacięcie zębate

* chłosta

* autko wyścigowe
* stolica i główny port Gwinei
* Północna z Phenianem,

*

żyła skał magmowych zastygłych między warstwami

skalnymi

* wyrażenie matematyczne

z Seulem

*

* skorupiak dziesięcionogi
* Nicolaes Izm. 1693/, ma-

popołudniowy odpoczynek
* otwierane okno w pokładzie
do oświetlania pomieszczeń
pod pokładem, świetlik * ucięty ukośnie kawałek tkaniny
* przewóz drzew z prądem
rzeki
* szkło imitujące brylanty
* smaczna, duchowa lub naukowa
* galanteria, elegancja
* cegły wystające w murze,

larz holend ., uczeń Remb randta /przeanagramowana
MESA!
* miasto w Indiach nad rzeką
Bias
* zna budowę maszyn i umie
je obsługiwać
* dzwonkiem się zac~na
* kurtyzana u Emila
* pani z 1 grudnia
* dawniej: statek, okręt
* elektron o ujemnym ładunku
* choroba wywoływana przez
świdrowca
przenoszonego
przez muchy tse-tse
* np. Ali-Wadi
* hulaszcza zabawa
* kamień szlifierski do ostrzenia narzędzi metalowych
* duży, silny pies pasterski
* i w Paryżu nie zrobią z niego

strzępia

* opłata stała urzędowo ustalona

* kanton w Szwajcarii

* podatek u muzułmanów

* typ komicznego służącego w
commedia dell'arte

* zaludnienie

* niejeden w główce czosnku

* ogród zoologiczny

ryżu
płd .-zach.
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* bata/ion .Kedywu·

Nigerii

SZYFROGRAM
Utery czytane w kolejności od
1 do 42 utworzą rozwiązanie - aforyzm ~Ieksandra Kumora.
POZIOMO: 131 uprowadzona
przez Parysa, 39/ miasto nad Sanem, 11 dzieża, makutra, 21/
część tułowia z płucami i sercem,
341 rozrost, ulepszanie się czegoś, 231 przedział w stodole , 61
stagnacja,

LEWOSKOŚNIE W DÓŁ: 7-11
gmin, tłum ,
PRAWOSKOŚNIE W DÓŁ: 21-
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161 piątkowe wstrzymywanie się od

jedzenia potraw mięsnych .
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PIONOWO: Al port nad Sawą
Iprzeanagramowane C pionowol, BI groch pastewny, CI ssak
z rodziny jeleniowatych, 'Czytal
Iprzeanagramowane pionowo
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II

Al, Dl pożyczanie

pieniędzy na wysoki procent, El stoi na czele korpusu dyplomatycznego, FI nieznana
asekurantowi, Gl otoczka wiązek włókien nerwowych, HI fizyczna lub życiowa, II haracz ściągany z kraju
podbitego, JI solenizantka z 13 grudnia, KI wyzyskiwacz, LI ogólny kierunek zmian.

własne dobro
najważniejsze zboże

ny obóz wojskowy
* stolica stanu i stan w płn . Nigerii

* miasto w

L

POZIOMO: 11 wielka masa
skalna powstała wskutek zastygnięcia magmy pod powierzchnią ziemi, 2/ najstarszy wiekiem członek rodziny, 3/ ścinanie
zboża, 41 ksiądz albo źakonnik,
5/ międzynarodowy, koleżeński
lub walny, 6/ pododdział w kawalerii, 71 miejsce pod wierzchnim
ubraniem na piersiach, al lud
fiński, który zajmuje się głównie
hodowlą renów, Lapończycy, 9/
cudzoziemiec - dawniej, 101
zdrobniale o gęstej, zawiesistej
przyprawie do mięsa, 111 i Padarewski - pianista, i Gogolewski aktor, 12/ szarpanie zębami, gryzienie przez psa

*

cza Amazonki
* katolicka organizacja podziemna w Irlandii
* pospolity gatunek wierzby
* solenizant z 19 maja albo
miasto w płd.-zach. Nigerii
* befsztyka nie tyka
* ptak drapieżny albo stacja
kolejowa na linii Radom-

Południowa

D

* dba/ość przede wszystkim o

* bożyszcze
* wschodni obraz religijny
* delfin słodkowodny z dorze-

Skarżysko-Kam .

R

88

Wtery czytane wg podanegoszyfru utworzą rozwiązanie
- sentencję oraz imię i nazwisko autora.

2

33

4

Wtery czytane wg podanych
oznaczeń utworzą rozwiąza
nie - myśl oraz imię i nazwisko

autora.
POZIOMO: 11 murzyńsl<i instrument muzyczny używany w muzyce jazzowej, 2/ roślina z rodziny
różowatych rosnąca dziko w lasach lub jest hodowana dla jej 0woców, 31 Eugeniusz Izm. 1954/,
twórca nowoczesnej kartografii
polskiej, 41 1000 kg, 5/ przed
małżeństwem, 6/ przez przeszkodę, 71 skóra na torebki, 81 szpara, rozpadlina, 91 rodzaj pistoletu
maszynowego, 10/ ogień ogarniający dużą przestrzeń, 11/ odgrodzony plac przy domu, 12/ najwybitniejSA' historyk rzymski, autor m.in . .zywotu Agrykoli".
PIONOWO: Al azotek boru, BI
myśliwy
rozszarpany przez
własne psy - w mit. greckiej, CI
blaszka z liczbą z szatni, Dl
przeplata się z wątkiem, El bandyta, FI części źdźbła zboża pozostałe po zżęciu, G/ wąski,
cienki pasek skórzany, H/ tytuł
-cesarzy bizantyjskich, II reprezentuje interesy mieszkańców
wsi, JI satelita Ziemi, KI zaliczka
na poczet należności, LI druga
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Rozwiązanie co najmniej
jednego zadania prosimy przesyłać wyłącznie na kartach
pocztowycłt pod adresem redakcji w terminie 7 dni od daty
ukazania się numeru.
Pomiędzy prawidłowe odpowiedzi rozlosujemy nagrody:
I - 30 złotych
" - 20 złotych
oraz nagrody książkowe.
Na karcie z rozwiązaniem należy nakleić zamieszczony poniżej kupon konkursowy. Odpowiedzi bez kuponu oraz pełnego
i czytelnego adresu nadawcy nie
biorą udziału w losowaniu nagród.

rozlosowana nagroda mieo czym informujemy
przy tym zadaniu ..
Dziś pierwsza .jolka· zawierająca zestaw 30 liter do hasła
głównego. Aby wziąć udział w losowaniu nagrody miesiąca należy
skompletować i na karcie z rozwiązaniem hasła głównego nakleić wszystkie listopadowe kupony
"JOLEK NA RATY". Dzisiaj pierwszy kupon:

Kupon konkursowy
"Nasze łamigłówki"

,

27

KRZYŻÓWKA

nr 43
Ponadto wśród Czytelników, którzy nadeślą treść
hasła głównego z listopadowych "jolek na raty" zostanie

http://sbc.wbp.kielce.pl

siąca,

"Jolka na raty"
Kupon nr 1/256
Rozwiązanie "Naszych ła

nr 40:
1. KRZYŻÓWKA: "Porządek
jest potęgą· - Amie!.
2. JOLKA NA RATY: Litera C
występowała 5 razy.
3. ROZETA: Kontrabandzista.
4. ANAGRAMÓWKA: "Mało
ludzi z mi/ości umiera, a tak
wiele z niej żyje" /J.1. Kraszewski/o
migłówek"

-

-

-

-

NAGRODY:
W wyniku przeprowadzonego
losowania nagrody otrzymują:
I. Nagrody pieniężne:
1/ 30 zł - Andrzeł Tomaszewski - Suchedniów,
2/ 20 zł -Irena Szulc - Lipsko.
II. Nagrody książkowe:
1/ Anna Milczarz - Końskie,
2/ Henryk Mlszyckl - Kielce,
31 Janusz Szafraniec Jędrzejów,
41 Ąndrzej Tomczyk wiec Swiętokrzyski,
5/ Tadeusz Zdolińskl

Ostro-

- Radlin.
Nagrodzonego Czytelnika mieszkańca Kielc - prosimy o
dokonanie odbioru nagrody
książkowej w sekretariacie redakcji ED w Kielcach lul. Targowa 18, piętro VIIII w dni robocze od godz. a do 16.
Nagrody pieniężne oraz nagrody książkowe pozostałym
Czytelnikom zostaną przesłane
pocztą.

zadania oprac. F.B.

Weekend

strona 1S

Losowanie Pucharu UEFA

WŁOSI

DALI

W czwartek odbyły się rewanżowe mecze 1/8 piłkarskiego Pucharu Zdobywców Pucharów. Niespodzianek nie było. Drużyna
Parmy, która przegrała w pierwszym pojedynku z Halmstad BK
0:3, zdołała na własnym boisku odrobić straty, zwyciężając 4:0.
Znów z boiska zeszła pokonana drużyna angielska. Everton
przegrał w dwumeczu z Feyenoordem Rotterdam.
Wyniki: tłustym drukiem zespoły, które awansowały do 1/4 finału.
Hradec Kralove - Dynamo
Moskwa (pierwszy mecz 0:1)
1:0 /1 :0, 1:0/; Feyenoord Rot-

Prezes
zrezygnuje?
Dziś na kolejnym zebraniu
zbiera się Zarząd Federacji
Autonomicznych Sekcji Spotrowych "Radomlaka" Radom.
Głównym tematem zebrania
jest ustosunkowanie się zarządu do ostatniego spotkania, które odbyło się w czwartek w Urzędzie Wojewódzkim
u marszałka Sejmiku Samorządowego Jana Bednarczyka.
Członkowie zarządu klubu
mają opracować plan wydatków
i przekazać go do Rady Miejskiej. Niewykluczone, że podczas
zebrania zarządu prezes FASS
Wojciech Słomka złoży rezygnację z pełnionej funkcji.

terdam - Everton 1:0/1 :0/ i 0:0;
FC Bruges - Real Saragossa
0:1 /0:0/ i 1:2; AEK Ateny - Borussia Moenchengladbach
0:1 /0:0/ i 1:4; Celtic Glasgow Parls St. Germaln 0:3 /0:2/ i
0:1; AC Parma - Halmstad
BK 4:0 /2:0/ i 0:3; Rapld
Wiedeń - Sporting Lizbona 4:0
/1 :0, 2:0/ i 0:2; Deportlvo La
Coruna - Trabzonspor 3:0 /2:0/
i 1:0.

Drużyna seniorek i juniorek
Fundacji Star Starachowice
otrzymała zaproszenie na Sł0wację, gdzie z naszym zespołem chce zmierzyć się
czołowa drużyna tego kraju
TSV Casovla Koszyce.
Casovia gościła niedawno w
Starachowicach, gdzie rozegrała dwumecz ze Starem /50:81
i 72:62/. Trenerzy Słowaczek
bardzo chwali~ nasz zespół, co
jest bardzo pocieszające wzią
wszy pod uwagę fakt, że Sło
waczki
systematycznie
występują w europejskich pucharach. Wyjazd naszej drużyny
nastąpi w Nowy Bok, bowiem
mecze rozegrane zostaną 2 i 3
stycznia 1996 roku.
/PISZ!

W meczu eliminacji Mistrzostw Europy piłkarzy ręcznych Poiska przegrała w Poznaniu z Rumunią 27:29 /12:13/.

-

* W ogłoszonej ostatnio liście
rankingowej najlepszych tenisistów światowych w tenisie
stołowym Andrzej Grubba zajmuje 18 miejsce, a Lucjan
Błaszczyk 40.
* W ćwierćfinałach tenisowego turnieju mężczyzn w Paryżu
/suma nagród 2,25 mln. dolarów/ spotkają się Becker Krajicek, Ferrelra - Vacek,
Chang - Courler, Hlasek - Sampras.
* Dziś w Szczecinie odbędzie
międzypaństwowe

Co powie

zarząd?

Od czterech dni w Tarnobrzegu przebywa na testach ukraiński
koszykarz Gienadlj Lukianow. Niewykluczone, że skrzydłowy,
mierzący 205 cm wzrostu, będący zawodnikiem mistrza Ukrainy
Szachtlora Donieck, zasili skład zespołu Siarkl-Sandoglass Tarnobrzeg.

PPTS pOdaje ilości i wysowygranych w zakładach z
1 listopada 1995 r.
DUZV LOTEK: 3 wygr. z 6
traf. - płatne po 175.159 zł, 718
wygr. z 5 traf. - płatne po 365,93
zł, 34.532 wygr. z 4 traf. - płatne
po 10,09 zł, 614.624 wygr. z 3
traf. - płatne po 1 zł.
EXPRESS LOTEK: 4 wygr. z
5 traf. - płatne po 35.024,2 zł,
1713 wygr. z 4 traf. - płatne po
32,71 zł, 73.919 wygr. z 3 traf. płatne po 1,13 zł.

Najwięcej goli dla naszej reprezentacji rzucił zawodnik Iskry/Ceresit Robert Nowakowski
- 9. Ponadto bramki zdobywali:
GlInkowski - S, Gowin - 4, Badowskl, Będzlkowski, Judyckl
- po 2, Przybeckl, Lis, Grzenkowlcz - po 1. Najwięcej dla Rumunów A. Popovici - 11 .
Po trzeciej kolejnej porażce
szanse na awans "biało-czerwo
nych" do finałów ME są znikome.
Nasz zespół zagrał bardzo sła
bo, zawiedli także występujący
w lidze niemieckiej Przybeckl I
Badowskl.
Jedynie
nasi
skrzydłowi Nowakowski I Glinkowski oraz bramkarz Bernacki zagrali na swym normalnym
poziomie. Rewanż odbędzie się
w niedzielę w Bala Mare.

spotkąnie

bokserskie juniorów Polska Dania.
* W Oslo rozgrywany jest silnie obsadzony turniej piłkarek
ręcznych.
We wczorajszych
spotkaniach padły następujące
rozstrzygnięcia: Niemcy - Norwegia 23:20, Dania - Czechy
27:22, Szwecja - Rosja 27:25.
* W półfinałowych meczach
piłkarskiego Superpucharu Ameryki Południowej spotkają się
- Independiente /ArgentynaJ River Plate /ArgentynaJ oraz
Flamengo /BrazyliaJ - Cruzeiro
/Brazylia/.
/J/

Nowy koszykarz .trenuje w Siarce

kości

Rumunią

.Nowakowski.najskuteczniejszy

Po balu
na parkiet

T@lTO

** *

Wczoraj w Genewie odbyło się
losowanie 1/8 finału rozgrywek
pilkarskiego Pucharu UEFA. Kilka
spotkań zapowiada się bardzo atrakcyjnie. Bayern Monachium
zmierzy się z Benfiką Uzbona,
natomiast FC Barcelona w bratobójczej walce zagra z FC Sevilla Pozostałe pary: PSV Elndhoven - Werder Brema, Nottingham Forest - Ollmpique Lyon,
Broendby Kopenhaga - AS Roma, AC Milan - Sparta Praga, Glrondins Bordeaux - Betis Sevilla, Slavia Praga - Racing Lens.
Pierwsze mecze odbędą się 21
listopada. rewanże 5 grudnia br.
/STACH/

Polacy przegrali z

/W.Ł.!

Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, trenerzy Marek i Zbigniew Szczytyńscy są zadowoleni

RADĘ

z umiejętności, jakie prezentuje
gracz zza wschodniej granicy.
Ostatnie słowo będzie należało
jednak do kierownictwa klubu,
które zadecyduje o ewentualnym wzmocnieniu składu "siarkowców" ukraińskim koszykarzem.

***

W

towarzyskim meczu
Iskry/Ceresit
Kielce pokonali Wisłę Puła
wy 28:20.
piłkarze ręczni

/PK!

Wczoraj w Klubie "Mrówka" w Kielcach odbyło się
zebranie członków Klubu
Dziennikarzy Sportowych z
wszystkich kieleckich mediów. Prezesem kieleckiego oddział.u KOS został
nasz redakcyjny kolega
Stanisław Wróbel,
jego
zastępcą Sławomir Sijer
/Słowo Ludu/, a sekretarzem Agnieszka Kępa /Radio "Jedność"/.

Odn'owiony
K-DS
KDS - organizacja dziennikarzy sportowych, założona w
1958 roku - miał ostatnio na terenie naszego województwa lata "chude". We wczorajszym
spotkaniu, mającym charakter
reaktywujący, wzięli udział także prezes krajowego KDS Wojciech Fillpiak oraz sekretarz
organizacji Jerzy Jakobsche.
Mówiono o problemach kieleckiego środowiska sportowego, a nawet uchwalono wniosek, by w przyszłości utworzyć
w Kielcach dziennik sportowy o
charakterze nie tylko regionalnym.
. /STACH/

Andrzej Falkiewicz
jedzie do Seulu

Szef
delegacji
Andrzej Falklewlcz, na co
trener sekcji judo radomskiego Startu i jednocześnie
wiceprezes tego
związku ds. organlzacjnych,
wyjeżdża dziś wraz z kadrą
Polski do stolicy Korei - Seulu.
Będzie on szefem polskiej ekipy, która w Seulu przebywać
będzie trzy tygodnie i weźmie
tam udział w turnieju międzyna
rodowym w judo.
/W.t.!
dzień

ŚLIZGI
Sportowa Ii.rouika tou'arzyska
Napis na plecach
Na tylnej stronie koszulek drużyny dziennikarzy UncJe Bens,
występującej w pi/karskiej lidze parafii Bł . Jadwigi w Kielcach, widnieje napis: "Doskonały rezulat za każdym razem". Hasło to ma się
nijak do gry prezentowanej przez żurnalistów - przegrali oni do tej
pory wszystkie mecze.
Po prostu przeciwnicy dają im w plecy.

Trucia nie

było

Pingpongistka Ciech Siarki Tarnobrzeg Anna Januszyk na wyjazdowy mecz Pucharu Europy z bułgarskim SKA Plama Pleven chciała
zabrać konserwy, ponieważ obawiała się, że może zatruć się jedzeniem serwowanym przez gospodarzy. Obawy były bezpodstawne,
bowiem naszą drużynę zakwaterowano w luksusowym hotelu miejscowej petrochemii, w którym wszystko było prima sort.
I nie było una bella salmonella.

Wiadro

szczęścia?

Podczas meczu piłkarskiego Siarka Tarnobrzeg - Legia jeden z
warszawiaków niechcący rozbił wiadro stojące przy linii bocznej. Na
kolejny wyjazdowy mecz Siarki do Mielca trzeba było kupić nowe.
Siarka wygrała . Wygrała także w kolejnych dwóch meczach, gdy przy
linii stało nowe wiadro - pucharowym z Hutnikiem Kraków i ligowym
z Lechem Poznań . Czyżby tzw. fart przynosiło naszym piłkarzom
zwykłe wiadro?
Jeśli tak, to beczka śmiechu.
Działki

zamiast stadionu

Podczas debaty nad komunalizacją obiektów Stali Nowa Dęba jeden z radnych zaproponował /całkiem serio/, aby boisko III-ligowców
zaorać i utworzyć w tym miejscu kompleks ogródków działkowych.
Urwał nać!

Oświecenie

Trenera lekkoatletów Radomiaka Ireneusza Zgrzebnie kiego widziano jak przemykał po ciemnych , z powodu odcięcia prądu przez
elektrownię, klubowych obiektach z latarką w ręku.
Być może trener chciał oświecić kogoś z władz miasta, które
niezbyt interesują się problemami swoich sportowców.

Podbijamy

cenę?

Jeden z działaczy Granatu Skarżysko, znany z biadolenia i narzekania z byle powodu i przy byle okazji, miał ostatnio pretensje do
reportera "Echa" o to, że młodemu Adrianowi Sobczyńsklemu wystawia zbyt wysokie noty za grę . Bogu ducha winien dziennikarz podbija podobno w ten sposób cenę wykupu tego piłkarza ze Staru Starachowice do Granatu.
Gdyby wystawiał mniej niż zero, Star musiałby jeszcze dopła
cić?

Dwuboista
Podczas mistrzostw Skarżyska w pływaniu brązowy medal na jednym z dystansów zdobył tenisista stołowy STS Skarżysko Rafał Uclński.

Podwodny plngpong - to jest to.
/PK, NOR, W.t., PISZ!

"..~

Z ~~
NOTATNIKA

~ EPORTER~
Wyróżnieni

przez miasto

Na Sesji Rady Miasta w Kielcach uchwalono, że 16 grudnia
33 młodych sportowców województwa kieleckiego ńuniorzy
młodsi i młodzicy/ zostanie
wyróżnionych za dobre wyniki.
Otrzymają oni nagrody w postaci
sprzętu sportowego.

Młodzież Świtu w
Pucharze Polski
Dziesięciposobowa

grupa
strzelców Switu Starachowice
przystąpi do tegorocznej edycji
Pucharu Polski w strzelaniu z
broni pneumatycznej. Wśród
nich będą klubowi liderzy Katarzyna Klepacz I Michał Bemaciak.

Judoczka MKS Ostrovia
Monika Bednarska pojechała
na zgrupowanie kadry junio***
rek do Zakopanego, gdzie repNiewykluczone, że jeszcze w
rezentantki Polski, w tym Kinlistopadzie w hali tarnobrzeskiej
ga Jurek, przygotowują się do
Siarki dojdzie do kolejnego meMistrzostw Europy.
czu pokazowego /podobnego do
Na najbliższe Mistrzostwa Eutego, jaki się odbył na początku
ropy w Hiszpanii Monika jeszcze
października z Polonią Przenie pojedzie. W końcu ma dopiemyśl/. Jednak tym razem przero piętnaście lat. Niemniej, przed
ciwnikiem Siarki byłby zespół
obdarzoną dużą silą zawodBrowary Tyskie Bobry Bytom, uniczką kariera rysuje się ciekachodzący za głównego faworyta
tegorocznych rozgrywek. Orga- - wie. Monika Bednarska jest już
wicemistrzynią Polski kadetek i
nizatorem spotkania miałoby
ma na swoim koncie' udany
być Tarnobrzeskie Towarzystwo
występ w silnie obsadzonym turKoszykówki.
/NOR/

- Pierwsza runda odbędzie się
we Wrocławiu, a kolejna w Zielonej G(Jrze - powiedział nam
prezes Switu Janusz Wróblewski. - Mimo trudnej sytuacji finansowej naszego klubu postanowiliśmy, że w Pucharze wystartuje grupa około 10 zawodników z uzdolnionym Arkadiuszem Jaroszklem na czele.
Jeździecka

nauka

Utalentowany jeździec LKJ
Galop Kozienice Maciej Chomiak wyjechał na kilka miesięcy
do Szwajcarii, gdzie pod okiem
tamtejszych trenerów będzie pobierał jeździeckie korepetycje.

Turniej trójek
11 i 12 listopada br. w sali SP
nr 1 w Kielcach odbędzie się VIII
Turniej Trójek J-Calcio. Zgłosze
nia będą przyjmowane pod nr.
tel. 32-28-60. Uczba miejsc ograniczona.
/STACH, PISZ!

Judoczka

Pięściarze
wystąpią
zasuwają

kieleckich Błękitnych, którzy w przyszłym sezonie
w lidze, tak pilnie przygotowują się do sezonu, że aż
na kolanach.
Fot. Archiwum

Z wielką silą ...

ŚLADAMI OJCA
nieju w Szwajcarii. Dz i ęki temu
oraz faktowi, że rywalki po prostu... wyrzuca poza matę,
"wpadła w oko" trenerowi kadry.
- Jeszcze tym razem Monika
będzie sparingpartnerką, ale
ważne jest to, że jest blisko kadry i nawiązuje kontakty - mówi

http://sbc.wbp.kielce.pl

trener klubowy Moniki Bednarskiej Grzegorz Leśniak. - Jeżeli
będzie systematycznie pracować i robić takie jak dotąd
postępy, wróżę jej dużą karierę.
W ciągu trzech lat może stać s ię
zawodniczką europejskiej klasy
i zdobywać medale na imprezach rangi mistrzowskiej.

Zgrupowanie w Zakopanem
potrwa do 12 listopada. Monika
Bednarska wróci z niego prosto
do domu, a Kinga Jurek uda
się wprost na Mistrzostwa Europy, które są dla niej życiową
szansą . Warto także przypomnieć, że Monika Bednarska,
która idzie w ślady Kingi, swoją
siłę i talent najprawdopodobniej
odziedziczyła po ojcu, znanym
pięściarzu, który ma na swoim
koncie brązowy medal MistPolski w wadze
rzostw
ciężkiej.

/TeZ!
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E~ho kiele~kie

Policja' i MZK

zrobiły

wszystko •••

I
- Stanie "tylko" przez 1,5 godziny w korku na drodze
wiodącej do cmentarza w Cedzynle to był sukces. Mogło być
znacznie gorzej. Jeśli miasto nie wyciągnie z tego wniosków
to w przyszłym roku najszybciej dostaniemy się tam piechotą - twierdzi komisarz MAREK NOWAK z Wydziału Ruchu

Drogowego Wojewódzkiej Komendy Policji w Kielcach.
zrobiła wszystko, aby usprawnić przejazd do Cedzyny. Niezbędne są zmiany z
zakresu inżynierii ruchu - doda-

- Policja

je komisarz Nowak. - Przy
cmentarzu
potrzebny
jest
większy parking, W godzinach
szczytu kierowcy czekali prawie
dwie godziny,

Nie ma

pieniędzy

na zapomogi

CK w opalach
- Jest coraz gorzej - narzeka kierownik Zarządu Rejonowego
PCK w Kielcach Elżbieta Trepko. - Już drugi rok nie mamy pieniędzy na zapomogi. Wspierające nas dotychczas zakłady pracy
rozpadają się. Fatalny system opodatkowania uniemożliwia prywatne darowizny.

W związku z kłopotami finansowymi w ciągu ostatnich czterech lat z
PCK w wvjew6dztwie odeszło 800
sióstr. a z 66. punktów lokalnych zostal tylko ~en - w Kielcach przy ulicy
Kościuszki. - Obea1ie zatrudniamy
na pełnym etacie tylko 49 sióstr i kilka
osób na umowy zlecenia - dodaje
kierowniczka purlktu opieki Halina
Papka. - Siostly zajmują się podopiecznymi na zlecenie Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej, który
przejął obecnie całą pomoc finansową państwa. Zlecenia dotyczą
głć7Nnie opieki, pozostałą specjalistyczną pomoc medyczną I gospodarczą MOPS zleca innym agencjom. - Chorzy darzą nasze siostry dużym zaufaniem - twierdzi kierowniczka E Trepko. - Wykorzystują to osztJści. Ostatnio nasza podopieczna
wpuściła do domu osobę z darami.
Kiedy .dobroczynna· kobieta 0puściła mieszkanie po ochoczym umyciu okna, okazało się, że usługa
kosztowała staruszkę całą emery-

składkom, darowiznom, sprzedaży materiałów propagandowych, nawiązkom sądowym i prokuratorskim . - W ubiegłym roku

szkolnym za 50 milionów, pochodzących z kwest, zainicjowaliśmy akcję dożywiania dzieci w
szkołach, szczególnie tych mieszkających w internatach - informuje
E. Trepko. - Niestety, w tym roku
nie mamy już pieniędzy.
MIROSŁAWA JANIK

- Nie ma potrzeby
aż

zwolni

się

miejsce

i stąd olbrzymi
ważną przyczyną

korek. Drugą
jest to, że do
nekropolii prowadzi tylko jedna
droga wjazdowa i wyjazdowa. Aby
usprawnić ruch miasto musi jak
najszybciej rozpocząć budowę
dwupasmowego przedłużenia uli,
cy Konopnickiej do Cedzyny.
Wówczas ul. Sandomierska zostanie odciążona.
Do przyszłego roku na pewno
wzrośnie liczba samochodów w
mieście, a i więcej osób będzie
chciało dostać się d,o Cedzyny w
dniu Wszystkich Swiętych, bo
rocznie przybywa tu około 700 nowych grobów. Aby można było tam
dojechać, prawdopodobnie na ul.
Seminaryjskiej będzie musiał obowiązywać ruch jednokierunkowy,
a wracać do Kielc będziemy objazdami.
Policjanci mają
także za-strzeżenia do organizacji ruchu
drogowęgo w rejonie cmentarzy
przy ul. Sciegiennego. Twierdzą iż
wprowadzenie

jednokierunkowego
ruchu
konieczne jest również 31
patdziernika i 2 listopada, a nie tylko we Wszystkich Swiętych . Potrzebny jest duży parking, nowe
szerokie chodniki oraz wyznaczone miejsca dla osób handlujących

Nowa nawierzchnia, o większej przyczepności niż tradycyjna,
na ulicy Bohaterów Warszawy w Kielcach.
Fot. G. Romański

została położona

głębokfe pułapki.

Fot. A. Piekarski

rozbudowywania parkingu,
który jest wykorzystywany raz w
roku - mówi Stanisław Drogosz, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu
Miasta. - Te pieniądze wolę wydać np. na naprawę ulic na Herbach, Budowa przedłużenia ul.
Konopnickiej to inwestycja na
wiele lat. Na razie kierowcy
muszą kierować się rozsądkiem

i 1 listopada przesiadać do
miejskich autobusów.
MZK uruchomił w dniu święta
zmartych dodatkowo ponad 40 autobusów, tj. o 70 proc. więcej niż
wynika z rozkładów jazdy. Mimo to
w gocIzinacł1 szczytu na przystankach linii "C", prowadzącej do Cedzyny, pasażerowie c;zekali ponad
godzinę. Jadące ze SIicł10wic autobusy nie zatrzymywały się już
przy ul. Grunwaldzkiej, albo były
tak przepełnione, że nie dało się do
nich wsiąść.
- Kierowcy informowali bazę
przez radiotelefon, kiedy mamy
wypuszczać w trasę kolejne pojazdy, ale korki na ul. Sandomierskiej
były tak duże, że

wozy nie

nadążały

z powrotem - informuje ZBIGNIEW PIĘKNY, zastępca dyrektora MZK. - Normalnie trasa jest
pokonywana w 30 minut, 1 listopada zdarzało się, że kurs trwał
do 2 godzin, mimo, że pomagała
nam policja, a inni kierowcy
ustępowali nam drogi.
Na przyszłość Urząd Miasta
powinien rozważyć inną organizację ruchu, z uwzględnieniem
pierwszeństwa dla miejskiej komunikacji.
AGATA KOWALCZYK

PROPONUJEMY

turę·
Kłopoty finansowe PCK związa
ne są ze zmienioną formą statutową. PCK stało się organizacją
pozarządową, działającą dzięki

Niebezpiecznie zrobiło się
nad
kieleckim
zalewem.
Złodzieje ukradli pokrywy studzienek kanału burzowego I
na spacerowiczów czyhają

zniczami i kwiatami. W święto
część chodnika została zajęta
przez parkujące samochody, z
drugiej strony ustawili się handlarze i piesi musieli lawirować
między nimi. Ulica Sciegiennego
musi być również doświetlona.

- Komunalne Przedsiębiors
two Robót Drogowych niektórzy spisywali już na straty.
Tymczasem, pod niespełna
rok trwającym kierownictwem
zarządcy
komisarycznego
BOLESŁAWA
BALCERKA,
spłaciło ono 4,5 mld z 5- mld
starych zł długów I ma się
dobrze. Miasto nie dokłada do
niego ani grosza, a 101 osób
nadal ma pracę - tak chwalił
KPRD skarbnik miasta BOGUSŁAW CIESIELSKI podczas czwartkowej konferencji
prasowej w ratuszu.
A wiceprezydent Zenon Rodak powiedział, że rozważana
jest propozycja, aby utworzyć
parking między ul. Bohaterów
Warszawy
a
Stadionem
Międzyszkolnym. Zarząd Miasta

* W dniacł1 3-5 listopada odbywa się I Ogólnopolski Festiwal Piosenki Młodzieżowej i V Kielecki
Festiwal Piosenki Dziecięcej Kielce '95. Wstęp tyłko na podstawie
wejściówek wydawanych przez
Kieleckie Centrum Kultury.

Konferencja prasowa

Gada

•

I

jeździ

Po kieleckich ulicach jeździ 6 nowych "ikarusów" z bazy Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego. Wszystkie napędzane są ekoJo-...
gicznym paliwem nie zatruwającym środowiska. Autobusy, które
można z daleka rozpoznać po wyświetlanych na zielono numerach
i nazwach tras, wyposażone są też w komputery pozwalające m.In.
informować pasażerów o najbliższych przystankach.
IALPI
Fot. A. Piekarski

Księgarnia

Techniczna zmienia lokal

zo a rzepro

J

a

Księgarnia Techniczna "Domu Książki", mieszcząca się przy
ul. Sienkiewicza 46 w Kielcach, ma natychmiast opuścić lokal.
Sąd wydał nakaz eksmisji, o który wystąpił właściciel budynku
- prywatna osoba. Dyrekcja "Domu Książki" zwróciła się do
Urzędu Miasta o wydziefŻaYo(ienie innego lokalu z p.omlnlęclem
przetargu.
Księgarnia Techniczna jest jedyną tego typu w naszym regionie. Specjalizuje się w dostarczaniu książek z dziedzin - tech-

nika, medycyna i prawo. Ma
swoją siedzibę przy ul. Sienkiewicza od 50 lat. 2 stycznia 1996
roku .obchodziłaby urodziny".
- Ta placówka musi istnieć w
centrum miasta, taka jest tradycja
argumentuje Roman
Ostrowski, dyrektor "Domu
KSiążki". - Klienci z Jędrzejowa,
Miechowa czy Chmielnika nie
będą chcieli jeździć na Bocianek
czy Podkarczówkę.

* 6 listopada w hali sportowej

ISKRA

w

odbędzie się występ

Kielcach
kabaretu

"OT.TO".
* Teatr im S. Żeromskiego w
Kielcach zaprasza w sobotę i
niedzielę na przedstawienie pl.
"Niedopieszczona", w którym
aktorki Viola Arlak i Dorota
Stępień występują przy akompaniamencie Konstantego Wi:
leńskiego. Spektakl rozpoczyna się o godz. 18.
SIA

Zarządu

Miasta

Dyrekcja zwróciła się do miasta z prośbą o przyznanie lokalu przy ul. Sienkiewicza 25.
Jego wlaścicielem jest gmina.
Do niedawna był zajmowany
przez PKO . Komisja Gospodarki Komunalnej Rady Miasta pozytywnie rozpatrzyła
wniosek.

lATA!

TELEFON
inteVYin y
KIELCE 68-22-19
Dymek w szpitaliku
Dym papierosowy poczuła
jedna z naszych czytelniczek,
gdy l listopada odwiedziła swoje
dziecko w Szpitalu Dziecięcym
przy ul. Langiewicza.
- To karygodne - zwróciła się
do nas - żeby palić papierosy
tam, gdzie są chore dzieci.
- W szpitalu obowiązuje całko
wity zakaz palenia tytoniu - poinformował nas dr Marian Patrzałek, ordynator Oddziału Zakaźnego ..A". - Mały pacjent,
którego odwiedzala nasza czytelniczka przebywał na jednym z
oddziałów zakaźnych.
- Muszę wyjaśnić tę sprawę
pielęgniarkami - powiedziała
nam dr Boźena Pawłowska,

z

zamierza też wnieść na sesJę
projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości przy ul. Dymińskiej od Spółdzielni Inwalidów " Ogniwo" - mogłaby się
tam przenieść Wojewódzka Komenda OHP. Podobnie do
przejęcia za długi jest nieruchomość spółdzielni rolniczej przy
ul. Posłowickiej.
Dziennikarze doczekali się
wreszcie wyjaśnienia czy kupcy,
~tórzy mają pawilony przy ul.
Zytniej obok hali widowiskowo-

płacą
dzierżawę? Otóż jest

miastu
z tym róż
nie. Postawiono 6 pawilonów, a
miasto ma już 5 wyroków Sądu
Rejonowego
zasądzających
spłatę zaległości, szósta sprawa
jest w toku. Jedni długi regulUJą,
inni, mimo wyroku, nie oddają do
budżetu ani złotówki. Nie mają
więc co marzyć o tym, by miasto
oddało im grunty pod budkami w
wieczyste użytkowanie .
Od .wiceprezydenta Wojciecha Zelezika dowiedzieliśmy
sportowej,
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się, że

podczas grudniowej sesji
radni rozstrzygną, czy Kielce
mają nadal nalężeć Iczytaj: nadal płacić! do Swiętokrzyskie
go Związku Gmin Turystycznych. Podobno się na to nie zanosi. Co do Młodzieżowego
Domu Kultury, który miałby
stracić siedzibę na rzecz magistratu, wiceprezydent W. Zelezik
oświadczył tyle: - Nie pozwolę
zrobić MDK krzywdy.
ANNA KRAWIECKA

ł

11111
2090 0017

zastępca

ordynatora Oddziału
.B". - Nikt nie pilnuje
pracowników 24 godziny na
dobę. Mogę tylko przeprosić za
zaistniały przypadek.
Dojazd na Bukówkę
- Wszystkie autobusy MZK
jeżdżą tylko do Barwinka - zadzwonił do nas czytelnik. - A od
Barwinka co? Wędrować do Ostrej Górki pieszo? Dostać się na
aukówkę - makabra. I nie tylko
ja mam podobne zastrzeżenia.
IMAK-X!
Zakaźnego

Redaktor

prowadzący

KRZYSZTOF
KOWAUK

