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• ·M6wiąc wprost, podrobiono karty· • twierdzą w Jędrzejowie 
• W Busku socjaliści wzywają do bojkotu referendum 

F RIIA,. LOSU 
JĘDRZEJÓW, BUSKO-ZDRÓJ. Według Informacji uzyskanych przez "Echo Dnia", pierw

szym protestem wyborczym, który wpłynie do Wojewódzkiej Komisji z terenu naszego wo
jewództwa, będzie protest z gminy Jędrzejów. 

Tamtejszy przewodniczący 
SdRP Henryk Michałklewlcz, 
postanowił zaskarżyć do 

Oby nie było 
zbyt późno 

Rodzice 
interpelują 

Państwowej Komisji Wyborczej 
procedurę, według której losowa
no kandydatów do składów 
okręgowych komisji wyborczych. 
Jego zdaniem, zasady losowania 
zostały naruszone, ponieważ kar
ty referendalne niektórych ugru
powań odbiegały od przyjętego 
formatu A-4. Według liderasocjal
demokracji, powyższe karty win
ny mieć jednakową wielkość. 

kiej, wszystko przebiegło w na
leżytym porządku. 

Losowaliśmy według 
przyjętych zasad. Faktem jest, 
że część kart odbiegała od nor
my, ale ordynacja wyborcza nie 
nakłada żadnych przeciwwska
zań, co do wielkości zgłoszeń. 
Niektóre karty faktycznie miały 
nieco mniejsze wymiary. Nie jest 
to jednak, naszym zdaniem, 
żadne odstępstwo od ordynacji. 

W 1963 roku skazano ich za działalność na szkodę państwa, 
teraz mogą wystąpić o wielomilionowe odszkodowania 

KIELCE. Coraz więcej mło
dzieży szkół średnich z powo
du wad postawy zalicza się do 
grup dyspanseryjnych. Jedy
ną, na razie, reakcją szkół na 
to zjawisko jest zwalnianie 
niektórych dzieci z zajęć wy
chowania fizycznego. 

- Mówiąc wprost, podrobio
no karty i podrobiono format. 
W czasie losowania łatwiej 
było wyciągnąć te, które się 
odznaczały niż te właściwej 
wielkości - mówi Henryk Mi
chałkiewicz. 

W Jędrzejowie, na 133 
członków komisji referendal
nych, wylosowano ośmiu przed
stawićieli PSL, 10 z SdRP i 14 z 
"Solidarności" . 

NIEWINNI 
Stowarzyszeni~ Rodziców 

Zdaniem sekretarza gminy w 
Jędrzejowie Renaty Kawiors-

- Reszta to osoby nie zrzeszo
ne - mówi Renata Kawiorska. 

DOKOŃCZENIE NA STR. 2 

, Wpuszczają do obejścia i zabijają 

WIADKOWIE 
Uczniów Szkół Srednich Pub
licznych Województwa Kielec
kiego przekazało na ręce posła 
Mirosława Pawlaka interpela
cję do Sejmu, w której domaga 
się zmiany ustawy o pomocy 
dla osób nie pełnosprawnych. 
Dotychczas ta właśnie ustawa 
blokuje jakiekolwiek działania, 
bo umożliwia udzielanie pomocy 
przez Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych jedynie oso
bom z orzeczonym inwalidzt
wem. Zdaniem rodziców, waż
niejsze jest jednak zapobieganie 
niż leczenie skutków. Przekaza
nie szkołom sprzętu rehabilitacyj
nego mogłoby uratować niejed
nego ucznia przed pogłębianiem 
się wad mogących w przyszłości 
doprowadZIć do kalectwa. 

Z cepem na bażanta 
KIELCE. 2 lipca 1950 r. Urząd do Spraw Wyznań odmówił 

rejestracji i nakazał rozwiązanie związku wyznaniowego 
świadków Jehowy. 2 marca 1963 r. Sąd Wojewódzki w Kiel
cach skazał 9 członków tego związku na kary więzienia, pod
wyższone jeszcze przez Sąd Najwyższy 19 marca 1964 r. 

Po 31 latach - 20 grudnia 
1995 r. w rewizji nadzwyczajnej 
Sąd Najwyższy wszystkich ich u-

niewinni/... Za odbyte kary kil
kuletniego więzienia świadko
wie Jehowy mają prawo żądać 

Próbował się powiesić 

Odnaleziony w Silniey 

Strażacy wyciągali zwłoki spod tamy przy zalewie. 
Fot. A. Piekarski 

KIELCE. Wczoraj około godzi
ny 7.40 przechodzący ulicą Je
sl~mową kielczanie zauważyli 
le~cego w Silnicy mężczyznę. 
Ciało młodego, drobnej postury, 
człowieka spoczywało zwrócone 
~rzą w stronę mulistego dna. 
KIlkadziesiąt minut później, po 
Przybyciu prokuratora, jego 
ZWłoki wydobyli strażacy. 

.Jak się dowiedzieliśmy, 25-letni 
mIeszkaniec Kielc próbował 
Wcześniej odebrać sobie życie. 
Nad ranem we wtorek chciał się 
POWiesić w swoim mieszkaniu na 
żyrandolu, ale sznur był za cienki i 
urwał się. Gdy ta próba sa
mobÓjcza się nie udała, mężczyz
na postanowi! się utopić. 

lALPI, IAOI -
~iell wnra 
!.oltanle 800 mlllon6w 

Pigwa z kotem 
na podściółce 

odszkodowań, które z calą pew
nością zostaną im przyznane. 

Jerzego K., Harolda A., Ta
deusza W., Jana F., Franciszka 
P., Romualda T., Pawła K., Ada

'ma W. i Jana L milicjanci zatrzy
mali 15 marca 1962 roku w Sta
rachowicach podczas odby
wającego się zebrania. Donos 
złożył mieszkaniec Nowej Huty, 
do niedawna współwyznawca 
zatrzymanych. 
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KIELECKIE. Pięć tysięcy młodych bażantów wy
puszczają rocznie myśliwi na polany województwa 
kieleckiego. Ptaki pochodzą z hodowli w Pińczowie. 

- Moglibyśmy rozprowadzać 
trzy razy tyle ptaków, ale hodow
la w Pińczowie ma ograniczone 
możliwości - poinformował MI
chał Kiełb, przewodniczący 
Wojewódzkiej Rady Łowieckiej 
w Kielcach. 

Hodowla bażantów ma na ce
lu zachowanie odpowiedniej li
czby tego gatunku w naturalnym 

• • 
Mężczyzna ma 
Kobietę ktoś 

poparzoną t1Marz 
trafił 1M nogę 

środowisku. Z 5 tysięcy sztuk, 
które trafiają na polany, odstrze
liwanych jest przez myśliwych 
najwyżej 12 procent. Wiele pta
ków pada ofiarami drapieżników 
i ludzi. Hodowlane bażanty nie u
mieją się bronić przez atakiem 
innych zwierząt i zdobyć poży
wienia, więc są dokarmiane 
przez leśniczych. Zdarza się, że 
w poszukiwaniu karmy pod
chodzą stadami pod wiejskie 
zagrody. Rolnicy chętnie wpusz
czają je do obejścia, a potem za
bijają· 

Trzeba czasu, aby stały się dzi
kie i uodporniły się. Najczęściej 
dopiero potomstwo hodowlanej 
samicy bażanta i dzikiego koguta 
tego gatunku jest w pełni przysto
sowane do naturalnego środo
wiska. . lATA! I 

~ 

DWA STRZAŁY 
KIELECKIE. W poniedziałek około 18 w bloku przy ul. War

szawskiej w Kielcach postrzelono z broni gazowej 
mężczyznę· 

Lokator VI piętra zjechał 
windą po ziemniaki. Miał przy 
sobie klucze do mieszkania. 
Mężczyznę zaatakowano nies
podziewanie z tyłu. Dwaj młodzi 
ludzie próbowali wepchnąć go 
do jego własnej piwnicy i za
mknąć drzwi. Kiedy bronił się, je
den z napastników strzelił z broni 

gazowej. Lokator ma poparzoną 
twarz i oczy, jego życiu nie zag
raża niebezpieczeństwo. Obaj 
sprawcy uciekli. Prawdopodob
nie chcieli okraść piwnice, ale 
zostali niemile zaskoczeni. 

Do innego przypadku postrze
lenia doszło przedwczoraj w 
Barczy. Około godz. 14, 63-let-

nia kobieta wracała od sąsiadki, 
gdy nagle przed jej domem padł 
strzał z broni myśliwskiej. 
Zaczęła krzyczeć, sąsiedzi 
wezwali karetkę pogotowia. 
Kobieta twierdzi, że nie wi
działa, z której strony ani kto 
strzela/, nie potrafiła powie
dzieć, czy motywem działania 
sprawcy mogła być zemsta. 
Poszkodowana ma zranioną 
lewą nogę poniżej kolana. 

IAOI 

MOTOZBYT 
7 dni w tygodniu, TAKżE W NIEDZIELE! 

oferuje: 

POLONEZ' LUBLIN' ZUK 
DAF'PNTRUCKiCARGO 
We wszystkich wersjach i kolorach 

!< Kielce, ul. Karczówkowska 11a, 
~ tel. 041 68-44-44, od 7 do 18 

raty, leasing, gotówka 

~tl.. Największa dyskoteka w regionie.':: ' < 

__ ~T.d@ 
środa 31.01. • 

prowadzi HIREK WRONA poCZlltek godz. 19.00 patronat 

@!tł~ •• PRO·FIL .Echa Dnia· 

_mm ~~m Wj~ 

o pcv (szer. 2,3,4m) 
O dywany i chodniki O materiały wykończeniowe 

HURTOWNIA i SALON FIRMOWY ~\ 
Kielce, ul.Mielczarskiego 121, telJfax 56-403 ~~~ 
Zapraszamy: pn.-pt. 9-17, sob. 9-13 ,r 
1łJQI 

http://sbc.wbp.kielce.pl



strona 2 Wiadomości lokalne 
Coraz więcej ludzi prosi o pomoc 

SEZON NA BIEDĘ 
., 

KIELECKIE. 29 stycznia od
było się w Łodzi spotkanie 
księży dyrektorów "Caritas" 
diecezjalnych, na którym do
konano wstępnego podsumo
wania akcji "Wigilijne Dzieło 
Pomocy Dzieciom '95". Naj-

Format losu 
KIELECKIE. Zimą ośrodki pomocy społecznej obsługują kil

kakrotnie więcej osób niż w pozostałych porach roku. Placówki 
w najbiedniejszych gminach w województwie przyjmują co
dziennie kilkadziesiąt podań z prośbą o zapomogi finansowe 
lub pomoc rzeczową. 

- Jest to dla nas najtrudniejszy 
okres pracy - mówi Grażyna Cha
blor, kierownik OPS w Jędrzejo
wie. - W ciągu pierwszych 14 dni 
tego roku przyjęliśmy około 230 
podań. Rozpatruje je zaledwie 10 
pracowników socjalnych, którzy 
muszą przeprowadzić wywiady 
środowiskowe i sprawdzić czy 

ubiegające się o pomoc osoby 
rzeczywiście kwalifikują się do 
jej przyznania. 

W Starachowicach w ciągu u
biegłego roku z pomocy tamtej
szego MOPS skorzystało prawie 
12 tysiecy osób,lj. ponad 20 proc. 
ogólnej liczby mieszkańców 
miasta. Andrzej Jagiełło, dyrek-

Nie będzie czystki • twierdzi wiceprzewodniczący 

Tylko ·pr·zesunięcia 
SKARŻYSKO-KAMIENNA. 

Wśród części pracowników 
skarżyskiego magistratu pa
nuje strach przed tzw. 
czystką, która ma nastąpić 
w najbliższym czasie. Plotki 
o niej krążą od chwili po
myślnego dla lewicy wyniku 
referendum. 

miast jest, że jedna z pań naczel
niczek została przesunięta na in
ne stanowisko, co jest związane 
z potrzebami urzędu. 

- Nie ma takiego zamiaru, by 
robić jakąś czystkę - mówi wi
ceprzewodniczący rady miasta 
Eugeniusz Clchoń. - Zamiar 
zmiany na stanowiskach może 
wyniknąć jedynie w sytuacji, gdy 
dany pracownik nie będzie mógł 
sprostać postawionym mu wy
f!laganiom. Piotr SZPAK 

tor MOPS, uważa, że od 
dłuższego czasu liczba osób u
biegających się o wsparcie nie 
maleje. Zmniejszają się za to 
środki na pomoc społeczną. 

Z usług OPS w Małogoszczu 
przez cały ubiegły rok skorzys
tało 586 osób. W ciągu dwóch 
tygodni tego roku liczba osób u
biegających się o pomoc przek
roczyła już 50. 

- Ze względu na ograniczone 
środki nasza pomoc sprowadza 
się głównie do przyznawania nie
wysokich zasiłków finansowych 
/średnio 100 zł na rodzinę/- twier
dzi Tomasz Sobota, pracownik 
socjalny OPS w Małogoszczu. -
Wyjątki stosujemy jedynie w przy
padku osób, co do których mamy 
uzasadnione przypuszczenia, że 
mogłyby zmarnotrawić przyznaną 
im pomoc, np. na alkohol. 

Do 15 stycznia w MOPS w 
Kielcach o pomoc finansową u
biegało się już 700 osób, o prawie 
100 więcej niż w tym samym ok
resie rok temu. Pracownicy 
ośrodka dokonali kilku analiz, 
z których wynika, że w ubiegłym 
roku w porównaniu do 1994 z po
mocy MOPS skorzystało więcej 
rodzin, w których występuje prob
lem alkoholizmu, jedno z ro
dziców przebywa w więzieniu lub 
jest chore psychicznie. 

/WTO/ 

W Kieleckiem 
34 950 złotych 

Bilans - -ze sWlec 
więcej świec rozprowadziła 
"Caritas" diecezji krakowskiej 
- 147.000, wrocławskiej -
115.000 i gdańskieJ. 105.000. 
Łącznie na wigilijne stoły tra
fiło 1.913.005 świec. 

W diecezji kieleckiej rozpro
wadzono 320 dużych, 30.000 
małych świec i 1 000 cegiełek na 
łączną sumę 34.950 złotych. 
Część pieniędzy przeznaczono 
na pomoc świąteczną dla naj
biedniejszych rodzin /10.000/, 
pozostała suma zostanie wyko
rzystana na organizację ferii zi
mowych, dożywianie dzieci 
w szkołach, dotację dla świetlicy 
środowiskowej i organizowanie 
kolonii charytatywnych. 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1 

W sposób diametralnie różny 
przebiegają na Ponidzlu przygo
towania do referendum o pow
szechnym uwłaszczeniu obywa
teli. W dwa dni po ogłoszeniu przez 
Radę Naczelną Polskiej Partii Soc
jalistycznej uchwały apelującej 
o bojkot referendum, do Pińczowa 
dotarła pisemna informacja o pot
rzebie tworzenia komitetów obrony 
majątku narodowego. 

Jak informują nas czlonek 
władz naczelnych PPS, a jedno
cześnie przewodniczący Rady 
Miasta i Gminy, Antoni' 
Kwaśniewski oraz wiceprzewod
niczący RMiG a jednocześnie 
działacz PSL Jerzy Binek, 
w pińczowskich siedzibach biur po
selskich PPS oraz PSL wyłożone 
zostały listy, na których zbierane są 
podpisy obywateli popierających 
bojkot .akcji znanej pod nazwą 
powszechnego uwłaszczenia". 

Do list dołączona jest treść 0-

dezwy mającej na celu tworze
nie wspomnianych komitetów. 

"PomYSł, aby każdemu obywa
telowi wręczyć dokument, będący 
świadectwem własności jakiejś 
cząstki majątku narodowego - czy
tamy w apelu - w niczym nie pop-

Jeżeli wygra, dostanie 800 milionów 

Pigwa z kotem na podściółce 
Obecnie komisje rady miasta 

wertują dokumenty mające ob
ciążyć 3 naczelniczki wydziałów 
- powiedział nam pracownik 
Urzędu Miejskiego proszący 
o zachowanie anonimowości. -
Wszyscy chodzą w strachu czy 
za miesiąc lub dwa nie padnie na 
nich kolej .. . 

Za naukę trzeba płacić 

KIELCE. Bronisław Opałko, twórca kabaretu "Pigwa-Show" otrzy
ma 8 tys. zł od kieleckiej firmy "Big Grocer" w ramach częściowej 
ugody, potwierdzonej wczoraj postanowieniem Sądu Wojewódzkie
go w Kielcach. 

- Są to informacje wyssane 
z palca - powiedział nam wicep
rezydent Skarżyska Czesław 
Kusztal, - zdecydowanie de
mentuję informacje jakoby cho
dziło o trzy osoby. Faktem nato-

Poprosili o rozmowę 

Niemiec 
chce ciepla 
SKARŻYSKO-KAMIENNA. 

Przedstawiciel niemieckiej 
spółki "Euro-Energie" SA 
przybędzie w najbliższych 
dniach do Skarżyska, by przep
rowadzić rozmowy w sprawie 
wykupu części udziałów w ener
getyce Cieplnej. 

Praktyczny problem 
KIELECKIE. Uczniowie niektórych szkół zawodowych narzekają 

na trudności ze znalezieniem praktyki. Państwowe przedsiębiorst
wa, kt6re niegdyś przyjmowały młodzież z otwartymi ramionami, 
dziś bronią się przed nią, jak tylko mogą. Praktykanci niezbyt mile 
widziani są także w zakładach rzemieślniczych. 

- Rodzice musieli zapłacić 
wlaścicielowi zakładu za przyjęcie 
mnie na praktykę - twierdzi uczeń 
jednej z kieleckich szkół. 

W buskiej Zasadniczej Szkole 
Zawodowej kłopoty z praktyką 
mają przyszli kucharze, ciastka
rze, piekarze, mechanicy samo
chodowi i malarze. 

nicznych .Chemar" w Kielcach . 
Mimo że jest to już placówka kura
toryjna, to jednak w dalszym ciągu 
młodzież znajduje miejsca pracy 
na czas praktyk w.Chemarze' . 

Praktykę w .Wólczance" I i II 
odbywają uczniowie Zespołu 
$zkół Odzieżowych z Ostrowca 
Swiętokrzyskiego . 

- Do tej pory nie napotkaliśmy 
na żadne trudnośGi - twierdzi 
zastępca dyrektora Jadwiga MaJ
Rola. - Warsztaty są bardzo dob
rze zorganizowane. /nieb./ 

Przypormjmy, że dwa lata terru ar
tysta~OkocfnskieZakloclyPiwo
warskie w Ehesku i kielecką firmę ,.Big 
Grcx:er" za wykorzyst<r1ie bezjego wie
dzy wizerunku scenicznego babki 
świętokrzyskiej do produkąi etykiety no
wego gatuli<u pr-va o nazwie .P'qMi'. 
Początka.vo Bronisław Opałko starał 
się o kwotę 000 min stayd1 zł z tytułu 
odszkodowania. Sąd Wcjewódzki I in
stanąi pdwia"dzi roszczenia pcmoda. 
Natomiast krakowski Sąd Apelacy11y 
skieroNał sprawę do ponownego roz
patrzenia ze wzgędu na pctrzebę udo
kumentowania wysd<cro spomejk'M>
ty. Wczoraj przewodniczący sprawie 
sędzia Bogdan BuczyIo namawiał 
strony do zawarcia ugody. Pełnomoc
nik Bronislawa Opałko zaproponował 
ostateczną kwotę 40 tys. zł, powołując 
się na koszty urnowy lK:encyjnej za
wartej przez browar .Okoci"n" na pro
dukcję innego gatunku piwa. Z kolei 
zakłady w Brzesku wyra:zjły gotowość 
zapłacenia powodowi 25 tys. zł na 

podstawie stawek artystów 
występujących w reklamach tełe

wizyjnych. Pełnomocnik "Okoci
mia" przedstawił zebranym "ekolo
giczną podściółkę dla kotów i in
nych zwierząt domowych", opat
rzoną zdjęciem Pigwy z kotem na 
ramieniu. Jednocześnie z,apytał 
o warunki umowy zawartej między 
artystą a producentem tejże 
podściółki. Przykład miałby służyć 
w celach porównawczych. 

Ostatecznie doszło do ugody 
jedynie z jednym z pozwanych, 
czyli firmą "Big Grocer". Ani 
pełnomocnik OZP w Brzesku, ani 
pełnomocnik Bronisława Opałko 
nie byli skłonni do zmiany stanowisk 
bez porozumienia z mocodawca
mi. Zdania różnią się o równe 150 
mln starych zł. Gdyby sąd potwier
dził roszczenia Bronisława O
pałko, artysta otrzymałby z odset
kami 80 tys. zł. Sprawę odroczo
no. Małgorzata PAWELEC 

Rozmowy prowadzone były już 
przed kilkoma miesiącami, jed
nakże podczas ubiegłorocznej sesji 
Rady Miasta prawicowi radni nie 
pozwolili sprzedać 49 procent u
działów, co w konsekwencji mogło
by spowodować przejęcie pakietu 
kontrolnego przez Niemców. Wy
dawało się, że "Euro-Energie" od
stąpi od pertraktacji z władzami 
Skarżyska, Niemcy poprosili jednak 
o rozmowę.. . /pISZ; 

- Każdy uczeń indywidualnie 
musi zawierać umowę z zakładem 
pracy, przedstawić zaświadczenie 
w szkole. Jest ono warunkiem 
przyjęcia do I klasy - mówi Jan 
Kozłowski, dyrektor ZSZ w Bus
ku-Zdroju. - Wiem, że młodzież ma 
duże problemy z załatwieniem so
bie praktyk - niektórzy już teraz 
zaklepują sobie miejsca na 
następny rok szkolny. NIEWINNI ŚWIADKOWIE 

Problemy ze znalezieniem 
miejsc na 3-tygodniowe praktyki 
w bankach mają również ucznio
wie buskiego Liceum Ekonomicz
nego. Szkoła potrzebowała 15 
miejsc, znalazła tylko pięć. 

Kłopotów z praktykami nie mają 
uczniowie Zespołu Szkół Tech-

PEUGEOT 
Kontyngent '96 proponuje następujące modele: 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1 
Sąd Wojewódzki w Kielcach uz

nał wszystkich winnymi 
przestępstwa z art. 37 dekretu o 
.przestępstwach szczególnie nie
bezpiecznych w okresie odbudo
wy państwa' . Stwierdził, że wy
mienieni świadkowie Jehowy w la
tach 1957-62 pełnili rozmaite fun
kcje Isługi kraju, sługi oddziału , 
służby na kraj, sługi okręgu lub je
go zastępcy! w zdelegalizowanym 
związku , działając w całym kraju 
lub w okręgach liczących od 2 do 
5 województw. 

Jerzego K. uznano ponadto 
winnym przechowywania "broszur 
i czasopism zawierających fałszy
we wiadomości, mogące wy
rządzić istotną szkodę interesom 
Państwa Polskiego i państw zap
rzyjażnionych" . Skazano wszyst-

kich na kary więzienia od 1,5 do 
2,5 roku. 

Decyzja kieleckiego sądu zos
tała zaskarżona zarówno przez. 
prokuratora, który żądał surow
szych kar jak i przez obrońców, 
wnoszących o uniewinnienie. Sąd 
Najwyższy zmienił kwalifikację 
czynu i uznał wszystkich dzie
więciu świadków Jehowy winnymi 
przestępstwa z art. 36 wspomnia
nego dekretu. Stwierdził, że: .Brali 
oni aktywny udział w zdelegalizo
wanym tajnym związku wyzna
niowym". Jerzemu K. utrzymał 0-
sobny, dodatkowy wyrok. Kary 
więzien ia zostały podwyższone do 
3 lat lub 2 lat i 6 miesięcy. Wszyscy 
skazani swoje kary odbyli... 

29 września 1995 r. minister 
sprawiedliwości założył rewizję 
nadzwyczajną na wniosek Je-

OST .. GROMADA" 
zaprasza 10 lutego 1996 r. ~~ na BAL KARNAWAŁOWY patronat 

w hotelu "Świętokrzyskim" 
w Cedzynie, /150 zł od pary, konkursy, nagrody, wodzirej, wśród 
uczestników balu zostanie rozlosowana nagroda w postaci 
wycieczki do Wiednia, a pierwsze 5 par kupujące karty wstępu 
otrzyma 10% rabatu! 

Informacja I sprzeda! OST "Gromada", 
Kielce, ul. Targowa 18, tel. 322-971, 321-231 

rzego K. 20 grudnia 1995 r. Sąd 
Najwyższy uznał, że wszyscy 
wymienieni świadkowie Jeho
wy byli niewinni. Nie popełnili czy
nów. które określał dekret z 13 czer
wca 1946 r. o "przestępstwach 
szczególnie niebezpiecznych wok
resie odbudowy państwa". W uza
sadnieniu stwierdzono między in
nymi, że .działalność religijna osób 
wyznania świadków Jehowy nie 
mogła być uznana za jakiekolwiek 
przestępstwo". Działali oni w ra
mach zagwarantowanej przez kon
stytuq'ę wolności sumienia i wyzna
nia. 

Uniewinnieni świadkowie Je
howy mają prawo ubiegać się 
o odszkodowania i mogą być 
pewni, że zostaną Im one przyz
nane. 

Marek KORNACKI 

TELEFONY 
KOMÓRKOWE 
W NIE OPROCENTOWANYCH 

RATACH I LEASINGU 

@l=EN'f'ER'f'El.e 

Cr~""\OC: 
Kielce, ul. Domaszowska 52 ~ 
tel. 430-10,68-12-35, 36 t 

rawi kondycji finansowej i tech
nicznej przedsiębiorstw ani statu
su materialnego tak .uwłaszczo
nych" obywateli. Stanie się nato
miast znakomitą okazją dla nie
wielkiej, zamożnej części społe
czeństwa do skupienia za bezcen 
tytułu własności tego, co dziś jako 
sektor publiczny pozostaje włas
nością całego społeczeństwa. 1 ... 1 
Tak zwane powszechne uwłasz
czenie okaże się w rezultacie 
wywłaszczeniem. Ludzie za kwotę 
potrzebną, aby przeżyć do końca 
miesiąca, zrzekną się swego u
działu w majątku narodowym na 
rzecz tych nielicznych, którym już 
niczego nie brakuje. 

1 .. ./ Jeśli jesteś przekonany 
o potrzebie istnienia zdrowego 
i przynoszącego korzyści całemu 
społeczeństwu sektora publiczne
go, zgłoś się i działaj w Komitecie 
Obrony Majątku Narodowego" -
czytamy w apelu. 

Zdaniem A. Kwaśniewskiego i J. 
Binka, akcja zbierania podpisów na 
listach nie będzie związana w ża
den sposób z działalnością Rady 
Miasta i Gminy. 

W Pińczowie aż siedmiu rad
nych legitymuje się przyna
leżnością do PPS, co jest rekor
dem krajowym. Wiadomo, że 
w najbliższych dniach 14-6 lutyl 
przybędzie do Pińczow~ posel 
PPS Andrzej lipski. Nie dojdzie 
jednak do spotkania z nim na fo
rum Rady Miasta i Gminy, gdyż 
miejscowi działacze samorządowi 
uważają zgodnie, że by/oby to u
politycznienie działalności organu 
samorządowego. 

Nie można tego powiedzieć 
o buskim samorządzie lokalnym, 
ponieważ wczoraj podczas sesji 
Rady Miasta i Gminy gościł i agito· 
wał za udziałem w powszechnym 
referendum uwłaszczeniowym 
przewodniczący Zarządu Regionu 
"S" Waldemar Bartosz, co liczni 
obserwatorzy gminnej sceny poli· 
tycznej uważają za wielce kontro
wersyjne. 

Tomasz NATKANlEC, /imil 

Dziś dyskoteka 

w 
Hirek 
Centrum 

KIELCE. Już dzisiaj zawita 
do Kielc popularny prezenter 
Hieronim Wrona, aby popro
wadzić największą w polsce 
dyskotekę "Famadance" . Im
preza rozpocznie się o godzi
nie 19 w Centrum Targowym 
Kielce przy ul. Zakładowej. 

Organizatorzy - CTK i Radio 
"Fama" przypominają, że dl? bu
dynku będzie można wchodzić od 
godziny 18. Q tej porze wyruszą 
również z ul. Zytniej specjalne au
tobusy dowożące młodzież na 
dyskotekę. Jednocześnie służby 
porządkowe informują wszyst
kich, że bilet wstępu na dyskotekę 
jest jednorazowy. W czasie imp: 
Tezy nie będzie można opuszczac 
budynku i wchodzić za chwilę na 
to samo zaproszenie. 

Imprezie patronuje "Echo 
Dnia", sponsorami są "Coca
Cola", "Pro-fil", "Polisa". 

IMPBI 

Wyproszony z uczt! 

Śliska 
II' • II' smlerc 

KIELCE. Przez całą noe 
w mieszkaniu przy ul. Bata
lionów Chłopskich trwała, ~ 
no zakrapiana uczta, w kto reI u
czestniczyło dwóch mężczyzn· 

Nad ranem we wtorek żona 
właściciela lokalu wyprosiła 
gościa i kazała mu iść do do~U. 
38-letni mężczyzna ubrał S ię, 
wyszedł na zewnątrz i poślizgną! 
się na schodach. Spadł z wyso
kości 3 metrów. Gdy wezwano! 
karetkę - już nie żył. lA 

I 
• 
c 
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Ż' 
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http://sbc.wbp.kielce.pl
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• Pietrewicz rezygnuje' Prezydent chce 
desygnować premiera przed wyjazdem do Davos 

Ewentualnym "zaworem 
bezpieczeństwa" w całej kon
cepcji finansów publicznych 
powinny być podatki pośred
nie, a nie podatki bezpośred
nie - uważa wicepremier Grze
gorz Kołodko. W rozmowie z 
"Rzeczpospolitą" powiedział 
on, że w sytuacjach trudnych 
trzeba by sięgać właśnie do 
podatków pośrednich. 

-rRUDNE 
OZMOWY Dla \Nsparcia 

finans6\N Mirosław Pietrewicz, kandydat na premiera popierany przez 
PSL, poinformował we wtorek rano przed posiedzeniem rządu, 
że zrezygnował z ubiegania się o to stanowisko. 

Prezes PSL Waldemar Paw
Iak, który przyszedł do dzienni
karzy z Pietrewiczem powie
dział, iż ze względu na to, że So-

. jusz nie zgodził się na formułę 
tworzenia "rządu eksperckiego", 
na którego czele stanąłby eko
nomista nie zaangażowany poli
tycznie, w tej chwili SLD powin
no przejąć "w zasadzie pełnię 
odpowiedzialności za formowa
nie rządu". 

Dodał, że jeśli SLD nie podej
mie takiej odpowiedzialności, to 
PSL przedstawi dwie kolejne 
propozycje "bardziej polityczne
go formowania rządu". 

Józef Oleksy, poproszony o 
skomentowanie oświadczenia 
Pawlaka uznał, że jest to "nowa 
wypowiedź". Ustępujący pre
mier zrozumiał ją jako propo
zycję, by szefem rządu został 
kandydat SLD. Dodał, że pozos
tają nimi Marek Borowski i Wło
dzimierz Cimoszewicz, nie była 
natomiast zgłaszana przez PSL 
kandydatura Aleksandra tucza-

4·latek spowodował śmierć 
13.miesięcznego brata 

Podpalił 

łóżeczko 
4-letni chłopiec, bawiąc się 

ogniem podpalił dziecinne 
łóżeczko, w którym leżał jego 
13-miesięczny brat. Dziecka 
nie udało się uratować. Do 
pożaru doszło w poniedziałek 
wieczorem w jednym z miesz
kań przy ul. Jedności Robotni
czej w Gdańsku - poinformo
wała wczoraj podkomisarz 
Gabriela Sikora z KW Policji w 
Gdańsku. 

ka. Oleksy zakłada, że zostanie 
dotrzymany czwartkowy termin 
przedstawienia wspólnego kan
dydata na premiera. 

Pawlak poinformował, że w 
poniedziałek koalicja przyjęła 
sugestię Pietrewicza, by roz
wiązania programowe rządu 
zostały podporządkowane umo
wie koalicyjnej. Wśród celów 
Pawlak wymienił: szybki 
zrównoważony wzrost gospo
darczy, rozwiązanie problemów 
społecznych oraz stabilizację 
makroekonomiczną. - Chodzi o 
to, aby takie programy jak Stra
tegia dla Polski i Pakiet 2000 
były podporządkowane tej hie
rarchii celów - wyjaśnił. 

Oleksy podkreślił, że Strate
gia dla Polski jest programem re
alizowanym przez koalicję i do
tychczasowa polityka gospodar
cza będzie "podstawą nowego 
rządu". Zaznaczył, że Pakiet 
2000 nie jest potwierdzony poli
tycznie przez koalicję, jest jedy
nie propozycją i pierwszą 
wersją, która będzie dopiero 
dyskutowana. 

Z opinią tą zgadza się szef 
URM Marek Borowski. Jego 
zdaniem, propozycja opracowa
na pod kierunkiem wicepremiera 
Grzegorza Kołodki powinna być 
wnikliwie rozważana pod kątem 
potrzeb budżetowych na rok 
1997 i dalsze lata. Dodał, że mu
si być rozpatrywana razem z 
programem zaspokajania pot
rzeb społecznych. 

Borowski pytany o możliwość 
zmian w umowie koalicyjnej 
stwierdził, że podczas rozmów 
PSL-SLD nie dyskutowano o 
szczegółach . Dodał jednak, że 
przy okazji rekonstrukcji gabine
tu trzeba jeszcze raz przyjrzeć 
się umowie, która była podpisa
na dwa lata temu i ją uaktualnić . 

* * * 
Prezydent Aleksander 

Kwaśniewski powiedział we wto-

rek dziennikarzom, podczas 
zwiedzania odbudowywanego 
Teatru Narodowego, że 
chciałby desygnować premie
ra jeszcze przed swoim plano
wanym na 1 lutego wyjazdem 
do Davos na doroczne forum 
gospodarcze. 

Prezydent nie wymienił naz
wiska przyszłego premiera. 
Przypomniał tylko, że kandyda
tury zgłosili mu przedstawiciele 
SLD i Unii Wolnści. Dodał, że 
oczekuje, iż w najbliższym cza
sie kandydatury takie zgłosi mu 
też koalicja/po jej poniedziałko
wym spotkaniu przewod
niczący SdRP Józef Oleksy za
powiedział, że powinno to na
stąpić do czwartku - przyp. 
PAP/o 

Kwaśniewski powiedział, że 
desygnuje na premiera tę o
sobę, która - jego zdaniem -
będzie miałą najwięcej szans na 
utworzenie rządu. 

Podatki 
pośrednie 

Według wicepremiera - minist
ra finansów, do 2000 roku ma być 
utrzymana na poziomie 22 proc. 
stawka podstawowa VAT. Nie 
jest jednak przesądzone wprowa
dzenie od 1997 r. 22-procentowej 
stawki podatku na materiały bu
dowlane. Niewykluczone też, że 
zmienią się zasady korzystania z 
ulg mieszkaniowych w podatku 
dochodowym od osób fizycz
nych. W wywiadzie udzielonym 
"Rzeczpospolitej" Grzegorz 
Kołodko nie wykluczył, że już od 
1997 r. płacilibyśmy 20, 30 i 40 
proc. pódatku od dochodów oso
bistych. Być może jednak zmienią 
się zasady waloryzacji progów 
podatkowych. 

Młodzież rozpoczęła swój zimowy wypoczynek. Na Kru
pówkach w Zakopanem ruch jak przystało na zimową 
stolicę Polski. 

Fot. PAP/CAF 
.Matka chłopców wyszła, jak 

twierdzi, na 10 minut do miesz
kających za ścianą sąsiadów, 
pozostawiając bez opieki czwo
ro dzieci w wieku 2, 3 i 4 lata oraz 
13-miesięczne niemowlę . 4-letni 
B.orys zaprószył w mieszkaniu 0-
glen, od którego zajęły się mate
rac i kołderka w łóżeczku 
naj młodszego z dzieci. Ogień u
gaszono niemal natychmiast, a
le dziecko zmarło. 

1S-letni uczniowie z imitacją pistoletu "walter" 

NAPADALI NA KOBIETY 

. ~~iś będzie nadal pochmurno 
I miejscami słabe opady śniegu . 
W. n?cy i rano lokalne mgły . W 
dZlen na zachodzie Polski pop
rawa pogody. Temp. min. w no
cy od -10 st. na Przedgórzu Su
deckim do -3 st. na Pomorzu, a 
maks. w dzień od -6 st. do -2 st., 
tylko nad samym morzem ok. + 1 
st. Wzrost prędkości wiatru 
ZWłaszcza na wschodzie kraju. 

-

Funkcjonariusze Komendy 
Rejonowej Policji W Opolu ujęli 
dwóch 15-letnich uczniów 
szkoły podstawowej, którzy od 
kilku miesięcy dokonywali w 0-
polu napadów z bronią w ręku na 
samotne kobiety - poinformował 
30 bm. komendant KAP, podin
spektor Kazimierz Gug~.ki. . 

Broń, przy pomocy ktore] dw~! 
siódmoklasiści rabowali torebki I 
siatki z zakupami okazała się 
doskonałą imitacją pistoletu 
"walter", wykonaną z tworzywa 
sztucznego. 

Nieletni przestępcy dokony
wali napadów wieczorem, na 
mało oświetlonych ulicach. Na
padnięte kobiety na widok za
maskowanego napastnika z bro-

FENOMEN - UZDROWICIEL W RADOMIU 
Tylko jeden dzień! Skorzystaj z okazji 11 lutego 96 r., godz. 11.~. 

Pan Marek Ruksza z USA, uznany przez amerykańskich fac~owco:'" 
Uzdrowicielem XXI wieku. Teraz w Radomiu dla setek śmiertelnie 
chorych. Na seansach zbiorowych pana Marka Ruks~ choroby 
nowotworowe cofają się, zdrowieją chorzy na s~rce, nerki, tarczycę, 
zaburzenia ruchu, niepłodności itp. Więcej c~J. 3~ 5, 9, ~~ lute.go w 
.Echu Dnia' oraz w styczniowym numerze .:z tej I nie z tej ziemi . 

InformaCje pod telefonami: 20-444, 267-56, 284-95. 

nią w ręku zwykle oddawały bez 
oporu łup rabusiowi. Raz jednak 
zdarzyło się, że 29-letnia kobieta 
przy użyciu torby z zakupami 
przegoniła napastnika. 

"Czytanie losu 
ryje Twoją 

iprzysrlosć 

Chłopcy przyznają się do do
konania co najmniej sześciu na
padów. Teraz obydwaj mlo
dzieńcy przebywają w Policyjnej 
Izbie Dziecka. 
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AKCJE 

AG ROS 

ANIMEX 

BGOAŃSKI 

BIG 

BPH 

BRE 

BSK 

BUDIMEX 

BWR 

BYTOM 

COMPLAND 

DĘBICA 

ELEKTRIM 

ESPEBEPE 

EXBUD 

GÓRAŻDŻE 

IRENA 

JElFA 

KABELBFK 

KABLE 

KĘTY 

KREDYT B 

KROSNO 

MOSTALEXP 

MOSTAlGD 

MOSTALWAR 

MOSTAlZAB 

NOVlTA 

OKOCIM 

OPTIMUS 

PBR 

PEKPOl 

PETROBANK 

POLFKUTNO 

POllFARBC 

POllFARBW 

PPABANK 

PRÓCHNIK 

RAFAKO 

REMAK 

ROllMPEX 

SOKOŁÓW 

STAlEXP 

STOMil 

SWARZĘDZ 

TONSIL 

UNIVERSAL 

VI STULA 

WARTA 

WBK 

WEDEL 

WÓlCZANKA 

ZASADA 

ŻYWIEC 

WIG 

WIG20 

KURS: 
30.01 . 
1996 

29,7 

27,9 

25,3 

1,55 

87,0 

48,7 nk 

205,0 nk 

20,0 nk 

3,4 

45,8 

49,9 nk 

57,0 

13,5 

13,5 

34,6 

80,0 nk 

32,9 

31,9 nk 

47,0 

37,0 

111,0 

6,7 

43,0 

6,7 

7,2 

7,6 

11,6 nk 

8,3 

16,5 nk 

30,S 

18,2nk 

19,Onk 

9,5 

32,2 

12,9 nk 

10,5 

16,1 

13,6 

30,0 

12,6 nk 

66,S 

2 ,29 

30,3 

35,0 

11,2 nk 

16,3 

8,7 

9 ,9 

49,9 

8,2 

91 ,0 

24,0 

7,0 

200,0 ns 

10.171 ,5 

1.065,2 

ZMIANA 
KURSU 
(proc.) 

-3,3 

-1 ,1 

-3,4 

0,0 

-2,2 

1,5 

0,0 

0,0 

-1,4 

-0,4 

0,2 

1,8 

0,0 

3,8 

9,8 

0,0 

1,2 

0,0 

0,0 

-1 ,6 

1,5 

0 ,0 

9,8 

-4,0 

-2,6 

0,0 

0,0 

-2,4 

-1 ,3 

-5,2 

-4,0 

-1,6 

3,9 

-3,0 

-6,3 

1,3 

-2,2 

0,0 

0,0 

-2,2 

-1,7 

0 ,0 

-2,8 

-7,4 

3,8 

6,7 

-3,9 

·3,1 

6,5 

1,1 

-0,8 

2,9 

-1 ,5 

WART. 
OBROTU 
(tys. zł.) 

810 

3.834 

553 

3.834 

6.997 

3.512 

12.016 

4.105 

450 

155 

1.TT7 

6.755 

9 .750 

527 

2.251 

5.704 

3.044 

643 

2.541 

3 .586 

5.9n 

1.515 

2 .323 

10.725 

426 

2114 

2.484 

2.682 

995 

1.241 

210 

1.221 

168 

2.810 

1.525 

567 

655 

263 

5.263 

950 

2 .531 

1.620 

8.764 

5.261 

1.016 

1.038 

11 .653 

1.158 

1.214 

14.881 

3 .681 

473 

494 

1.592 

RAZEM: 170.482 

-0,1 

O,~ , 

AKCJE - RYNEK RÓWNOLEGŁY 

AMERBANK 20,9 

BETONSTAL 22,8 

OOMPLAST 13,9 

DROSED 29,S 

EFEKT 19,8 

ElEKTROEX 1,91 

FARMFOOD 25,5 nk 

INOYKPOl 9,3nk 

JUTRZENKA 60,5 

KPBP BleK 10,5 nk 

KRAKCHEM 5,3nk 

PPWK 34,3 nk 

Wlorek 
30 I !MI 

BANK 
ŚLĄSKI 

PKO 

PKO SA 

Kanlor 
" Brlslo1" 

" SEZAM" 

PKO 

Poczta 

PKOS.A. 

kupno 

s rzedaż 

kupno 

sprzedaż 

kupno 

s edaż 

kupno 

s zedaż 

ku no 

sprzedaż 

kupno 

s rzedaż 

kupno 

sprzedaż 

kupno 

s edaż 

kupno 

sprzedaż 

10,0 544 

-0,4 80 

-2,8 38 

127 

·1,0 960 

-9,9 888 

0 ,0 1.301 

-2,1 45 

0 ,8 3.036 

1,0 1.552 

-3,6 572 

0 ,3 735 

KIELCE 

2 ,49 1,67 

2,60 1,74 

2,50 1,69 

2,57 1,73 

2,51 1,69 

2,58 1,74 

2,52 1,70 

255 172 

RAOOM 

2 ,52 1,70 

2 ,55 1,72 

2,52 1,70 

255 172 

TARNOBRZEG 

2,51 1,69 

2,57 1,73 

2,51 1.,67 

2 ,54 1,70 

2.51 1,69 

2,59 1,74 

OFERTA REAL DOGR. 
/szt./ " /szt./ 

3.303 K 100,0 2 

1.648 

545 K 100,0 

197.961 K 100,0 26.799 

3.255 S 100,0 6 .682 

2.500 K 

3.624K 11 ,6 

19.793 K 10,3 

12.035 

241 S 100,0 10 

1.483 K 33,7 

892 S 100,0 3.302 

121.420 

2 .599 S 100,0 150 

800 

2.500 K 5,2 

3.439 

3.114 K 

11 .582 S 100,0 3.139 

569 K 100,0 211.310 

292 K 100,0 568 

24.516 S 100,0 14.593 

2.620 S 100,0 94 

207.592 K 100,0 105.325 

380 

3.250 

15.002 K 6,6 

13.682 S 100,0 105.800 

11.194 S 

738 S 100,0 944 

1 .882 K 

4 .490 K 33,4 

1.244 S 100,0 

5 .510 S 100,0 7.339 

10.566 K 26,9 

3.815 

756 K 100,0 10.044 

386 K 100,0 

2 .n4 K 100,0 10.384 

6 .018 K 56,4 

2 .344 K 100,0 886 

68.805 S 100,0 52.373 

13.012 K 100,0 5.126 

4.612 S 100,0 553 

5.381 K 38,0 

9.905 

101.075 

15.023 S 100,0 651 

2.000 S 100,0 S35 

32.550 S 100,0 242.578 

5.408 100,0 TT7 

1.000 

12.978 S 100,0 5.255 

3.174 S 2 ,9 

891.1n 

2.366 K 100,0 516 

532 S 100,0 

40 S 100,0 

1.316 S 100,0 100 

137.339 S 100,0 614 

12.043 K 2,0 

2.1 24 K 

599 S 100,0 5.630 

52.191 K 1,4 

25.162 K 

5.668 K 70,5 

Iranki funty 
franc. ang. 

0,48 3,76 

0,51 3,93 

0,49 3,78 

0 ,50 3,87 

0,49 3,78 

0,50 3,89 

0,49 3,79 

050 3116 

0,498 3,111 

0,504 3,116 

0,495 3,78 

0505 383 

0,49 3,78 

0,50 3,116 

0,49 3,75 

0,50 3,60 

0,49 3,78 

0,51 3,60 

http://sbc.wbp.kielce.pl
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KARNAWAŁOWE 
, 

SZALENSTWO 
Nasi zwycięzcy: 

Elżbieta Chudobska wygrała zegarek "a and a", Le
okadia Oyląg odebrała firanki ufundowane przez Fab
rykę Firanek WISAN w Skopaniu, Janusz Maj i 
Krzysztof Krężołek otrzymali obrusy, również ufundo
wane przez Fabrykę Firanek WISAN. Gratulujemy i ży
czymy kolejnych wygranych! ' 

KARNAWAłOWE SZALENSTWO ~PEUCEOT lUTA MDTtIRS 

76 79 
132 

I MAGlUNY NUMER: 1, 1 

Szanowny Czytelniku 
"Echo Dnia" będzie drukować liczby, litery· i magiczne numery. 

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 gó
rze tego kwadratu /przykład na bezpłatnej karcie akcji promocyj· 
neV· 

Uwaga! Nie wszystkie liczby będą publikowane. 

Szansa liter 
Zetrzyj srebrną farbę z kratki oznaczonej literą podaną w "Echu 

Dnia". Jeśli odkryjesz w ten sposób trzy identyczne symbole· wyg
rywasz nagrodę niespodziankę. Litery bę~ą publikowane tylko w 
soboty. 

Uwaga! Nie wszystkie litery będą publikowane. 

Magiczny numer 
Na każdej karcie, na dole, znajduje się magiczny numer. Jeśli 

stwierdzisz, że magiczny numer opublikowany w gazecie jest zgod
ny z numerem na Twojej karcie, wygrywasz nagrodę niespo
dziankę· 

Uwaga! Magiczne numery będą publikowane w wybrane dni. 

Pamiętaj 
Nagrodę można odebrać tylko wtedy, gdy najpóźniej do go

dziny 16 następnego dnia po opublikowaniu szczęśliwych 
liczb, liter lub magicznego numeru zgłosisz się do biura w 
Kielcach, ul. Targowa 18, VIII piętro, p. 812 lub zatelefonujesz 
pod numer w Kielcach 321-456 i odpowiesz na postawione Ci 
pytaniel Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzi
nach 8-16. Wygrane z piątku I soboty można zgłaszać w po
niedziałek do godziny 16. 

Uwaga! 
Należy ścierać srebrną farbę wyłącznie z kratek oznaczo

nych liczbami i literami publikowanymi w "Echu Dnia". Karty 
ze startymi innymi kratkami są nieważne! Pełny regulamin 
można otrzymać w biurze w Kielcach. 

Nagrody dostarcza Spedycja Polska 

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

NASI SPONSORZY 

Kieleckie Fabryki Mebli, Kielce, ul. Zagnańska 232, 
tel. 31-60-56. 

Producent mebli do domu i do biura Różne wzory i kolory. At
rakcyjne ceny. Produkuje również meble na zamówienie. 

ENIGMA s.c., Ośrodek Kształcenia Kierowców, 
Kielce, ul. Paderewskiego 14, tel. 66-11-80. 

Organizuje kursy prawa jazdy. Przystępne ceny. znakomici ins
truktorzy. 

W Wyższej Oficerskiej Szkole 
Sij Powietrznych w Dęblinie od
były się 30 stycznia uroczystości 
żałobne, podczas których przed
stawiciele władz wojskowych 
szkoły i mieszkańcy regionu 
pożegnali dwóch pilotów - majo
ra Tomasza Chudzika z 
dęblińskiej WSOSP i kapitana 
Jana Mieszkowskiego z lotnict
wa Marynarki Wojennej. którzy 
zginęli w katastrofie samorotu "i
ryda" w ubiegłą środę. 

Uroczystości przed pomni
kiem Bohaterskich Lotników 
dęblińskiej "Szkoły Orląf' prowa-

Uroczystości żałobne 

pilotów "iryd" 
dził blskup Wojska Polskiego 
gen. Leszek Sławoj Głódź. Obaj 
polegli lotnicy awansowani zos
tali na wyższe stopnie - Chudzik 
do stopnia podpułkownika, zaś 
Mieszkowski do stopnia majora. 

Zastępca komendanta 
dęblińskiej uczelni, płk Czesław 
Czyż w rozmowie z dziennika
rzami powiedział, że Chudzik był 
jednym z najlepszych pilotów w 
szkole i bardzo dobrze znał "i
rydę". To on pilotował ten samo
lot podczas ubiegłorocznych po
kazów Air Show w Dęblinie. Zda
niem Czyża. przyczyną katast
rofy nie mógł być błąd w pilotażu. 

Po uroczystościach w Dębli
nie zwłoki pilotów przewiezione 
zostały do ich rodzinnych miejs
cowości i tam złożone na cmen
tarzach. Chudzik pochowany 
został w Puławach, zaś Miesz
kowski w Gołębiu w woj. lubels
kim. 

Najważniejsze jest utrzymanie wzrostu gospodarczego 

AMBITNE CELE 
- Priorytetowym celem gospodarczym Polski na najbliższe lata 

powinno być utrzymanie przynajmniej dotychczasowego tempa 
wzrostu gospodarki, a także poprawa warunków bytowych lud
ności, "tak, aby w jak najlepszej kondycji wejść do Unii Europej
sklej". Inne cele, np. zmniejszenie Inflacji czy deficytu budżetowe
go, winny być raczej skutkiem polityki prowzrostowej niż jej pod
stawowym założeniem - powiedział na konferencji 30 stycznia Mi
rosław Pietrewicz, szef Centralnego Urzędu Planowania. 

państwowego bądzie sprywaty
zowana. Jeżeli wszYstkie z tych 
założeń -udałoby się zrealizo
wać, wówczas będzie możliwy 
roczny wzrost produktu krajowe
go brutto o ok. 7-8 proc. 

Najbardziej prawdopodobny 
jest natomiast "wariant podsta
wowy". zakładający, że sytuacja 

Zdaniem Pietrewicza. zbyt 1996-2000. Prognoza zawiera gospodarcza nie będzie ulegała 
ambitne cele gospodarcze. trzy warianty rozwoju wydarzeń, większym zmianom w stosunku 
zakładające np. bardzo szybkie uwzględniające nie tylko ewen- do tego, co obserwowano w 1995 
"zbicie" inflacji czy też obniżenie tualne decyzje podejmowane r. A więc nie uda się w pełni przep-
podatków, mogą - w przypadku przez ekipy rządzące, ale także-- rowadzić reform systemu ubez-
ewentualnego niepowodzenia - odniesienia do naszej sytuacji pieczeń społecznych, polityka po-
doprowadzić do niepokojów zewnętrznej i koniunktury gos- datkowa będzie wymagała róż-
społecznych, a w konsekwencji podarczej na świecie. nych, doraźnych zmian, prywaty-
np. do pobudzenia procesów in- Wariant zwany "dynamicz- zacja będzie przebiegać z opora-
flacyjnych i za/amiania obecne- nym" zakłada przede wszystkim, mi, a sytuacja polityczna i 
go wzrostu gospodarczego. że w najbliższym pięcioleciu sy- społeczna w kraju nie będzie 

Pietrewicz uznał, że obecny tuacja gospodarcza na świecje ca/kiemstabilna. W takiej sytuacji 
rząd nie powinien "zajmować się będzie się systematycznie pop- PKB będzie się co roku zwiększał 
tak ważnymi sprawami, jak rawiać, co umożliwi nam sprze- prawdopodobnie o 5-6 proc. 
przyjmowanie programu polityki dawanie większej ilości dóbr i Najgorszy jest tzw. "wariant 
społeczno-gospodarczej do usług za granicą. W wariancie ostrzegawczy" rozwoju sytuacji 
końca wieku". Szef CUP jest tym przyjęto także, że ustabilizo- społeczno-gospodarczej w Pol-
zdania, że zadanie to należy po- wana zostanie w Polsce polityka sce. Eksperci z CUP założyli. że 
zostawić nowemu gabinetowi. podatkowa, obniży się oprocen- .niekorzystny splot okoliczności" 

We wtorek Pietrewicz przeds· towanie kredytów, przeprowa- /np. załamanie koniunktury gos-
tawil dziennikarzom prognozę dzona zostanie reforma syste- podarczej na świecie, zahamo-
rozwoju procesów społeczno- mu ubezpieczeń społecznych, a wanie prywatyzacji, niezrefor-
gospodarczych Polski w latach większa część majątku mowanie systemu ubezpieczeń. ______________________ niestabilność systemu podatko-

Muzeum Kultury Białoruskiej 
W Hajnówce powstaje Mu

zeum Kultury Białoruskiej. 
Bud~wę kompleksu muzeum I 

ośrodka kultury białoruskiej 
rozpoczęto w 1988 roku. Do tej 
pory nakładem3lmillardów sta-

rych 2totych wznle
siono większość 
murów i częściowo 
je wykończono. W 
gotowej części 
kompleksu znalazło 
się miejsce na 
ekspozycję muze
alną, działania kul
turalne, a także po
koje gościnno-ho
telowe na 25 miejsc. 
Do wykończenia in
westycji brakuje je
szcze ok. 8 miliar
dów. Na zdjęciu: 
ekspozycja muzeal
na w wykończonej 
części kompleksu 
w Hajnówce 

Fot. PAP/CAF 

)e,r/I'I(I' I 

wego czy też niepokoje społecz
ne w kraju! może spowodować, 
że średnie tempo wzrostu PKB 
obniży się do 2,7 proc. rocznie. 

Pietrewicz podkreślił, że ża
den z wariantów prognozy roz
woju społeczno-gospodarczego 
kraju. opracowanych w CUP, nie 
uwzględnia "Pakietu 2000" mi
nistra finansów Grzegorza 
Kołodki. - Nasza prognoza nie 
odnosi się do "Pakietu 2000". po
nieważ jego tekst nie jest nam 
znany ani oficjalnie, ani nieofic
jalnie - powiedział szef CUP. 

Konkurs radiowy 
-Razem bracia do lin· 

, 

Z Radiem "Kielce" 
pod żaglami 

Począwszy od stycznia w co
tygodniowej audycji "Razem 
bracia do lin". nadawanej przez 
Radio "Kielce" we wtorki o godz. 
23.30 podawane było pytanie 
konkursowe. 

Dziś specjalnie dla czytel
ników "Echa Dnia" powtarzamy 
wszystkie pytania styczniowe: 

L--0_G_Ó_L_N_O_P_O_L_S_KI_S_Y_S_T_EM_P_R_Z_YW_O_Ł_A_W_C_Z_Y--,I I 
1 . Co to są pływy i jak duże są 

one na Bałtyku? 
2. Porównaj zasolenie Bałtyku 

z innymi morzami świata i opisz 
pokrótce, jaki ma ono wptyw na 
florę i faunę naszego morza. Nasz system łączności: 

zapewnia Ci swobodę działania 

oferuje łączność na terenie całego 
kraju przez 24 godziny na dobę 

oszczędza Twój czas i pieniądze 

usprawnia i ułatwia przepływ 
informacji służbowych i prywatnych 

gwarantuje łatwość i różnorodność 
sposobów przekazywania informacji 

Biuro handlowe w Warszawie: (022) 625 42 ()() 
Lokalni dystrybutorzy: 

Kielce: K. Dąbrowski 41041 w. 243, Contact Olk 3110 77, ZT TPSA 321523 

Radom: Procar 6377 85, Interfach 638996, ZT TPSA 26 669 

Tarnobrzeg: Foto Art 23 08 49, Gambit Tesa123 1888, Recom 223962 

3. Opisz pokrótce Ido dwóch 

l stron maszynopisu! historię i te
raźniejszość wyspy Bornholm .. , 

4. Opisz krótko działalnosc 
najsłynniejszych piratów na 
Bałtyku. Który z książąt pomo~s~ 
kich był z nimi najmocnIej 
związany? 

Na autorów najbardziej wy
czerpujących odpowiedzi czeka 
nagroda. Będzie nią rejs po 
Bałtyku na jachcie s/y "Rozto
cze" w lipcu. 

Na odpowiedzi czekar:'1Y. 
przez 4 tygodnie od daty emisJI 
kaźdej audycji, pod adresem 
Polskie Radio Kielce SA, ul. Ra-
diowa 4, 25-317 Kielce. 

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Francja ogłosiła zakończenie prób jądrowych 
, 

SWIA., ODE"CBNĄł. 
Francuscy politycy I prasa bardzo szeroko komentują we wto

rek poniedziałkową dekiaraej, prezydenta Chi raca o "definityw
nym zakończeniu" francuskich prób z bronią jądrową. Satys
fakcj, wyrażają również europejscy partnerzy Francji, którzy z 
mniejszym lub wt,kszym zdecydowaniem krytykowali wznowie
nie doświadczalnych wybuchów. 

zawodną i nowoczesną obroną", 
zamierza "odgrywać aktywną i 
zdecydowaną rolę w światowym 
rozbrojeniu i lepszej obronie eu
ropejskiej". 
Większość komentatorów, 

nie mogła przyczynić się do 
przywrócenia pokoju w b. Ju
gosławii. Niemniej jej rola w bez
pieczeństwie i równowadze eu
ropejskiej pozostaje znacząca". 

Socjaliści i komuniści francus
cy, utrzymując potępienie prób z 
bronią jądrową, wyrażają ulgę z 
powodu ich zakończenia i wzy
wają do rzeczywistego rozbroje
nia atomowego. Podobne stano
wisko, z większym naciskiem na 
"usunięcie śladów epoki szan
tażu atomową zagładą", wy
rażają ruchy ekologiczne. 

Ukraina wstrzymała pob6r 
rekrut6w do czasu zreorganizo
wania -drastycznie zredukowa
nej armII - poinformował w po
niedziałek oficer z komisji ds. 
rekrutacji. 

- Po raz pierwszy na Ukrainie, 
czy nawet w skali całego byłego 
Związku Radzieckiego, poboro-

Armia ukraińska 
wstrzymuje pobór 

wych ods}'ła: się z powrotem do do
mu - powledzial Jurij Woronin, ofi
cer dyżurny w kijowskiej komisji 
ds. rekrutacji. - To byloby niemożli
we w Związku Radzieckim. 

Według Woronina, tysiące pobo
roWYCh z całej Ukrainy zostało znie
nacka odesłanych z powrotem do 
domĆ1N po stawieniu s~' przed ko
misjami poborowymi na esieni. Na
czelne dowództwo wyd rozkaz 0-
desłania rekrutĆ1N aż do odwołania. 

Li Peng ostrzega przed próbą "oderwania" 

Tajwan 
częścią 

jest 
Chin 

Premier Chin LI Peng ostrzegł we wtorek, Iż jakakolwiek próba 
"oderwania" Tajwanu od Chin jest z góry skazana na niepowo
dzenie. 

W przemówieniu wygłoszonym 
w pierwszą rocznicę ogłoszenia 
przez prezydenta Jiang Zemina 
ośmiopunktowego pr~ramu zjed
noczenia Chin i Tajwanu szef 
chińskiego rządu U Peng podk
reślił, że dla świata nadal istnieją tyl
ko jedne Chiny, a Tajwan stanowi 
integralną częsć Chin. 

i cały naród chiński". Li Pen g do
dał, ze niepowodzeniem zakończą 
się wszelkie działania, mające 
stać się pretekstem do realizacji 
separatystycznych planów niektó
rych przywódcow tajwańskichf 

Po przeprowadzonym w so
botę szóstym wybuchu "ostat
niej", jak zapowiedziano, serii 
prób atomowych, powszechnie 
spodziewano się we Francji, że 
prezydent Chirac ogłosi ich za
kończenie przed rozpoczy
nającą się w środę oficjalną wi
zytą w Stanach Zjednoczonych. 
Nie wzbudziły również zdziwie
nia sygnalizowane już wcześniej 
przez prezydenta zapowiedzi, 
że Francja, "dzięki ostatniej serii 
prób, dysponując na długo nie-

podobnie jak politycy popie
rający politykę rządu, uważa, że 
w opinii światowej szybko przej
dzie niechęć do Francji wywola
na przerwaniem moratorium na 
próby z bronią jądrową, a w zag
ranicznych sferach rządzących 
pozostanie świadomosć zdecy
dowania Francuzów, którzy nie 
wahają się rzucić wyzwania 
całemu światu, gdy chodzi o ich 
najważniejsze, życiowe interesy. 

Cztery trzęsienia w ciągu czterech dni 

- Bez względu na to - dodał Li -
jakie zmiany mogą nastąpić w 
sposobie wyboru przywódcow taj
wańskich, nie mogą oni zmienić 
faktu, że Tajwan jest częścią Chin, 
a jego przywódcy - jedynie 
przywódcami jednego z chińskich 
regionów. Ta uwaga U Penga od
nosiła się do planowanych na ma
rzec br. pierwszych bezpośred
nich wyborów prezydenckich na 
Tajwanie. Do tej pory tajwański 
prezy~ent powoływany byl przez 
kolegium elektor6w. 

Premier Litwy 
nie ustąpi 

czytaj W "ECHU", 
słuchaj w Radiu Kielce 

Od poniedziałku do piątku 
drukujemy praktyczne zwroty 
w języku angielskim z tłuma
czeniami. Prawidłową wy
mowę podaje Radio "Kielce" o 
godz. 14.55 i 19.50. 

Wytnij. Zachowaj. Moie się 
przydać. 

Lekcja 13 
I.work out every mornlng. 
Cwiczę co rano. 
I want to work our prob

lemsout. 
Chcę rozwiązać nasze 

problemy. 
We wili work everythlng 

out. 
Poradzimy sobie ze wszys

tkim. 
Everything Is working out 

just flne. 
Wszystko układa się po na-

szej myśli. 
It dldn't work out. 
Nie wyszło. 
It worked out great. 
Wyszło świetnie. 

Drży ziemia w Rumunii 
Trzęsienie ziemi o sile 5 stopni w otwartej skali Rlchtera na

wiedziło we wtorek rano rejon Vrancel/czyt: Wranczy/ na wscho
dzie RumunII - podał Instytut sejsmologiczny. 

Wstrząsy odczuwano szcze
gólnie w Bukareszcie, choć 0-

było się bez ofiar i strat material
nych. 

chów tektonicznych znajdowało 
się na głębokości 107 km. 

Jak wynika z przekazu agencji 
Xinhua, premier ostrzegł także 
"wszelkie antychińskie siły 
zewnętrzne" przed "ingerencją w 
wewnętrzne sprawy Chin, której 
przeciwstawi się zarówno rząd, jak 

Premier litwy Adolfas SzJeź. 
vlczlus oświadczył we wtorek, że 
nie ustąpi ze swego stanowiska, 
mimo presji ze strony prezydenta 
I opozycji. Szleżevlczlus uważa, 
że byłoby to sprzeczne z jego za
sadami. 

W pon iedziałek prezydent A1gir
das Brazauskas podpisał dekret 
pozbawiający Szleżevicziusa sta
nowiska premiera. Dekret ten wy
maga jednak zatwierdzenia przez 
parlament. Głosowanie odbędzie 
się 8 lutego. 

Komentator gaullistowskiej 
gazety "La Nation", wyrażając 
poglądy partii prezydenta pisze, 
że w obecnym okresie pozimno
wojennym w funkcjonowaniu 
NATO zajdą głębokie zmiany. 
"Europejczycy nie będą już mog
li liczyć na Amerykanów w spra
wie utrzymania pokoju na Sta
rym Kontynencie. / ... / Oczy
wiście, francuska broń atomowa 

Nowe wstrząsy podniosły do 
czterech liczbę trzęsień ziemi, 
które od soboty nawiedziły rejon 
Vrancei. Epicentrum nowych ru-

Dla biznesmenów i nie tylko 

W poniedziałek w tym sa
mym rejonie odnotowano 
trzęsienie ziemi o sile 4,2 w ot
wartej skali Richtera. Epicent
rum tych wstrząsów znajdo
wało się na głębokości 145 km. 
Dwa trzęsienia ziemi o średniej 
sile zarejestrowano w sobotę i 
w niedzielę. 

Rejon Vrancei z sejsmologicz
nego punktu widzenia jest najak
tywniejszy w Europie. 

Spłonęła 

Opera Fenice 
W Moskwie najdrożej 

Moskwa jest naj droższym miastem na świecie dla podr6żują
cych w Interesach. Następne miejsce na tej liście zajmują Tokio, 
Buenos Aires, Hongkong i Kopenhaga, podczas gdy najtańsze 
miasta to Mińsk i TIrana -według sprawozdania ogłoszonego we 
wtorek w Brukseli przez luksemburską Instytucję EuroCost 
współpracującą z biurem statystycznym Unii Europejskiej Eu
rostat. 

Doba spędzona przez biznes
mena w Moskwie kosztuje śred
nio 543 dolary, podczas gdy w 
Tokio 516 dolarów, w Buenos A
ires 468, w Hongkongu 450, a w 
Kopenhadze najdroższym 
mieście Unii Europejskiej - 427 
dolarów. 

Najdroższe posiłki na świecie 
serwuje się w Kopenhadze /68 

dolarów za solidne drugie danie, 
deser, kawę i pół bb1elki wina/o 
Oslo oferuje takie samo menu za 
63 dolary. Seul za 59, a Moskwa 
za 56. O wiele tańsze są Londyn, 
gdzie koszt podobnego zestawu 
wynosi średnio 32 dolary, czy 
Paryż z 40 dolarami. Najtaniej 
zjeść można w Erewaniu /5 do
larów/ i Mińsku /8 dolarów/. 

f 

W Rumunii od początku wieku 
odnotowano wiele trzęsień zie
mi, szczególnie dotkliwe w la
tach 1 940 i 1977. 

Kr6tkle spięcie mogło być 
przyczyną pożaru, który stra
wił w poniedziałek wieczorem 
budynek słynnej weneckiej O
pery Fenlce, w której od sier
pnia prowadzono prace re-

Pożar strawił prawie cały zabytkowy obiekt Opery Fe
nice. 

Fot. PAP/CAF 

• • 
więcej Coraz poszlak 

montowe - poinformowała we 
wtorek po północy komisja, 
prowadząca śledztwo w spra
wie wyjaśnienia okoliczności 
tragedII. Odnowiona opera 
miała być oddana do użytku 1 
marca br. Prace obejmowały 
m.In. usprawnienie systemu 
zabezpieczeń. 

Jak podała straż pożarna, po
żar zauważono około godz. 21 
czasu lokalnego. Płomienie po
jawiły się na dachu i byskawicz
nie objęły zabytkowy XVI 11-
wieczny budynek, który w ciągu 
dwóch godzin spłonął niemal 
doszczętnie. Przybyli na miejsce 
strażacy praktycznie nie mogli 
nic zrobić, gdyż ogień rozprzes
trzenił się w mgnieniu oka, ogar
niając liczne drewniane elemen
ty wystroju wnętrza. Nie przerzu
cił się jednak na okoliczne bu-
dynki. -

Akcję gaśniczą utrudniał faki, 
że okoliczne kanały są obecnie 
pogłębiane i wodę dostarczył do
piero śmigłowiec z pobliskiej la
guny. W dzielnicy odcięto 
dopływ prądu i gazu. 

ŻYCIE NA MARSIE 
Odkrycie na Ziemi organizmów żywych, potrafiących o

bejść się bez ciepła I światła słonecznego I bytujących w 
skrajnych warunkach wulkanicznych gorących źródeł, jest 
- zdaniem uczonych biorących udział w konferencji nauko
wej zorganizowanej w Londynie przez CI ba Foundation - ko
lejną poszlaką przemawiającą za możliwością życia na Mar
sie. 

Uczeni przypuszczają, że ży
cie na Marsie, obecnie pustyn
nej i smaganej wichrami plane
cie, mogło powstać ok. 3,8 mln 
lat temu. W miarę ochładzania 
się klimatu , żywe organizmy 
mogły zacząć drążyć podziem
ne tunele, szukając ciepła gorą
cych źródeł. Nie jest wykluczo
ne, że przynajmniej niektóre ro
dzaje tych organizmów mogły 
przetrwać do dzisiejszych cza
sów. 

Malcolm Walter, geolog z aus
tralijskiego Macquarie Universi
ty, stwierdził nawet, że istnieje 
"poważna możliwość" życia na 
Czerwonej Planecie. 

W grudniu br. ma zostać wys
trzelona w kierunku Marsa ame
rykańska sonda "Pathfinder", 
która ma poszukiwać śladów or-

ganizmów żywych . Podobna mi
sja dwóch lądowników z serii "Vi
king" zakończyła się 20 lat temu 
niepowodzeniem. "Pathfinder" 
spodziewany jest w pobliżu Mar
sa w lipcu 1997 roku. 

Zdaniem dr. Jacka Farmera z 
amerykańskiej agencji NASA, 
śladów życia należałoby poszu
kiwać na głębokości sięgającej 
nawet 100 km, co znacznie 
przekracza możliwości sondy. 

Strony 3, 4 I 5 przygotowano na podstawie materiałów PAP. 

http://sbc.wbp.kielce.pl
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~URTOWNIA ZABAWEK . 
Ng 1.02.br. zostaje przenle~ona 

"ALINA" 
I(i ~ ADRES: . półdzielnł "TwórczośĆ") 

e ce, ul. Śląska 7 (w ud. s 

OGŁOSZENIE 

Zarząd Miasla I Gminy w Końskich, 
ul Partyzanlów 1 

ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na 

wykonanie projektu 
technicznego 

zagospodarowania 
skweru przy 

placu Kościuszki. 
Opracowaniem projektowym należy <;>bjąć: 

- ukształtowanie poziome i pionowe terenu, 

- ciągi piesze, 

- zieleń i jej kompozycję, 

- oświetlenie. 
Projekt, którego termin wykonania określa się do 31 maja 1996 

roku, wymaga uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

Zainteresowanie przystąpieniem do przetargu prosimy zgłaszać 
w formie pisemnej w sekretariacie UMiG, 26-200 Końskie, ul. Party
zantów 1 , w terminie do 10 lutego 1996 r., do godz. 15, w kopertach 
oznaczonych dopiskiem "przetarg - skwer przy pl. Kościuszki" . 

Bliższe informacje uzyskać można w Wydziale Gospodarki Komu
nalnej i Ochrony Środowiska, pokój 35, tel. 27-79. 

Zakwalifikowanym do wzięcia udziału w przetargu niezwłocznie 
przesłane będą zaproszenia z dokładnym opisem przedmiotu 
zamówienia, kryterium oceny i terminem otwarcia ofert. 

, 

GMINA OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI 
• ZARZĄD MIASTA 

27·400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI 
UL GŁOGOWSKIEGO 3/5, lei. 65·24·94 

lJ/mok/vot 

ogłasza przetargi nieograniczone na opracowanie niżej wymienio
nych dokumentacji technicznych: 

1. Oświetlenie wydzielone ulicy Sandomierskiej 
łącznie z oświetleniem ronda Republiki Ostro
wieckiej. 

2. Oświetlenie wydzielone ulicy Grzybowej w Ostrow
cu wraz z likwidacją kolizji urządzeń energetycz
nych z drogą. 

3. Oświetlenie wydzielone ulicy Zagłoby oraz ul. Że
romskiego na odcinku od przejazdu kolejowego 
do mostu na rzece Kamiennej wraz z likwidacją 
kolizji urządzeń energetycznych z drogą. 
Termin realizacji zamówienia - I półrocze 1996 r. Specyfikację istot

nych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Miasta -
Wydział Techniczno-Inwestycyjny, pokój 232. Pracownikiem upo
ważnionym do kontaktów z oferentami jest Bożena Domalska, 
tel. 65-20-21, w. 183. 

Zamknięte koperty zawierające oferty na poszczególne projekty 
należy złożyć w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Św., Wydział Technicz
no-Inwestycyjny, pokój 219. 

Koperty powinny być oznaczone "Oferta w sprawie przetargu nie
ograniczonego na opracowanie dokumentacji technicznej - oddziel
nie dla wyżej wymienionych zadań". 

Zamówień, które zawiera niniejsze ogłoszenie nie należy traktować 
łącznie .• 

Termin składania ofert upływa 14.02.1996 r., o godz. 10. Otwarcie-
ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego 14.02.1996 r. 

o godzinie 10.30 na zamówienie nr 1 
o godzinie 11 .30 na zamówienie nr 2 
o godzinie 12.30 na zamówienie nr 3. 
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający 

następujące warunki: 
1. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie 

z wymogami ustawowymi. 
2. Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia. 
3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekono

miczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania 
zamówienia. 

4. Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia. 

5. Spełniają warunki podane w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

5/0/ .. , 

Piosenki Kasi Lesing 
zajmują czołowe miejsca 
na dyskotekowych lis
tach przebojów. Piosen
karka zdobyła największą 
popularność dzięki kom
pozycji "Wielki błękit" 
odśpiewanej z bisami na 
kieleckiej imprezie "Fa
madance" . Nagrała już 
trzy płyty - dwie z grupą 
Jamrose, trzecią so
lową· 

Kasia Lesing najbezpieczniej czuje się z narzeczonym 

GŁOS BŁĘKITU 

* . Na kieleckiej dyskotece 
dałaś prawdziwy koncert. Jak 
oceniasz reakcję publicz
ności? 

- Muszę przyznać, że oba
wiałam się tego występu. Wiem, 
że w Kielcach króluje Uroy i zas
tanawiałam się, jak młodzież 
przyjmie moją muzykę. W efek-

. cie byłam mile zaskoczona re
akcją tłumu. 

* Twoje piosenki nie 
schodzą z dyskotekowych list 
przebojów ... 

- To prawda, nawiększym zas
koczeniem był dla mnie fakt, że 
tytułowa piosenka z mojej solo
wej płyty "Wielki błękit" utrzymy
wała się przez kilka miesięcy na 
I czy II miejscu polskiej listy "Bra
van. A był to przecież typowy 
przebój na lato. 

* Jak zaczęłaś swoją pio
senkarską karierę? 

- Zawsze miałam głos. Na 
pewno niczego nie planowałam, 
nie skończyłam żadnej szkoly 
muzycznej, wręcz przeciwnie, w 

młodości zajmowałam się spor
tem. Trzy lata temu zaczęłam 
występować z technodance'ową 
grupą Jamrose. Nagraliśmy 
wspólnie 2 płyty - pierwsza 
przeszłą nie zauważona, druga 
sprzedała się w stu procentach. 
Wtedy zaczęly się prawdziwe 
koncerty i praca w studiu. Od ro
ku występuję solo. Kilka mie
sięcy zajęła mi trasa koncerto
wa, podczas której promowałam 
płytę "Wielki błękit". Teraz przy
gotowuję kolejny krążek. 

* Ubierasz. się oryginalnie, 
kto pracuje nad twoim estra
dowym image? 

- Kiedyś ubierałam się sama, 
ale od kilku miesięcy mam włas
nych stylistów, fryzjera. Najbar
dziej lubię ciuchy Doroty Szu
mińskiej. Dobieram je w za
leżności od charakteru koncertu. 
Staram się o mój wizerunek od 
chwili, kiedy wszystko zaczęłam 
traktować poważnie. W końcu 
wiążę ze śpiewaniem moją 
przyszłoŚĆ. 

* Jesteś więc osobą całko
wicie samodzielną ..• 

- Jeszcze nie do końca. Do
piero myślę o własnym mieszka
niu. Nadal jednak mieszkam z _ 
mamą w Pruszkowie. Mama 
bardzo interesuje się tym co ro-

bię, jest podekscytowana każdą 
moją piosenką, nie tylko dlatego, 
że to akurat utwór śpiewany 
przez jej córkę. 

* Czy jako uczennica cho
dziłaś na dyskoteki? 

- Rzadko, ale pamiętam, jak 
bardzo różnily się od tych obec
nych. Kiedyś młodzież dyskote
kowa ubierała się zupełnie ina
czej, nie było takich ciuchów jak 
teraz, więc trzeba było się bar
dzo starać o dyskotekowy 
wygląd. Prawdę mówiąc nie 
miałam nigdy na to czasu. 

* Czy czujesz się gwiazdą? 
- Chyba nie uważam się za 

- gwiazdę. Najchętniej zeszłabym 
ze sceny i tańczyła razem z pub
licznością. Wiem, że ze 
względów technicznych jest to 
niemożliwe i nie bardzo bez
pieczne. Zawsze jednak roz
daję autografy, rozmawiam z 
moimi fanami przez telefon, 
przyjmuję ich w domu. Przecież 
jestem dla publiczności, to ona 
mnie kreuje. 

* Występujesz w towarzyst
wie dwóch wygimnastykowa
nych mężczyzn ... 

- Robert i Jacek są mistrzami 
w tańcu dyskotekowym. Przy
jeżdżają na występy ze mną aż 
z Opola. 

• Skradli aż trzydzieści osiem samochodów! 
• 'Działali w kilku województwach 

GANG OSĄDZONY 
Skradziono łącznie 38 samochodów, które po prze

biciu numerów identyfikacyjnych i wystawieniu fałszy
wych dokumentów sprzedano na giełdach lub wywie
ziono za wschodnią granicę. Kradzieżą i upłynnianiem 
pojazdów zajmował się dobrze zorganizowany gang 
samochodowy, który ostatnio postawiony został przed 
Sądem Wojewódzkim w Tarnobrzegu. 

Szybkie 
przeróbki 

W skład gangu, który działał 
od marca 1993 roku do kwietnia 
1994 roku wchodziło 16 osób 
głównie z Sandomierza i Opato
wa, w tym dwóch policjantów. 
Kradzieżą samochodów zajmo
wała się 7 -osobowa grupa, któ
rej przewodził Artur B. z Sando
mierza. Działała ona głównie w 
województwie tarnobrzeskim, 
ale nie tylko, także rzeszows
kim, lubelskim i kieleckim. 
Większość pojazdów skradzio
no z garaży, niejednokrotnie u
sytuowanych przed budynkami 
mieszkalnymi. 

Samochody te trafialy 
następnie do warsztatu braci 
Pawła i Piotra L. )N Opatowie, 
gdzie przebijano numery identy
fikacyjne oraz wystawiano 
fałszywe dokumenty. Tak przy
gotowane pojazdy sprzedawano 
na giełdach samochodowych 
lub nabywcom zza wschodniej 
granicy, głównie obywatelom 
Ukrainy. Ci zazwczaj zamawiali 
sobie wcześniej pojazdy ok
reślonej marki. Największym po
wodzeniem cieszyly się u nich 

HOROSKOP 
21dt 

"łady". W sprzedaży skradzio
nych samochodów pomagała 
matka właścicieli warsztatu -
Barbara L., zaś pracownica Wy
działu Komunikacji Urzędu 

Miasta i Gminy w Ożarowie - Ma
rianna F. wystawiała dowody re
jestracyjne. 

Jeden z policjanów z Opato
wa Stanisław S. pomógł w ukry
ciu "małego fiata" wiedząc, że 
pochodzi on z kradzieży, a 
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następnie go przemalował we 
własnym garażu. W zamian dos
tarczono mu innego "fiata 126p", 
także pochodzącego z kra
dzieży, którego kupił za jedyne 7 
milionów złotych w starej walu
cie. Drugiemu policjantowi udo
wodniono jedynie, że posługiwał 
się podrobioną tablicą rejestra
cyjną. Wodzirej złodziejskiej gru
py Artur B. ma na koncie 29 s.kra
dzionych samochodów oraz 4 u
siłowania, zaś Jacek S. - 24 kra
dzieże. Właściciele warsztatu 
mieli udział w kradzieży, prze-

róbkach i sprzedaży 32 samo
chodów. 

Pechowa odprawa 
Na trop samochodowego 

gangu natrafiono podczas odp
rawy celnej na przejściu granicz-

Ola bezpłatnego udlialu w konkursie wyślij zwrotnie 
zaadresowaną kope~ ze znaC2kiem na adres: 

WPI, skr. poczt 6. (J().963 W·wa 81. 800 20003 
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* Czy śpiewając piosenki 
wzorujesz się na kimś? 

- Być może podświadomie, w 
końcu śpiewam w charakterys
tycznym rytmie. Jednak utwory 
pisane są specjalnie dla mnie 
przez doskonalych tekściarzy, 
jak Jacek Skubikowski czy Ja
nusz Kondratowicz. Muzykę 
komponuje najczęściej mój me
nedżer Maciej Jamroz. -

* W Jakich dyskotekach 
występujesz najczęściej? 

- Warszawskich: "Koloseum", 
"Grand Zero". Najbaroziej nato
miast lubię dyskoteki w Białob
rzegach i Zielonej Górze, gdzie 
oprócz sal z parkietem są jesz
cze cale kompleksy wypoczyn
kowo-rozrywkowe. 

* Nocne występy są chyba 
bardzo męczące? 

- Dlatego staram się zawsze 
mieć przy sobie bliską osobę. 
Przeważnie jeździ ze mną mój 
narzeczony Mariusz, do którego 
mam pełne zaufanie. Wiem, że 
przy nim nic mi nie grozi. To jest 
człowiek, który czuwa nad 
wszystkim, potrafi sobie nawet 
poradzić z kompaktem, który 
przeskoczy podczas występu. 

Rozmawiała 
Małgorzata PAWELEC 

nym w Hrebennem. Uwagę 
strażnika granicznego zwróciła 
"łada", którą jechał obywatel Uk
rainy. W bagażniku znajdowały 
się bowiem źdźbła słomy, a miej
sce numerowe nadwozia było 
świeżo pomalowane. Sa
mochód zatrzymano, a po 
sprawdzeniu okazało się, że 
dwa dni wcześniej "łada" została 
skradziona w Zarzeczu koło Nis
ka. Podjęte śledztwo prowadzo
n~ przez prokuratora Edwarda 
Podsiadłego z Prokuratury Wo-

. jewódzkiej w Tarnobrzegu, dop
rowadziło wkrótce do ujęcia 
całego gangu samochodowego. 
Odzyskano 15 skradzionych sa
mochodów, w tym 13 "skód favo
rif i 2 "fiaty 126p". "Łady" wywie
zione za wschodnią granicę 
przepadly bez śladu. Zwrócono 
się o pomoc i zwrot samo
chodów do prokuratury na Ukra
inie, ale mimo przekazania 
dokładnych danych nadesłano 
odpowiedź, że "czynności nie 
dały rezultatu". 

Wyroki 
Sąd Wojewódzki w Tarnob

rzegu skazał Artura B. na 4 lata 
i 6 miesięcy więzienia, a Jacka 
S. na 4 lata. Właściciele warsz
tatu wOpatowie - Paweł i Piotr 
L. otrzymali po 3 lata więzienia, 
zaś ich matka - 2 lata w zawie
szeniu na 3 lata. Na 3 lata 
więzienia skazany został także 
Lucjan A. z Dwikóz, który 
pośredniczył w sprzedaży kra
dzionych samochodów. Pozos
talym ()skarżonym sąd wymie
rzył kary od dwa i pół do roku 
więzienia, niektórym zawie
szając ich wykonanie. Nałożył 
też grzywny od 800 do 1500 zło
tych. Wyrok nie jest jeszcze pra- . 
womocny. Odwołali się od niego 
do Sądu Apelacyjnego w Rze~ 
szowie zarówno prokurator, jak I 
obrońcy niektórych oskarżo
nych. 

Kazimierz LESIECKI 
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- Wracam do domu, patrzę, 

a tu nie ma telewizora. Córka mi 
mówi, że byli jacyś ludzie i zabra
li sprzęt, bo nie spłacam pożycz
ki - żali się Józef G. 

Po naszych publikacjach wzrosło 
zainteresowanie Polakami na Ukrainie 

W marcu ubiegiego roku Józef 
G. wziął pożyczkę we Wschodnim 
Banku Cukrownictwa w Lublinie na 
zakup telewizora "thompson" w ce
nie 1 099 zł. Wpłacił 1 O procent war
tościtowaru, na pozostałą sumę za
ciągnął kredyt spłacany w 12 ra-

, 
JĘDRZEJOW POMAGA 

~:. ~~~~~~~~;i~~b~!~= , O nauczycielce z Jędrzejowa Ewie Modelskiej pisaliśmy na łamach na
ność banku w razie niewpiacenia Iszej gazety w ubiegłym roku. Pani Ewa, maJ·ąca za sobą 31-letni staż 
w terminie dwóch rat. 

- Przyznaję, że nie doczytalem pracy nauczycielskiej, od kilku lat pracuje na Ukrainie. W niedużej miej-
~~~~f~r~~:f~r~~~~ pa~~~i~~ scowości Wołkowysk uczy dzieci z polskich rodzin ojczystego języka. 
niku nie wpłaciłem rat, bo miałem Po naszej publikacji wzrosło zainteresowanie problemami Polaków na 
kłopoty rodzinne. Poprosiłem W h d· W I·'· Id' łała E M d I k zyt 
o przesunięcie terminu o 3 tygod- SC oZie. Iscle, ory przys wa O e s a, c . amy: 

Nie spłacił 
kredytu ... 

Zabrali 
telewizor 
nie, spodziewałem się " pieniędzy. 
Mimo tego telewizor został mi zab
rany pod moją nieobecność, w do
mu była tylko córka, kazali jej pod
pisać jakiś papier. Poszedłem in
terweniować, obiecali, że zwrócą 
telewizor, jeśli w ciągu 10 dni 
spłacę kredyt do końca - ponad 
600 zł. Nie miałem tyle pieniędzy, 
więc postanowiłem wziąć kolejny 
kredyt. Udałem się do "Kredyt
Servlsu" przy ul. Paderewskiego. 
Wtedy nie wiedziałem jeszcze, że 
to ta sama firma zabrała mi telewi
zor i zajmuje się rewindykacją na 
rzecz banku, w którym wziąłem 
pierwszy kredyt. Oczywiście dru
giej pożyczki nie otrzymałem, ale 
żeby rozpatrzyli mój wniosek, mu
siałem zapłacić 60 złotych. Nie 
liczę na to, że zwrócą mi telewizor 
albo wpłacone pieniądze. 

J ... J Wasza gazeta ukazała 
problemy społeczności polskiej 
na Ukrainie, jej potrzeby. Wiele 
osób wystąpiło z konkretną po
mocą. Komendant Hufca 
w Jędrzejowie, hm. Jacek Ja
morski oraz miejscowi nauczy
ciele Jbyli moi uczniowiej zorga
nizowaJi akcję pomocy dla dzieci 
polskich w tamtych stronach. 
Akcją tą zainteresował się poseł 
ziemi jędrzejowskiej Mirosław 
Pawlak, wiceprzewodniczący 
Komisji Łączności z Polakami 
za Granicą. Dzięki pomocy fi
nansowej posła Pawlaka zaku
piono telewizor kolorowy, mag
netowid, komplet kaset. 

Pewnego grudniowego dnia 
ubiegłego roku do szkoły 
w Wołkowysku dotarła delega
cja z posłem Mirosławem Paw
Iakiem. Radość dzieci była og
romna. Na spotkanie przyszli 
również rodzice, dziadkowie. 
Dzieci otrzymały paczki ze sło
dyczami, książkami. Pan poseł 
przekazał telewizor, magneto
wid, a także śpiewniki z kaseta
mi, wydane przez Dom Kultury 
w Jędrzejowie. Kasety zostały 
nagrane przez Jerzego Jed
lińskiego. To dla nas bardzo 
cenne dary. Przekazane pomo
ce dydaktyczne i środki audiowi
zualne pomogą nauczycielom 

- Klient zapłacił w terminie tylko 
jedną ratę - informuje Anna Bient, 
zastępca dyrektora "Kredyt-Servi
ce" w Kielcach. - Zalegał nawet 
z pierWszą ratą więc karne odsetki 
rosły już od samego początku. Sy'ł 
na bieżąco informowany o sytuacJi. 
Próbował wziąć drugi kredyt nie 
podając we wniosku, że jest już jed
nym obciążony. Koszty reWindyka
cji są wysokie, odzyskany sprzęt nie 
jest już pełnej wartości, sprzedaje 
się go po niższej cenie i to-; co klient 
spłacił praktycznie w całości idzie 
na ich pokrycie. JATA! 

Kierowcom zima sprawia sporo kłopotów. Parkujący auta 
pod chmurką mają rano trudności z uruchomieniem silnika. 

Kącik rencisty i emeryta 

Żadnych • zmian 
- Ponieważ w 1992 r. miałem 40-Ietni staż pracy, ze względu 

na likwidację etatów w moim zakładzie pracy, zaproponowano 
mi przejście na wcześniejszą emeryturę. Prawdę mówiąc nie 
miałem wyjścia, musiałem przyjąć tę propozycję. Za dwa mie
siące kończę 65 lat I chciałbym skorzystać z prawa do normal
nej emerytury. Do was mam następujące pytania: czy takie 
przejście będzie mi się opłacać, czy skorzystam coś na nim -
pyta Józef K. z Końskich . 

Prawo do wcześniejszej e
merytury przysługuje tym oso
bom, które posiadają 40-Ietni 
okres pracy, w sytuacji, gdy ich 

Przywrócić koronę! 
Na granit.owej ścianie budynku U

ceum im. Sniadeckiego w Kielcach 
znajduje się orzełpolski/nad wejściem 
do szkoły/. Czy został on wykonany 
podczas budowy szkoły czy też póż
niej, tego nie wiem. 

Istota kwestii sprowadza się do te
go, że jest on od wielu lat "okaleczony". 
Jak pamiętam, w latach 40. i 50. miał 
on koronę, obecnie natomiast jej nie 
ma Usunięcie korony nastąpiło na po
czątku lat sześćdziesiątych, gdy dy
rektorem liceum był Piotr Wieczorek. 
Ukwidacji korony dokonano, według 
relacji wielu kieJczan, z inicjatywy i sta
rań owego dyrektora. 

Uważam, iż należałoby przywrócić 
poprzedni wizerunek orla, gdyż stano
wi on cząstkę historii gmachu i szkoły. 
Przypuszczam, że dyrekcja szkoły czy 
też kuratorium dotychczas tego nie u
czyniły z braku środków finansowych, 

zakład pracy stwierdzi, że z po
wodów ekonomicznych doko
nuje redukcji stanowisk pracy 
lub likwiduje stanowisko. Jest to 

a być może z powcx:iu niedyspono
wania dokumentami dowodowymi, iż 
orzeł ten miał koronę. Informację tę 
przekazuję celem zainteresowania 
się zagadnieniem przez .Echo" i e
wentualnie inne właściwe urzędy, a
by spowodowały przywrócenie koro
ny. 

Antoni Skibiński 
Kielce 

List otwarty do "jeszcze 
sprawnego oficera" 

z obrzydzeniem i wstrętem prze
czytałem notatkę, tzw. polskiegp ofi
cera pt. GOTOW SIĘ BIC ZA 
ROSJĘ I.Echo Dnia· z 11 .01 .96 r./. 

"PYtam go, czy wie, że Czeczeńcy 
walczą o wolność!!! Oraz czy wie, 
że to przecież Moskale napadli na 
Czeczenię i pierwsi jako zakład
ników wzięli prawie wszystkich 
Czeczenów, w tym kobiety, dzieci, 
starców i chorych. Zrobili to tylko 
dlatego, że Czeczenia ogłosiła nie
podległość, przysługującą przecież 
wszystkim narodom świata . Czy 
tzw. polski oficer wie, że wiele poko
leń polskich żołnierzy przez stulecia 

Fot.~Z. Pędzi mąż 

więG przywilej dla osób, które 
spełniają ściśle określone wymo
gi. Natomiast sposób wylicze
nia wysokości świadczenia 
jest taki sam, jak przy emerytu
rach normalnych. Uwzględnia 
się te same składniki. 

W opisanym przypadku może 
więc pan uzyskać jedynie 
zmianę decyzji z symbolu EW 
na E, co jest zamianą czysto for
malną, nie dającą żadnych ko
rzyści finansowych, o które - jak 
się domyślam - przede wszyst
kim chodzi. Mimo więc o
siągnięcia przez pana pełnego 
wieku emerytalnego, pańskie 
świadczenie nie ulegnie zmia
nie. Tadeusz FATAlSKI 

dyrektor Oddziału ZUS 
w Kielcach 

waJczylo ~gjnęło pod sztandarami ZA 
WOLNOSC WASZĄ I NASZĄ!!! 

Wypowiedż takiego .oficera· ubliża 
poległym patriotom. Zapewne jest to 
tzw: oficer, czyli politruk, który uczył 
nas, jakim wspaniałym człowiekiem 
był morderca typu Stalin, czy 
Dzierżyński oraz, jakim dobrym Pola
kiem był Rokossowski. Jeżeli nie by/ 
to politruk, to zapewne należał do tych 
. oficerów", co po 45 roku mordowflli 
polskich patriotów w imię interesow 
ZSRR, a potem strzelaJi do stocz
niowców i gómików, jak tym przyśniła 
się wolność!!! 

Jestem także oficerem i dlatego 
wstydzę się za takich niby.poIskich o
ficerów", którzy chcą mordować ludzi 
walczących o wolność, to śmierdzi nie 
przetrawionym komuchem. Jak sam 
mówi, jest jeszcze . sprawnym ofice
rem·, a mimo to poszedł na emeryturę, 
chyba "mundurową' i okrada pozos
tałych cywilnych i uczciwych eme
rytów, biorąc nieporównywalnie więcej 
od nich pieniędzy. Jedynym pociesze
niem jest to, że nie jest już w wojsku i 
nie broni .naszej wolności' w ramach 
Wielkiej Rosji, a ponadto nie kala pol
skiej świętości, jaką był mundurżolrJie-

i uczniom w realizacji prog
ramów nauczania w klasach 
polskich. 

listy z serdecznymi słowa
mi podziękowań skierowano 
ze"Związku Polaków na Biało
rusi do marszałka Sejmu 
Józefa Zycha oraz posła Mi
rosława Pawlaka. Szerokim 
echem w Polsce odbiła się 
akcja budowy w Grodnie 
pierwszej polskiej szkoły na 
Białorusi. Z ogromną ra
dością przyjęliśmy słowa 
posła Pawlaka, że druga poi
ska szkoła będzie budowana 
w Wołkowysku. Mam 
nadzieję, że spotka się rów
nież z poparciem wielu spon
sorów z Polski. 

IDMPI 

Uwaga! Konkurs 

Wszystko 
O Wybickim 
Już po raz trzeci Zespół 

Szkół Budowlanych w Kiel
cach organizuje Regionalny 
Konkurs im. Józefa Wybickie
go - patrona tej placówki 
oświatowej. 

Odbędzie się on 12 marca, a
le do 24 lutego należy nadsyłać 
zgłoszenia pod adresem: ZSB, 
ul. Jagiellońska 90, 25-734 
Kielce Itel. 508-51 do 53/. 

Konkurs będzie przeprowa
dzony w dwóch kategoriach -
konkurs wiedzy lodpowiedź na 
1 O pytań testowych z zakresu 
życia i twórczości Józefa Wybic
kiego/ oraz turniej recytatorski 
/repertuar turnieju obejmuje 
wszelkie utwory o charakterze 
patriotycznym polskich poetów 
klasycznych i współczesnych/o 
Uczestników obowiązuje przy
gotowanie i prezentacja dwóch 
utworów poetyckich lub ich frag
mentów, czas trwania recytacji 
nie może przekroczyć 10 minut. 

Turniej ma charakter otwar
ty i mogą w nim wziąć udział 
wszyscy, którzy ukończyli 15 
lat. Konsultacji specjalistycz
nych udziela lech Sullmlerski 
- WDK, tel. 61-27-37, pokój nr 
28. 

JNIEB./ 

rza. Jestem emerytem, ale wraz z ko
legami gotowi jesteśmy za
oszczędzić na chlebie i butach, aby 
wykupić bilet w jedną stronę do Mos
kwy dla takiego .oficera· czy innych 
oszustów bądź zdrajców: A może or
ganizacje kombatanckie, bądż inne 
niezależne, zabiorą w tej sprawie 
glos. Może powstanie fundusz spec
jalny, a może należy wymienić tych 
ludzi na Polaków z Kazachstanu. Nie 
można przecież siłą ich zatrzymywać 
w niezależnej od Rosji Polsce. 

Dariusz Karlo 
Kielce 

Prezydent niestraszny? 
Wyrażam szczere wyrazy uznania 

Redakcji ,Echa Dnia' za dostrzeżenie 
problemów ludzi starszych i nie
pełnosprawnych, którzy traktując po
ważnie rygorystyczne wezwanie do 
Wojewódzkiej Przychodni Przeciwg
ruźliczej w celu prześwietlenia klatki 
piersiowej, pod groźbą pociągnięcia do 
odpowiedzialności karno·administra
cyjnej, piszą podania do prezydenta 
czy dyrektora przychodni o zwolnienie 
z prześwietlenia 

r 
Prawnik radzi 

Zasiłek pogrzebowy 
- Kilka miesięcy temu zmarła moja matka. Jestem ren

cistką, czy wobec tego przysługuje mi zasiłek pogrzebowy, 
jeśli tak, to w jakiej wysokości oraz jaki jest tryb ubiegania 
się o to świadczenie - zapytuje Czytelniczka Zofia R. 

W myśl przepisów ustawy z 
14 grudnia 1982 roku o zao
patrzeniu emerytalnym pra
cowników i ich rodzin /Dz.U. 
nr 40, poz. 267 ze zm.! zasiłek 
pogrzebowy przysługuje w ra
zie śmierci osoby pobierającej 
emeryturę lub rentę, członka 
rodziny, osoby pobierającej e
meryturę lub rentę , śmierci o
soby, która nie miała ustalone
go prawa do emerytury lub 
renty, lecz spełniała warunki 
do ich uzyskania. Przepisy 
stanowią, iż członkami rodzi
ny, po śmierci których emery
towi lub renciście przysługuje 
zasiłek pogrzebowy, są dzieci 
własne, dzieci drugiego 
małżonka oraz dzieci przyspo
sobione, przyjęte na wycho
wanie i utrzymanie przed o
siągnięciem pełnoletności in
ne dzieci, w tym również w ra
mach rodziny zastępczej, 
wnuki, rodzeństwo, małżonek 
Iwdowa, wdowiecI, rodzice, 
w tym również ojczym i maco
cha oraz osoby przysposa
biające. 

Tak więc jeśli Czytelniczka, 
będąca rencistką pokryła koszty 
pogrzebu zmarłej matki, ma pra
wo do pobrania zasiłku pogrze
bowego z oddziału ZUS wypła-

Celem uzyskania omawianego 
zasiłku Zofia R. winna jest złożyć 
wniosek o jego przyznanie oraz 
udokumentować fakt pokrycia 
kosztów pogrzebu, przedkła
dając oryginał rachunku kosztów 
pogrzebu. Zasadą jest, że jeśli 
koszty pogrzebu emeryta, ren
cisty pokryte zostały przez 
członka rodziny, zasiłek pogrze
bowy przysługuje w wysokości 
sześciokrotnej kwoty naj niższej 
emerytury. Zasiłek ten nie może 
jednak przekroczyć 200 proc. 
kwoty przeciętnego wynagro
dzenia w kwartale kalendarzo
wym poprzedzającym termin 
waloryzacji, obowiązującej 
w dniu śmierci osoby, po której 
I?r~y&ługuje przedmiotowe 
sWladczenle. 

Nadmienić należy, iż w przy
padkach, gdy koszty pogrzebu 
zostały pokryte przez więcej niż 
jedną osobę, zasiłek dzieli się 
proporcjonalnie do poniesionych 
kosztów. Istotny jest termin, 
w czasie którego wniosek wi
nien być złożony. 

'" cającego emeryturę lub rentę. 

Pamiętać bowiem należy, iż 
niezgłoszenie wniosku o przyz
nanie świadczenia w okresie 12 
miesięcy od dnia śmierci osoby, 
po której zasiłek przysługuje, po
woduje wygaśnięcie prawa do 
zasiłku pogrzebowego. IA.S.! 

Nonsens! 
Kieleckie Rejonowe Przed

siębiorstwo Gospodarki Miesz
kaniowej rozpoczyna cykl zeb
rań sprawozdawczych wspólnot 
mieszkaniowych. Zebrania są 
ważne, bowiem zachodzi ko
nieczność oceny minionego ro
ku, ustalenia wydatków remon
towych w 1996 r. oraz wybrania 
nowych władz . 

Wszystko pięknie, tylko godzi
ny ... Otóż zebrania wyznaczono 
na ranne. godziny. Kto może 
zwolnić się z pracy, by uczestni
czyć w zebraniach? 

JAN Ol 

Pięciu, a nie 
dziesięciu 

Do artykułu ,,Najwyższa straż" 
opublikowanego ostatnio w "E
chu Dnia" wkradł się błąd. Straż 
Miejska w Jędrzejowie liczy 
pięciu, a nie jak napisałem dzie
sięciu funkcjonariuszy. Za po
myłkę przepraszam. 

Piotr WTOREK 

Ja w imieniu swojej BO-letniej matki 
napisałem podanieido prezydenta, bo 
jego podpis widnieje na wezwaniul w 
połowie listopada o zwolnienie jej z o
bowiązku prześwietlenia. Do dzisiaj 
odpowiedzi nie otrzymałem. 

Teraz dowiaduję się z gazety, że 
podpisane przez prezydenta rygorys
tyczne wezwanie to żadna sprawa, bo 
jego decyzje odwołuje po prostu pani 
z rejestracji przychodni i nie muszę pi
sać żadnych podań, bo wysta1t2}' te
lefoniczna informacja. 

Będę nadal kupował .Echo Dnia' i 
oczekiwał na jego lamach informacji 
od jakiegoś pracownika Kolegium do 
Spraw \I\1tkroczeń, że w przypadku 
rozpatrywania przez kolegium sprawy 
mojej matki, decydująca o jej niewin
ności będzie niczym nie udokumento
wana informacja, że z prześwietlenia 
została zwolniona przez panią z przy
chodni. 

Może doczekam się nawet infor
macji. że pociąganie do odpowie
dzialności za niestawienie się na 
prześwietleniu - to , strachy na lachy". 

Edward Roga/ski 
Kielce 

Komunikaty 
policji 

* Osoby, które rozpoznają 
przedstawionego na zdjęciu 
mężczyznę, proszone są o kon
takt telefoniczny z nr. 29-104, 29-
911 lub 997 albo kontakt osobisty 
z Komisariatem III Policji w Kiel
cach przy ul. Paderewskiego 10, 
p. nr 7 - dyskrecja zapewniona. 

Mężczyzna przedstawiony na 
portrecie pamięciowym podejrza
ny jest. o popełnienie oszustw. 

* Swiadkowie zdarzenia z 
9.01.1996 r. przy skrzyżowaniu u
lic Hożej i Jagiellońskiej w Kiel
cach, w czasie którego mężczyz
na zoslał pchnięty nożem, prosze
ni są o kontakt z Komisariatem II 
Policji w Kielcach przy ul. MassaI
skiego 6, p. nr 1 bądź o kontakt te
lefoniczny, tel. 29-978 lub 29-822. 

* W październiku 1995 r. w Kiel
cach na terenie os. Barwinek do
konano włamania do "forda fiesty", 
z którego sprawcy skradli lampę 
oświetleniową samochodową, 
przenośną .spot lite". W nocy 
29.10.1995 r. w Kielcach na tere
nie osiedla Na Stoku z dachu .fiata 
126p" ukradziono antenę magne
sową od GB-radio. Na początku 
listopada 1995 r. przy zalewie kie
leckim, obok cyrku , dokonanowla
mania do "forda escorta", skąd 
sprawcy skradli jonizator powiet
rza oraz radioodtwarzacz "thomp
sonie TS-23". Pokrzywdzeni pro
szeni są o zgłoszenie ,się do KRP 
w Kielcach przy ul. Sniadeckich 
14, p. nr 214, tel. 29-854. 

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Wjeżdżają bez 

Mają najlepszy sprzęt i diagnostykę 

PRZYCHODNIA POD OKUPACJĄ 
Już od godz. czwartej, piątej pacjenci okupują Przychodnię 

Przyszpitalną przy ul. Artwińsklego w Kielcach. Przyjeżdżają z całe
go województwa, pojedyncze osoby są nawet z Tarnobrzeskiego i 
Częstochowskiego, bo nie mają u siebie takiej diagnostyki. Naj
więcej ludzi chce się zarejestrować do gastrologa i kardiologa. Re
jestracja rozpoczyna się o godz. 7.15 I w ciągu kwadransa przed tymi 
gabinetami już jest komplet pacjentów. Do tych specjalistów rejes
truje się 15-20 osób, a endokrynolodzy przyjmują nawet po 40-50. 

- Ci, którym nie udało się zarejes
trować, psioczą na nas, są oburze
ni, bo zmarnowali dzień, stracili 
dniówkę, wydali pieniądze na do
jazd, nieraz z daleka, ale nas muszą 
też zrozumieć - mówi Alicja Sułow-

• ska, przełożona pielęgniarek. 
Doktor Zofia Surmacz, kierow

nik przychodni uważa, że powo
dzenie ośrodka wynika z trzech 
powodów. Jako Przychodnia 

zezwolenia 

nerwować się i nie wydać pie
niędzy· 

W każdej z działających w przy
chodni poradni jest na etacie 
dwóch lekarzy i z reguły trzeci w 
niepełnym wymiarze godzin. 

- Większa ich liczba wcale nie 
usprawniłaby pracy - dodaje pani 
doktor. - Po prostu nie mieliby 
gdzie pracować, bo wszystkie ga· 
binety są zajęte. No, a poza tym 
jest blokada etatów. 

Alicja Su/owska, przełożona 
pielęgniarek, nie jest w stanie pre· 
cyzyjnie powiedzieć, ilu chorych ma 
tu swoje kartoteki. - To idzie w dzie
siątki tysięcy - mówi. - W ostatnim 
kwartale ubieg/ego roku gastrolo
dzy przyjęli 2867 osób, wykonali 
726 badań, u kardiologów w tym sa
mym czasie bylo 4120 pacjentów, a 
do Poradni Endokrynologicznej tra
fiło aż 6982 chorych. 

Malownicze miejsce pod Kielcami - źródło wody dla Grucha-
wki. Fot. A. Piekarski 

Da -Się .pić 
Jedno z dwóch źródeł wody, znajdujących się na Gruchawce na

daje się już do użytku. Wyniki badań wody są dobre, ale jeszcze raz 
poddano ją chlorowaniu. Natomiast drugie źródło jest w dalszym 
ciągu skażone związkami chemicznymi. 

RUCHLIWY DEPTAK 

Przyszpitalna Wojewódzkiego 
Szpitala Zespolonego - placówka 
świadczy najwyższy poziom 
usług. Posiada najlepsze zapie
cze diagnostyczne w wer 
jewództwie. Przykłady. Poradnia 
Chirurgii NaCzyniowej jako jedyna 
na Kielecczyźnie, a także w Tar· 
nobrzeskiem i Częstochowskiem 
wykonuje badęnia przepływów na
czyniowych. Swietnie wyposażo
na jest Poradnia Gastrologiczna -
są tam gastroskopy, rektoskopy i 
kolonoskopy. Kardiolodzy z kolei 
dysponują echokardiografem, 
pracownią holterowską, mogą 
przeprowadzać próby wysiłkowe. 
Ta przychodnia ma ponadto 
Zakład Medycyny Nuklearnej, je
dyny w całym województwie. Tylko 
tu mieszczą się poradnie: Nefrolo
giczna i Neurochirurgiczna. 

Czy jest sposób na ułatwienie ży
cia i pacjentom, i pracownikom 
Przychodni Przyszpitalnej? - Podej
mowaliśmy wiele takich prób, wyz
naczając chociażby terminy przyjęć 
- informuje przełożona pielęgnia
rek. - Ale to wprowadzało jeszcze 
większy bałagan, dopiero wtedy 
tworzyły się potworne kolejki. Tych 
spraw nie da się uporządkować. 
Przecież do kardiologa pacjent wra
ca 2, 3 razy w tygodniu. 

Co drugi dzień od ponad miesiąca dowożona jest beczkowozami na 
Gruchawkę woda pitna. Kosztuje to miasto ponad 50 mln złotych 
miesięcznie. IATAV 

Kryta pływalnia przy ul. Kra
kowskiej przygotowała na czas 
ferii wiele atrakcji, m.in. obniżkę 
cen biletów wstępu lobowiązuje 
ona od godz. 7 do 16/, codzien
ne losowania nagród - 10 
bezpłatnych wejściówek i nies
podzianki. Pod koniec ferii, 9 lu
tego, odbędzie się wielki finał -

TELEFON 
Ulica Sienkiewicza u-

dostępniona w dużej części 
wyłącznie pieszym zamienia 
się ostatnio w ruchliwą ulicę i 
bezpłatny parking. Wjeżdżają 
na nią samochody dowożące 
towary do sklepów, a także 
krążą po deptaku prywatne li
muzyny. 

Najgorzej jest na odcinku 
między ulicami Wesołą a Dużą. 
Na prostej między Silnicą a ul. 
Paderewskiego ludzie grzecznie 
szli chodnikami, ponieważ jezd
nią jeździły dwa samochody dos
tawcze. Kierowcom sprzyjają 
dziwne rozwiązania, np. od ul. 
Wesołej do Dużej obowiązuje za
kaz ruchu, a nie ma zakazu za
trzymywania się. 

Jak powiedział nam Sta
nisław Orogosz, naczelnik Wy
d~iału Gospodarki Komunalnej 

UM, na ul. Sienkiewicza obo
wiązuje zakaz ruchu wszelkich 
pojazdów. Wprowadzono od nie
go jednak odstępstwa w postaci 
specjalnych zezwoleń na wjazd. 
Dla prywatnych samochodów oser 
bowych wydano ich około 15 -
wszyscy inni, parkujący na ul. 
Sienkiewicza robią to bezprawnie 
- twierdzi naczelnik. Sprawdzanie 
pozwoleń, które powinny znajder 
wać się za przednią szybą, należy 
do kompetencji Straży Miejskiej i 
policji. Dostawa artykułów prze
mysIowych do sklepów powinna 
odbywać się w godzinach od 17 do 
7 rano, a od tych ustaleń zwolnione 
są jedynie sklepy spożywcze. 

Na odcinku od ul. Hipotecznej 
do Wesołej nie wolno również 
zatrzymywać się po prawej stro
nie. Ale, czy ktoś tego przestrze
ga? IGoAV 

"Poznajemy Kielce" • • Inaczej 
- Wy~ieczki organizowane 

przez Swiętokrzyski Oddział 
PTTK w Kielcach z cyklu "Poz
najemy Kielce" na życzenie 
ich uczestników będą odby
wały się według zmienionego 
programu - poinformował wi
ceprezes PTTK w Kielcach le
szek Reimer. 

- zbiórka SP nr 15, ul. Lesz
czyńska, godz. 9; 6.02. - Wzgó
rze Zamkowe - klub "Uroczys
ko", ul. Wa~szawska, godz. 
11 .15; 7.02. - Slichowice - zbiór
ka klub "Witeź", ul. 
Karczówkowska, godz. 11 ; 
8.02. - Białogon-Biesak - zbiór
ka SP nr 31, os. Podkarczówka, 
godz. 9.30; 9.02. - pl. Moniuszki 
- Muzeum Zabawek - zbiórka 
SP nr 1, ul. Staffa, ,godz. 10; 
10.02. - Karczówka - Slichowice 
- zbiórka Karczówka, godz. 10; 
11.02. - Wzgórze Zamkowe -
zbiórka przed muzeum, godz. 
10. 

/WiDa/ 

- Wielu pacjentów kierowanych 
jest do nas niewłaściwie, niezgod
nie z rejonizacją - twierdzi dr Sur
macz. - Powinni być przyjęci w 
Jędrzejowie, w Ostrowcu. My tych 
ludzi nie odpychamy, bo jak moż
na wyrzucić kogoś, na przykład po 
zawale? Gros badań przeprowa
dzanych tutaj pacjenci mogliby 
wykonać prywatnie, ale to kosztu
je, więc wolą przyjść na Art
wińskiego, odstać swoje, pode-

- Jedyne rozwiązanie naszych 
problemów przyszłoby wraz z wpro· 
wadzeniem obiecywanych od lat u
bezpieczeń - mówi dr Surmacz. -
Jeżeli pacjent miałby pieniądze na 
leczenie, to by/oby mu obojętne, ko
mu płaci, czy nam, czy lekarzowi na 
praktyce prywatnej. 

Beata MŁOTKOWSKA 

Atrakcje 
pływalni 

Bat na dłużników zawody pływackie dla uczniów 
szkół podstawowych, na które 
wstęp będzie bezpłatny. Ponad
to w budynku pływalni znajdują 
się kawiarnia, stół do tenisa, bi
lard i gry komputerowe. Na ra
zie, mimo tak wielu intere
sujących pozycji, frekwencja nie 
jest duża. Jednak ferie dopiero 
się zaczęły, więc pracownicy 
liczą na młodzież. 

Małżeński weksel 
- Aby lepiej zabezpieczyć inte

res miasta, konieczne jest wpro
wadzenie zmian w umowach za
wieranych z najemcami komunal
nych lokali użytkowych - stwierdzili 
na wczorajszym posiedzeniu 
członkowie Komisji Gospodarki 
Komunalnej RM. 

Użytkownicy pomieszczeń za
legają z opłacaniem czynszów 
/łącznie na sumę 10 mld zł/, a zda
rzają się wypadki, że ściągnięcie 
należności przez komornika jest 
niewykonalne, ponieważ najemcy 
nie mają nic wartościowego. 

W nowym projekcje opracowa
nym przez Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami UM pozostaje 
się przy koncepcji weksla gwaran
cyjnego dla najemców będących 
osobami fizycznymi i spółek, ale 
musiałby on być poręczony rów
nież przez małżonka najemcy i ży
rantów. 

Spółki prawa handlowego przy 
podpisywaniu umów najmu wpła-

całyby kaucję w wysokości trzymie
sięcznego czynszu. - Umowne wa
runki najmu lokali użytkowych są 
jeszcze dopracowywane - mówili 
członkowie komisji. IGoAV 

Spacerkiem 
IM, MI 

po Sienkiewce 
* Ostatnie mrozy "dopadły" także Silnicę, która pokryła się grubą 

warstwą lodu. W ten sposób powstał kielecki tor saneczkowy, ale nie 
radzimy z niego korzystać. 

* MilllP panującego zimna po "Sienkiewce" spaceruje wiele par. 
Miłość jest gorąca i przezwycięża największe chlody. 

* Wczoraj pisaliśmy o tym, że Cyganki z deptaka zrobiły sobie 
zimową przerwę. Widocznie przeczytaly naszą wiadomość, bo już 
następnego dnia można je było spotkać na każdym kroku. 

IM, MI 

31.01. - Wzgórze Zamkowe -
zbiórka klub "Witeź" ul. 
Karczówkowska 20, godz. 
11.15; 31.01. - Stare Kielce -
zbiórka SP nr 1 , ul. Staffa, godz. 
9; 1.02. - Wzgórze Zamkowe -
zbiórka SP nr 15, ul. Lesz
czyńska, godz. 9; 2.02. - Wzgó
rze Zamkowe - zbiórka SP nr 1, 
ul. Staffa, godz. 10, Karczówka
Białogon - zbiórka Karczówka, 
godz. 11, Muzeum Narodowe -
zbiórka klub "Uroczysko", ul. 
Warszawska, godz. 11, Stare 
Kielce - zbiórka klub "Witez', ul. 
Karczówkowska, godz. 11; 3.02. 
- Dzieje Kielc - zbiórka przed 
pomnikiem Czwórki - pl. Piłsud
skiego, godz. 9; 4.02. - Wzgórze 
Zamkowe - zbiórka przed mu
zeum, godz. 10; 5.02. - dworzec 
PKP - Karczówka - zbiórka SP nr 
1, ul. Staffa, godz. 10, Kadzielnia 

A""aria goni a""arię - Takiej informacji udzielił pra
cownik rano, kiedy jeszcze nie 
zapadły żadne decyzje . infor
muje Henryk Milcarz, zastępca 
dyrektora Związku Komunalne
go Wodociągów i Kanalizacji. -
Po rozmowie z prezesem 
spółdzielni "Dąbrowa" ustali
liśmy, że beczkowóz .podstawi
my, ale tylko na jeden dzień. Jest 
to kosztowna operacja i dla sied-

- Urząd Miasta i "Wodociągi" 
muszą się dogadać. Czlonkowie 
spółdzielni nie będą płacić za czy
jeś brakoróbstwo. Wodociąg mu
si być poprawiony do następnej 
zimy - mówi prezes Spółdzielni 
Mieszkaniowej "Dąbrowa" Jerzy 
Cybulski. - Ta sprawa kwalifikuje 
się do prokuratury. 

Nie ten numer 
We wczorajszej informacji 

pt. "Badanie kości" poda
liśmy zły numer telefonu, pod 
którym przyjmowane są zapi
sy na badania. Przepraszamy 
wszystkie zainteresowane 0-
soby, a przede wszystkim 
właścicieli mieszkania z po
myłkowo zamieszczonym w 
prasie numerem telefonu. 

Zgloszenia na badania osteo
porozy przyjmowane są w Przy
chodni Specjalistycznej nr 3 przy 
ul. Manifestu Lipcowego, numer 
telefonu 31-05-68. IATAV 

W sierpniu ubiegłego roku 
mieszkańcy ul. Bogusławs
kiego powiadomili Związek 
Komunalny Wodociągów i Ka
nalizacji oraz Urząd Miasta, Iż 
w osiedlu Dąbrowa wodociąg 
został położony za płytko. 
"Przyjdzie zima, woda w ru
rach zamarznie i rozerwie je. 
Instalację trzeba ocieplić albo 
ułożyć głębiej w ziemi, zanim 
zostanie wylany asfalt na
właśnie budowaną ulicę." Wo
dociągu nie poprawiono i w 
ostatnią niedzielę zamarzł. 

O tej sprawie pisaliśmy już w 
"ED", w wydaniu z 13 września 
ub. r. Przypomnijmy, że wodo
ciąg przy ul. Bogusławskiego i 
kilku sąsiednich ulicach został 
wybudowany w latach 80. przez 
firmę, która już nie istnieje. In
westorem zastępczym repre
zentującym interesy miasta i na
dzorującym inwestycję było 
Przedsiębiorstwo Rozwoju 
Miasta. Felerny wodociąg został 
odebrany przez Związek Komu
nalny Wodociągów i Kanalizacji 
i wpisany na jego stan. Jednak 

dyrekcja firmy twierdzi, że nie 
może odpowiadać za jego wady, 
bo go nie budowała, a w czasie 
odbioru nie widziała, co jest pod 
ziemią. Pracownicy Urzędu 
Miasta są innego zdania. Okres 
gwarancji i rękojmi dawno się 
skończył i ZKWiK powinno 

* * * 
- Przy ul. Toporowskiego od 

WPUSZCZENI W RURĘ 
swoją własność dQprowadzić do 
właściwego stanu. We wrześniu 
miało dojść do spotkania wszys
tkich zainteresowanych stron i 
uzgodnienia rozwiązania 

- Do dzisiaj nic nie zrobiono, 
krążą tylko pisma między insty
tucjami - żalą się mieszkańcy. 
Część domów przy ul. Ber 
gusławskiego nie jest jeszcze 
zamieszkana, więc na razie wer 
dy jest pozbawionych siedem rer 
dzin. Mieszkańcy osiedla dzwer 
nil i do "Wodociągów", prosili o 
podstawienie beczkowozu 
odmówiono im tego. 

miu rodzin nie opłaca się tego ro
bić. Chyba, że taką usługę zleci 
nam spółdzielnia i zapłaci za nią. 
Prezes obiecał, że porozmawia 
z mieszkańcami ul. Bogusławs
kiego, do których woda dopływa, 
aby udostępnili ją sąsiadom. 
Koszty zostaną im od~czone od 
rachunków. 

- "Wodociągi" mają ober 
wiązek dostarczyć wodę becz
kowozami, jeśli nie ma jej dłużej 
niż 8 godzin. Do tej sytuacji prze
pis nie stosuje się, bo brak wody 
wystąpił nie z naszej winy - der 
daje dyrektor Milcarz. 

poniedziałku rano nie ma wo
dy i nie wiadomo kiedy będzie. 
Cały dzień szukano sprzętu, 
którym dałoby się dokopać do 
pękniętej rury. We wtorek 
poszłam spytać robotników, 
kiedy awarię usuną, a oni za
miast pracować grzali się : 
mówi lokatorka bloku przy ul. 
Toporowskiego 83. 

- Prosiliśmy w administracji, a
by podstawiono przed blok becz
kowóz, ponieważ od 2 dni nie 
mamy się w czym umyć. Nie 
podstawią, bo woda w nim za
marznie. Uroczysko jest dużym 

interwencyjny 

V 
KIELCE 68-22-19 

Ciepło omija partery 
Sygnał odebraliśmy od Mirosła· 

wa Madeja, mieszkańca budynku 
przy ul. Wapiennikowej 45a. 

- Cały tydzień mamy potwornie 
zimno na parterze. Po prostu lo
dówka, 13 stopni. Fachowcy przy
chodzą i rozkładają ręce. A na wy. 
ższych piętrach tak gorąco, że lu· 
dzie okna otwierają. 

W administracji RPGM przy ul. 
Zagórskiej dowiedzieliśmy się, że 
podobne kłopoty mają miesz
kańcy nie tylko tego jednego beJ· 
dynku. 

- Grzanie omija partery, gdy robi 
się zimno i dajemy więcej ciepła na 
centralę . powiedział nam jeden z 
pracowników. - Gdyby ktoś wiedział, 
jak to zmienić, instalacja już by/aby 
naprawiona. Imak-x! 

Pociąg-lodówka 
Pasażerowie, którzy w miniony 

czwartek podróżowali pociągiem 
z Kielc do Warszawy o godz. 
6.05, przez blisko trzy godziny 
jazdy zdołali zamarznąć na kość. 
Mało tego, że wagony nie były 
ogrzewane, to jeszcze przez 
wszystkie szpary i szczeliny po· 
ciągu wdzierały się zimny wiatr i 
mróz. Na delikatne uwagi pa· 
sażerów jeden z konduktorów za
reagował arogancko i opryskli
wie. Za 13,5 zł należy się chyba 
minimum komfortu. Tym badziej, 
że od 1 lutego PKP znów podnosi 
ceny biletów. 

IMAFI 

osiedlem, często zdarzają się tu 
braki wody. Dlaczego nikt nie po
myśli, aby wybudować zwykłe 
starodawne studzienki - zasta
nawiająsię mieszkańcy ul. Topo
rowskiego. 

- "Wodociągi" nie dają beczker 
wozu, gdy temperatura jest niż
sza niż minus 2 st. C, bo zama
rza w nim woda - mówi Bożena 
Barwicka, pracownica ADM 
przy ul. Warszawskiej. - Ale we 
wtorek rano podstawiliśmy go 
przed blok przy ul. Toporowskie
go 75. Poza tym mieszkańcy 
mogą brać wodę ze szkoły i z in
nych bloków, w których ona jest. 
Awaria nie jest jeszcze zlokalizer 
wana. Do kopania zmarzniętej 
ziemi nie wystarczy zwykła ko
parka, musieliśmy pożyczyć 
specjalną maszynę. Dzisiaj od 
rana robotnicy szukają miejsca 
pęknięcia. O godz. 13 awaria nie 
została jeszcze zlokalizowana. 

- O budowie studzienek nikt te
raz nie myśli, to nie te czasy - do
daje B. Barwicka - Gdzie je sta
wiać? Przyczyniłyby się tylko do 
powstania konfliktów. Mieszkańcy 
mieliby pretensje, dlaczego przy 
tym bloku, a nie przy tamtym. 

Agata KOWALCZYK 
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WŁOSZCZOWA. Dom Kul
tury przez całe ferie otwarty 
jest dla dzieci i młodzieży od 
godz. 8 do 20. Codziennie 
można tu grać w tenisa stoło
wego, a dla najlepszych być 
może zorganizowany zosta
nie turniej. 

W poniedzialki i piątki można 
uczyć się grać na wybranym in-

Basen, bal, 
koncert ... 

strumencie, a także rozwijać pod 
okiem instruktora uzdolnienia i u

. miejętności plastyczne. Od rana 
do wieczora odbywają się próby 
trzech zespolów związanych z DK. 

Milośnicy tańca dyskoteko
wego mają możliwość zabawy 
na dyskotekach dla małolatów i 
młodzieży starszej. W kawiarni 
na zajęciach świetlicowych 
można spędzić czas grając w 
gry planszowe czy oglądając 
ciekawe filmy wideo. 

Atrakcją ferii z DK będzie~wy
jazd na basen w Nowinach /5 lu
tego/, a także wielki bal przebie
rańców /8 lutego/. 

W ~ędrzejowie będzie nowy system 
ciepłowniczy i oczyszczalnia ścieków 

w 
JĘDRZEJÓW. W tym kwartale powinny zostać rozstrzygnięte 

przetargi na dwie bardzo ważne dla Jędrzejowa inwestycje - mo
dernizację systemu ciepłowniczego i oczyszczalni ścieków. O
bydwa przedsięwzięcia będą miały duży wpływ na rozwój miasta 
i życie jego mieszkańców. 

- Po poprzednich władzach 
gmina odziedziczyła budowę 
kotłowni, która miała być opala
na węglem - twierdzi Marian Ga
jewski, burmistrz Jędrzejowa. -
Na dokończenie tej inwestycji, 
łącznie z modernizacją sieci 
ciepłowniczej, potrzeba jeszcze 
około 50 mld starych złotych. 
Jest to ogromna suma, biorąc 

ciepłownię do pracy przy wyko
rzystaniu innych nośników ener
gii, np. gazu. Będzie to znacznie 
tańsza inwestycja zarówno na e
tapie budowy, jak i w trakcie ek
sploatacji. 

• 

I 
tycja ekologiczna i w związku z 
tym gmina może liczyć na dofi
nansowanie tego przed
sięwzięcia w wysokości do 75 
proc. jego wartości. Równie 
ważną dla Jędrzejowa inwes
tycją jest modernizacja wybudo
wanej na początku lat 70. o
czyszczalni ścieków. Miasto po
siada zezwolenie na jej eksploa
tację jedynie do końca 1996 ro
ku. Koszt modernizacji oczysz
czalni oceniono na około 35 mld 
zł, jednak władze gminy i w tym 
przypadku liczą na dofinanso
wanie przedsięwzięcia ze środ
ków pozabudżetowych . 

W najbliższy piątek, 2 lutego, 
DK zaprasza na wielki koncert 
włoszczowskich zespołów roc
kowych, z którego dochód 
przeznaczony będzie na pomoc 
medyczną dla ciężko chorej 
Paulinki K. z Włoszczowy./MiKl 

, pod uwagę fakt, że w ubiegłym 
roku przychody własne budżetu 
gminy wyniosły 56 mld złotych. 
W związku z tym uznaliśmy, że 
nie należy kontynuować tej in
westycji w oparciu o dotychcza
sowe technologie. Doszliśmy do 
wniosku, iż należy przystosować 

W tym kwartale zostanie rozs
trzygnięty przetarg na moderni
zację systemu ciepłowniczego w 
rejonie osiedli Zachód i Reymon
ta. Propozycje rozwiązań powin
ny uwzględniać wykorzystanie 
tych obiektów, które są już wybu
dowane. Do przetargu zgłoszono 
6 ofert. Już wkrótce rozpoczną się 
negocjacje z ich twórcami. 

/WTO/ Budynek nie dokończonej kotłownI. Fot. G. Romański 

Oferta pracy dla znającego 
kuchnię i język chiński 

zukają krawcowych 
JĘDRZEJÓW. W Rejonowym Urzędzie Pracy w Jędrzejowie, 

którego obszar działania obejmuje dziewięć gmin, w tym trzy 
miasta: Jędrzejów, sędzłszów i Małogoszcz, w końcu grudnia 
ubiegłego roku zarejestrowanych było 7210 osób. W porówna
niu do pażdziernika 1995 roku liczba bezrobotnych wzrosła o 
ponad 200 osób. 

- Ponad połowa bezrobotnych to 
kobiety -mówi Helena Seweryn, kie
rownik RUP w Jędrzejowie. - Wpływ 
na to miały na pewno zwolnienia w 
.Rekordzie". 3359 osób nie posiada 
prawa do zasiłku . W porównaniu do 
grudnia 1994 roku dosyć wyraźnie 
wzrosła liczba zarejestrowanych w 
RUP absolwentów szkół średnich i u
czelni wyższych. Najczęściej przy
chodzą do nas młodzi ludzie z wyk
ształceniem zawodowym, policeal
nym i średnim zawodowym. Nasz re
gion znajduje się w trudnej sytuacji 
ekonomicznej, w związku z tym mło
dzi, niedoświadczeni ludzie mają po
Ważne problemy ze znalezieniem 
pracy. Staramy się rozwiązać ten 
problem oferując np. zatrudnienie na 
terenie innych województw. 
Współpracujemy z kilkoma przed
siębiorstwami, m.in. "Dombudem" z 
Katowic, które zapewniają przyjezd
nym robotnikom miejsca w hotelu. 
Absolwenci chętnie korzystają z te
go typu ofert. 

Dla kierowców 
czy łyżwiarzy? 

Fatalne 

W ubiegłym roku do RUP w 
Jędrzejowie napłynęło 899 ofert pra
cy. Skorzystało z nich 707 osób. 
Większość ofert skierowana była do 
mężczyzn. Niestety niektóre propo
zycje były niezwykle, np. jeden z pra
codawców chciał zatrudnić osobę z 
dobrą znajomością języka chińskie
go i kuchni chińskiej. Od niedawna 
część kobiet znajduje pracę w nowo 
pcmstających, szybko rozwijających 
się małych firmach szwalniczych. O 
krawcowe z Jędrzejowa coraz 
częściej pytają także zagraniczni in
westorzy, np. z Niemiec. /WTO/ 

Budowa ciepłowni ruszy jesz
cze w tym roku. Będzie to inwes-

BUSKO-ZDRÓJ. Jedna z cłe
kawszych na przestrzeni ostat
nich miesięcy ekspozycji zdobi 
sale wystawowe buskiej galerii 
BWA ,,zielona". Mowa o pople
nerowej wystawie prac szes
nastu czołowych kieleckich ar
tystów zatYtułowanej "Sando
mierz '95". 

Roman Harajda, Leszek Ku
rzeja, Henryk Papierniak, Zbig-

Sandomierz '95 
w bUlklej "Zielonej" 
niew Kutkowski, Kazimierz 
Kołomyja, Leszek Bondaro
wicz, Waldemar Oleszczak, Je
rzy Pacia, Leszek Niciński, An
toni Myśliwiec, Władysław 
Szczepański, Sławomir Anto
szewski, Kazimierz .Kieljan, 
Krzysztof Ciok, Anna Ujma i A
gata Bińczyk wystawiają w sumie 
60 prac wykonanych w różnych 
technikach - od rysunku przez olej 
do acrylu i grafiki. Wystawa trwać 
będzie do 25 lutego. /IMV 

Jest 120 milionów 
z Fundacji Wiecznej Pomocy 

Na ratunek 
synagodze 
PIŃCZÓW. Trwa ratowanie pińczowskiej synagogi 

wybudowanej na przełomie XVI i XVII wieku, nad którą 
roztacza swą opiekę Pińczowskie Muzeum Regional
ne. Obecnie dzięki staraniom dyrektora muzeum Je
rzego Znojka pozyskano z Fundacji Wiecznej Pomocy 
sumę 120 milionów starych złotych. Pieniądze te 
przeznaczone zostaną na założenie w synagodze ins
talacji energetycznej i wodociągowej. 

Fundacja Wiecznej Pomocy 
utworzona w 1992 roku przez 
rząd RP w. porozumieniu ze 
Związkiem Zydo!Vskich Gmin 
Wyznaniowych i Zydowskim In
stytutem Historycznym ma na 
celu ochronę dziędzictwa religij
no-kulturalnego Zydów w Pols
ce, jako historycznego dobra na
rodów polskiego i żydowskiego. 

Jak wynika z obietnicy złożo
nej przez prezesa fundacji Jana 
Jagieiskiego, do Pińczowa po
winny jeszcze w tym roku 
napłynąć kolejne środki . Chodzi 
o remont dachu nad unikatowym 
zabytkiem sakralnym. 

Synagoga, choć nie jest już 
miejscem modlitw, ponieważ w 
Pińczowie i okolicy nie ma już lu
dzi wyznania Mojżeszowego, to 
bardzo licznie odwiedzana jest 
przez turystów oraz wczaso
wiczów goszczących w grodzie 
nad Nidą . 

modlitwy w bóżnicy. Jest to ro
dzaj szafy przeznaczonej do 
przechowywania rodałów /zwo
jów pergaminowych z tekstem 
Pentateuchu Mojżesza!, u
mieszczonej w osi ściany skiero
wanej w stronę Jerozolimy. Pie
niądze na jego renowację /5 tys. 
zł! wyasygnował Wydział Kultury 
Uw. 

Teren wokół synagogi otoczo
ny jest obecnie nowym murem, 
w którego wewnętrzną ścianę 
wmurowano fragmenty starych 
nagrobków /macebów/ z cmen
tarza żydowskiego, odzyska
nych kilka lat temu z rozbiórki 
różnych ruder, komórek i stodół, 
do których wybudowania zostały 
po II wojnie światowej użyte . W 
ten sposób ocalono wiele bez
cenl1ych reliktów historii tamtych 
lat. Zydzi w okresie międzywo
jennym stanowili 60 procent 
ogółu mieszkańców Pińczowa. 
Zamieszkiwali głównie w okoli
cach Rynku, ulicy Krakowskiej i 
na Mirowie. 

drogi Rejonowy Urząd Pracy w Jędrzejowie. 

Niedawno powrócił do syna
gogi odrestaurowany Aron Ha
kodesz, czyli zasadniczy ele
ment wyposażenia głównej sali /IMV 

WŁOsZCZOWA. Tegorocz
na zima daje się we znaki 
Szczególnie użytkownikom 
dróg. Ze względu na 
oszczędności odśnieża się je
dynie trasy najważniejsze. 
Według Rejonu Dróg Publicz

nych w Jędrzejowie, WIoszczowa 
nie leży przy talkiej trasie. Od po
czątku zimy kierowcy przemie
rzający trasę Kielce - Włoszczowa 
czy Końskie - W/oszczowa muszą 
niezwykle uważać, by dojechać do 
celu bezpiecznie. Także drogi w 
samym mieście nie nadają się 
Praktycznie do jazdy. Miejscowi są 
tą sytuacją oburzeni. Na przykład 
ważne skrzyżowanie ul. Wiśniowej 
z drogą dojazdową do szpitala na
d~e się bardziej dla łyżwiarzy niż 
kierowców. /MIKI 

MAŁOGOSZCZ. 21 
października ubiegłego roku 
dwaj mężczyźni zgłosili się do 
kasy Zakładu Usługowego In
stalacji sanitarno-Technolo
gicznych w Małogoszczu, 
gdzie wypłacono im po około 
200 złotych za wykonane pra
ce. Czy mogli przypuszczać, 
że już wtedy byli obserwowani 
przez amatorów łatwego za
robku? Raczej nie, bo spokoj
nie poszli na osiedle, kupili w 
sklepie wędlinę i pieczywo, a 
następnie spożyli to przed 
sklepem. 

W końcu doszli do wniosku, 
że z okazji wypłaty mogą wypić 
sobie po winie, co wkrótce uczy
nili. Później spokojnie poszli w 

Policja szybko znalazła napastników 

CZWÓRKA NA DWÓCH 
kierunku miejsca zamieszkania, 
j~den do Zakrzowa, drugi do 
Zyrczyc Dużych. Szli prowadząc 
rowery, bo droga była nie najlep
sza. Gdy weszli na drogę pro
wadzącą do kamieniołomów w 
G/uchowcu, jak spod ziemi wy
rosła czwórka napastników -
trzech młodych mężczyzn i ko
bieta. 19-1etnł Michał P. i równa 
mu wiekiem Wioletta S., oboje z 
Małogoszcza, zaatakowali pier-

wszego, który wkrótce leżał na 
ziemi. Mężczyzna przytrzymał 
go, a panna władczo postawiła 
leżącemu nogę na piersiach, nie 
zapominając przyłożyć noża do 
szyi. Następnie zrobiła mu 
sprawnie "rentgena" i już po 
chwili miała w ręce 205 złotych. 
W tym czasie H-latek Artur K. 
i 22-łetni Jacek D. /ten ostatni 
jako jedyny z "kwartetu" już ka
rany przez sąd/ dopadli drugie-

go. Po ciosie w twarz też wkrótce 
leżał na ziemi, a łup, czyli 200 
złotych, zniknął w kieszeniach 
napastników, także miesz
kańców Ma/ogoszcza. Zanim u
ciekli do pobliskiego lasu /gdzie 
wkrótce urządzili sobie niezłą li
bację/ poprzecinali opony w ro
werach ofiar, aby opóźnić za
meldowanie policji, przed czym 
zresztą lojalnie obrabowanych 
przestrzegano. Ale policja 

BUSKO-ZDRÓJ. Trzydzieści 
siedem osób zginęło w 1995 ro
ku w 205 wypadkach drogo
wych /w 1994 r. - 174/, jakie wy
darzyły się na terenie 12 gmin 
/Stopnica, Szydłów, Pacanów, 
Oleśnica, Solec-Zdrój, Nowy 
Korczyn, WiślIca, Chmielnik, 
Gnojno, Pierzchnica, Tuczępy i 
Busko-Zdrój/leżących w rejonie 
działania Komendy Rejonowej 
Policji w Busku-Zdroju. Tempo 
wzrostu liczby tragicznych zda
rzeń jest zatrważające, zwłasz
cza że w roku poprzednim stra
ciło życie 25 osób /wzrost o 48 
proc./. 

Najczęściej giną 

pijani piesi 

Policjanci 
alarmują 
W porównaniu z 1994 rokiem, 

ogółem liczba wypadków wzrosła 
o 17,7 proc. , a najbardziej niepo
kojącym zjawiskiem jest duży u
dział pieszych w ogólnej liczbie o
fiar. Aż w 20 przypadkach potrąco
nymi przez pojazdy byli pijani piesi 
/w 1994 r. - 6 - wzrost o 230 proc.!. 
Większość z nich zginęła na miej
scu. 

Najwięcej wypadków ma miejs
ce na szosach krajowych - 73 
/Kielce - Tarnów/, 777 /Kraków -
Annopol! i 765 /Jędrzejów - 5ta
szów/. Do ok. 90 proc. wypadków 
dochodzi w dzień , pomiędzy go
dzinami 6 i 22, a w szczególności 
po południu w godzinach 12-22 
/65 proc. wypadkÓW/o 

Jak wynika ze statystyk są tak
że szczególnie niebezpieczne 
miesiące . To okres od maja do 
sierpnia i październik oraz dni ty
godnia: piątki, niedziele i ponie
dzialki, co wiąże się ze zwiększo
nym nasileniem ruchu kołowego. 
Główne przyczyny wypadków to: 
nadmierna prędkość, niedostoso
wanie prędkości do panujących 
warunków na drogach i nieusza
nowanie pierwszeństwa przejaz
~. ~MV 

"wyłuskała" zaraz całą czwórkę, 
a prokurator zastosował areszt 
tymczasowy. 

Dama nie przyznaje się i 
całkowicie "idzie w zaparte", Artur 
K. przyznał się, a pozostali tyłko 
"częściowo". Jak to zwykle w po
dobnych sytuacjach bywa, każdy 
stara się zminimalizować swój u
dział w rozboju, czyli owszem, trzy
mali ofiary, pilnowali, żeby ktoś nie 
nadszedł, ale żeby bili. Coto, to nie! 
A już nikt nie widział nawet na oczy 
noża, bo wiadomo, że rozbój z jego 
użyciem, czy chociażby grożenie 
nim, to artykuł 21 O paragraf 2, za 
co grozi kara pozbawienia wol
ności na czas nie krótszy od lat 
5 albo ... kara śmierci. 

Ryszard PUCH 

http://sbc.wbp.kielce.pl
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BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ 
"ECHO DNIA", 
ul Targowa IS, 

teL 32-16-21 tellfax 32-45-40, 
czynne w godz. 7.30-20.00 

TEATRY 
• im. S. żeromskiego . p{bf 
• P1lJA .,Kubuś" nieczynny 

KINA 
• ,.Rmnanłb" -'AceVriJra-zew 

naIury' USA I. 12 g. lO, 12, 14, 16, 18, aJ 

• ..Moskwa" - "W śfocIo.J ~ 
zimy' 1119. l 12 g. lO, 17.15. 19.15, "Babe
świlka z Idasą' USA bo g. 12, 13.45, 15.3) 

• "Studyjne" - nieczynne 
• ,.Ecbo" - riec:zyme 

WY!rrAWY 
Galeria fNoIA - ez..rra 00 j:XJ1& 

dziakJ 00 ~ W I. 11-17, riedzBa -
11-15.GaIi:!ńa BWi"PIwnIce" Wy
staNa maIa"SI<a Jarosza Trzebiak>. 
wskiego Galeria BWA "Na piętrze" 
-, KDlekqa SzlU<i kieIed<iego 
SrodowisI<a P""""~ oraz 
~dzieł~~. 
GaJeria c::zyma W g:Jdz. 9-15 /~, 
rledzieIe -~ 

• Muzeum Narodowe - dctNrroJ 
Pałac Biskupi, pl. Zamkowy 1 - ekspozycje: 
Wnętrza zabytkowe z XVII I XVIII W., Galeria 
Malarstwa Polskiego, .Dawne uzbrojenie eu
ropejskie I wschodnie', .SanktuarilJTl Mar
szaI<a J. Pisudskiego". Czynne codziemie 
oprócz pon., wtor. W godz. ~ 16, niedziela 
wstęp wolny; 

• Muzeum rn:i A)rI<u 35 -~ 
stale: "Przyroda KieIecczym{, "WSt;i:JCZ.eSna 
sńJI<a k.ó:tNa KieIecczyzny", WoJfJaNy f2iIEIDN8: 

.~XVl-XIXw. 2e2bi:J"ó.vITl.l2l3ÓNMcJ.o\<s. 
kidl', .,I<8ea2yzna~' /NyfJaNaer
cłleclqpI rai. ~ kY;:xOCz paiedzBIkb;v I 
&{yJj w g. ~ 16, riedziela wstęp wdnr. 

• Odclział - MJzeunLaSzldlo,dlS. 
Ża-omskiego/lrllziałM.lzam NatxIowegQ', lt 
J<roa PaY.ła 115 - wysIav.a rnaeriaDN biog<I1cz
r1)'d1ll1B<d<i:hzrrblzlEń::zo,dl~J&za ~ 

Telewizja 

8.00 .Kawa czy herbaUl?·: .Kalen
darlum xx wieku·, .Sportowa 
apteka· 

7.45 .V.I.P.· - rozmowa .Jedynkl· 
8.00 .Moda na sukces· (181) - serial 

ObyCLUSA 
8.30 • Teleferle·: .Cluchclozlma' 
8.55 ,.zimowy pamiętnik' - pr. dla 

dzieci 
9.00 Wiadomości 
9.10 .Mama I Ja' - pr. dla mamy 13-

latka 
9.25 Gimnastyka: .Na co dzień· 
9.30 .Domowe przedszkole· 
9.55 .PorozmawlaJmyo dzieciach· 

10.00 .Sława· (45) - serial ObyCL u-
SA 

10.45 Muzyczna Jedynka 
11.00 .Poradnlk patenUl· 
11.15 .M9· - mag. dla przyszłych ma

tek 
, 11.30 .Razem czy osobno?· 

12.00 WIadomości 
12.10 "Agroblznea· - roln. pr.Inform. 
12.15 .Magazyn Notowań·: .Nle tyl-

ko Araby', .Rodem z Andalu-
zji· , 

12.40-14.50 TV Edukacyjna: .Srody 
artystyczne' 

12.40 • Trzeci wymiar, czyli polskie Ido 
no animowane· 

13.00 .BllieJ sztuki·: .Graflka' 
13.20 .EI Dorado' 
13.40 .zgadniJ, wykaż al,l· 
13.45 • Wielkie hiatorle małych 

miast": .Szreńak' 
14.10 Kolekcje oaobllwe: "Magla 

Gór" 
14.30 .Klno tel.ferII" : .. DoOna Mo

onac,." serial ang. 
14.50 Zapowiedź programu 
15.00 .Kralnałagodnoścl' - pr. poet.

muz. 
15.30 .Moda na sukces' (powt) 
18.00 .Ferlezmlllardem' -teleturniej 

dla dzieci 
18.25 • Teleferte·: .Baw Si, z nami" 
18.40 .Halo, Koalo· - quiz dla dzieci 
16.50 .Kalendarlum XX wieku· 
17.00 Teleexpress 
17.20 .Mlllard w rozumie· - tełetur

nieJ 
17.45 .Z kamerą wśród zwte~t': 

.poczta ZOO· 
18.05 .Bank nie z tej ziemi· (12) 

.Puszka z PandorII· - serial 
TVP 

19.00 Wieczorynka: .Madellne· 
19.30 WIadomOKI 
20.10 .OaUltnlskok' - kanad.-fr. film 

aens. (1991 r., 93 mln.), ret. Ge
orge Mlhalka, wyat.: Jan-MI
chael Vlncen" Gabrieli. Lazur. 
lin. 

21.45 .Puls dnia' - pr. publlcyst. 
22.05 .Nowa Polska·: .Rzeczpospo

IIUI Gminna' 
22.25 .Mam prawo': .KraJowa Rada 

SlIdownlcza" 
23.05 Wiadomości 

re: wbek, ~ pąEk. riedziela 
/wstęp wolny! g. 9 - 16, środy g. 11-18, 
soboty nieczynne; 

• Odclział - M.Izam H. Sierjóeo,M. 
cmw~,Ą:xtWM.Izam~ 
-~rnieszkaiaJisar7ac.azWf9-
laNa ~ - czyma oodzierrie 
ąm:z pcriedziaI(ów I MrIóN g. 10-16; 

• Zabawkarstwa w l<ieIcach - wys
tawy: .TrMSpOIt I koml.Wlikacja w zabaw
kach', ~ zwierzyniec", .Ekspo
zycja modelarska', .W świecie baśni I 1e
gend" - czynne 10 -17, pono - nieczynne; 

• Muzeum Wsi Kieleckiej
Drewniana architektura sakrakla MaIopols
ki, pon . .piątek 10-15, Dworek Laszczyków, 
ul. Jana Pawia II 6 

• PARK _ ETNOGRAFICZNY 
WTOKARNI - v.nętrza XIX- w. 

chaą" XIX - w. apteka, dwór z Suched
niowa, wystawa rzeźb J. Bernasiewicza. 
Czynne wdniroboczeod~14.3). 

• Muzeum Zbiorów Geolo-
gicznych Kielce, ul. Zgoda 21 -

wystawa stała: zbiory geologiczne skal, 
mineralów I skamienialości, 600 mi
lionów lat historii Gór Świętokrzyskich, su
rowce mineralne Kielecczyzny. Czynne po
niedziiWk - piątek g. 8-15; 

0SJ1tE DYŻURY 
SZPITAU: 

wew. KoścIuszId, chlr. Czam6w 
Apteki: stały dyżur dzienny, nocny 

I świąteczny palni apteka prywatna ul. Ko
nopnickiej 5; Cefannu - ul. Sienkiewicza 
28. Apteka ~ Pogotowiu Ratunkowym 
w Kielcach ul. Sw. Leonarda 10 czynna w 
soboty w godz. 8-20, niedziela 8-14. 

• Telefony: Straż Miejska-986, 68-
7&-15 (czyme caIą dOOę); 68-75-33 (w godz. 
7.'-15, po15 fax); Posterunki, czynne 7-22: 
Sródmięście 67-60-13, dworzec PKS 66-01-
lO, os. SWiętokrzyskie31-15-41. Pomocdro
gowa -~, Pogotowie Energetyczne 
Kielce - MaS1D - 991, Pogotowie Gazowe-
31-20-20 i 992, Pogotowie Wod.-Kan.- 994, 
co., elektryczne RPGM, El. 61-18-33, czyme 
w godz. 15 - 23 w dni powszednie w godz. 7 -
23, w dni wolne od pracy tel. 31-16-471 430-
94 

RADIO TAXI 31-11-11 
bezpłatny dojazd do klienta, 
- naJnlisze ceny, - pow. 20 km -

4O%'znl:Hd 

23.15 Filmy naJważnieJsze: Przemoc 
w kinie 

0.20 .Z mHoścl1 nienawiści· - dram. 
wł. (1992 r., 89 mln.l, reż. Nelo 
Rlsl, wyst.: Serena erandl, Ge
rardo Amato, Vlncenzo Crlvel
lo, Laura dei Sol I In. 

1.45 Reportaż 

2.10 Zakończeni. programu 

, TVP2 

7.00 Panorama 
7.10 .Sport telegram' 
7.15 .Poranny maga~n Dw6Jkl': 

.Dzlennlk krajowy 
7.50 .Akademla zdrowia Dw6Jkl' -

pr. sport. 
8.00 Program lokalny 
8.30 .Wszystko, tylko nie miłość" 

(27) - serial kom. USA 
9.00 Transmisja obrad S.Jmu (w 

przerwie, ok. 13.00 Panorama) 
14.55 Powitanie 
15.00 .Podr6tdownętrzazlemlzWll

Iym Foglem· (3\ .Mllczący 
przewodnik" - serfal anlm. 

15.25 .Akademla zdrowi. Dw6JkI" 
(powt) 

15.35 .PeJzaże wsi polskieJ· 
16.00 .zwterz,ta wokół naa·: .PodaJ 

łaPt· 
16.30 5 x 5 - Wygrajmy razem· - tele

turnieJ 
17.00 "Cierpienie ma awolę rOi," 

film dok. 
17 •• 20 "Wzruszam się na własnych 

filmach" film dok 
17.55 losowanie gier liczbowych To-

Ulllzatora Sportowego 
18.00 Panorama 
18.10 Program lokalny 
19.05 "Jeden z dzlealęclu· - teletur

niej 
19.35 .Po rozum do głowy. - pr. dla 

dzieci 
20.00 .Boże Narodzenie w Waty~ 

nie' 
21.00 Panoram. 
21.30 . • Sport telegram' 
21.40 .Ekspres reporterów' , 
22.10 • Teatr DwóJkI- Scena Popular

na·: • .[)on Juan" wg Moliera, 
ret. L WOIlewlcz, wyst.: A. Se
wery", Z. Zamachowskl, G. 
Szapolowaka, J. Nowickilin. 

23.40 .Graffltl· - film dok. R. Ba
lIńaklego 

0.05 Panorama 
0.10 .)CVI PrzegilId Piosenki Aktors

kieJ we Wrocławiu·: .Ute Lem
per" - recital (1) 

1.10 Zakończenie progrsmu 

POLSAT 

7.00 
7.20 
7.30 
8.00 
8.20 
8.30 

9.00 

10.00 

11.00 

.Halo Gralmy· - pr. muz. 
"Vel Vel Vel' - pr. muz. 
• Kal.mbury· - pr. rozr. 
.Grand Prix· - aeńal anlm. 
.K1ub Lady FItn ... • 
.Skrzydła· (118) - aerlal kom. 
USA 
.MlaJa Eureka· (10) - aerlal 
sens. USA 
.Za wazelą cenę" (43) - brBL 
serlalobycz. 
.Jesteśmy' - pr. red. katol. 

• "ORBIS", Kidoe, teł. 68-05-
62, 68-05-63 

• Rezerwat;ja i sprzedaż bi
letów: 

• lotniczych wszystkich prze-
wotni<6w 

'amkarowych międzynarodowych 
• promowych 

• zagranicznych i krajowych PKP 

• rezerwacja hoteli na całym świe
cie 

ubezpieczenia - turystyka 
81/11 

• Telefon zaufania dla dzie-
ci, młodzieży. rodziców 

r:;zyMf w środy i czwartki w godz. 18-20. Pod 
OlJTIerem 463-56 cIyi1.r4ą psycholog, peda
gog. lekarz. 

• Psycholog. pedagog pcmogą 
a -zadzo.wń El. za.taria 66-17-41 ptYliedz. 
i czwer1ki w godz. 1&-17; 

• Telefon zaufania (dla kJdzi 
z prOOIemem alkoholowym) - od poriedziaI<u 
do piąIku w godz. 18 - 20, tel. 573-46 (piąEk 
również - narkorna1ia). 

• Postąje taIIIIówdc osobowe -
pIa; Dvootorcowylel. 68-33-99, u. PiekOS2lJWSka 
lei. 51&-11;u.T~tel.31~,u. 
JesionoNa El. 31-79-19, lt t.teIczarskiego lei. 
6640-40, u. Szymarowskiegolel. 488-45. Ba
gażoNe -lt Armi Czer.oo.olej lei. 68-00-8! 

• SZPlTALE-Czanów-662-481,u. 
Kościuszki -467-43, u. Prosta -618-525, MSłI 
- 420-21, CzenNOna Gćra - 508-41. 

• BIM-R:ITTajIo~~ 
~-IeI.68ó1-óT,ZT-ł'Hl. 

• USG-GINEKOLOGIA 
I POŁOŻNIC1WO 
lek. med. Piotr Sondej -Szpital MSW, 

- wt. 17.1&-18.15;śr. 14.40-15.40; pt. 14.40-16; 
• GABINET PEDIATRYCZ

NY, WIZ1'TY DOMOWE, 
DR SZCZUKOCCY - M. 
Pod Dalnią. ul. POŁOW
NIAKA 4, tel. 68-48-91. 
Codziennie 16-22, soboty 
10-16, niedziele i świ~ta 
nieczyne 221AKII/RUP 

NAGŁA POMOC LEKAR
SKA LEKARZY SPECJA
LISTÓW -WlZYTYDOMOWE-pe

daróN, c:łiu\PN dzB:ięo,dl. i"Erri!D.v, aD
pecD.v, ~,cAdsóN,~, ta
deriaelg.~axIziErrie 11-20, lei. 31-5& 

11.30 .Dlsco Relax" - mag. muz. 
12.30 Film polski 
14.00 .Maskl· - mag. rozr. 
14.30 ®ot x 4' - mag. motoryL 
15.00 .Halo Gralmy· - pr. mUL 
15.20 • Vel Vel Vel· - pr. mUL 
15.30 .CzarodzleJka z kslętyca· - se-

rlalanlm. 
16.00 Informacje 
16.15 .Unk Joumal· - mag. mody 
18.45 .1 w~scy rszem· (83) - aerlal 

kom. SA 
17.15 .Kalambury· - pr. rozr. 
17.45 .Grace w opałach· (48) - aerlal 

kom. USA 
18.15 .Gra o wszystko •.• z Billem 

Cosby· - pr. rozr. 
18.45 Informacje 
18.55 .Dallas" (104) - serial ObYCL U-

SA 
19.50 Informacje 
20.05 .Alrwolf" (69) - aerlal aena. U-

SA 
21.00 .Gllnlarz 16rokurator. (34) - s. 

rial krym. SA 
22.00 Informacje I biznes Informacje 
22.25 .Dollna lalek' (39) - serial o-

bycz. USA 
22.50 .Plus Mlnua' - pr. publlcyat. 
23.20 .Sztuka sprawiedliwości' 

mag. prawniczy 
-

23.50 .Motowl.domoścl' 

0.20 .,Audio Gralmy· - pr. muz. 
1.20 Pożegnanie 

TV POLONIA 

8.55 
7.00 
7.10 
9.00 
9.10 
9.15 
9.45 

10.15 
11.15 
12.00 
12.10 
12.15 
13.10 
13.45 

14.15 
14.25 
14.55 
15.00 
15.20 
15.50 
16.20 
16.30 

17.00 
17.15 
17.45 

18.15 

19.20 
19.30 
20.00 

.Dzleń dobry z Polski· 
Panorama 
.Dzleń dobry z Polakl' 
Wiadomości 

Zapowiedź programu 
.Sz6atka n. az6atk,· (powt.) 
.Krzytówka azcztKla· (powt.) 
.Jan Serce' (1) (powt.) 
Blok programów adukacyJnych 
Wiadomości 

Zapowiedź programu 
• Nleproszony gość· (powt.) 
• Walter Matt' - rep. 
.Hlatorla - wap6lczHnojć' 
(powt) 
.SeJmogrs!" (powt) 
.Rozmowa dnia· 
Zapowiedź programu 
Panorama 
"Raj" - pr. red. katol. 
.Generał Sikorski· - film dok. 
.GoŚĆ TV Polonia' 
.Stulecle Polaklej MIS,I Katolic
kiej w Wielkiej BryUln I' - rep. 
Teleexpress 
.NI poIsą nut' (powt) 
.Krzyżówka szczęKla· - tele
turnieJ 
Lektu~ satelity: .Pan Ta
deusz : .Kal,ga III - Umizgi", 
wg A. Mickiewicza, reż. A. Ha
nuszklewlcz, wyat.: H. MachalI
ca, M. Volt. A. Zaorski, J. Jad
lewskalin. 
Dobranocka 
Wiadomości 

Festiwal Filmów o Sztuce 

50. WlZ}'Iy'domowe 14.3~,ĄiipoNSZed
rW!I, 11-21 ,Ąii......arą'. 

• "Omega" PR~ATNA PRZY
CHODNIA ORDVNATOROW I SPECJA
USTów ul. Jagiellońska 70. .CEFARM" 
czynna 8-18łsobota do 141, tel. 547-44, 574-
11 wew. 321 

• SPECJALISTYCZNA PO-
MOC DLA DZIECI "V1TA
MED" - wizyty domowe i amblAa

toryjne w godz. 16.30-21.30, w soboty, nie
dziele I święta ~21 .3) - tel. 32-35-11 

• POMOC LEKARSKA DLA 
DZIECI - tel. 66-33-66, wizyty pe

dialJy codziennie 1 &-22, niedziele i święta 
7-22. 

• SPECJALISTYCZNE PO-
GOTOWIE DLA DZIECI -

zgloszenia codziennie w \PdZ. 7-24, teI. 68-46-
36 Ul 61-38-aJ. 

• POGOTOWIE PEDIAT-
RYCZNE "POD DALNl4" -

ul. PoIowniaka 4, tel. 68-48-91, arnIllJaoritm. 
'N'IliTY danowe. 

• TEL. 485-15 - "ZDROWIE" 
-WlZVTYOOMOWE-CODZlE/IIIlIEOO7DO 
aJ -latiJgzeig. ~1lIUOOg~ 
k:.g.~i"EnilIa,diu"gta:triB~ 
~~inelfi.gpieęg OsNewd:mt'.S:M:ia 
Fb:lzeria,usgA.aasaiOJ"og.ihe,~
ne,ciąia.p{bf~eIg~D:m 
RzmbB.lt Waslałd<a34, ax!zIerrie od 7 cD 
20, sctxt,o, riedzieIe sal. 
~ONE5TCMĄTO..QGK2t.E -

1ec2ri:a~, li ~34.,(X).1 R2E
WCS:Jlł, Cl)łTe l'O'j STCP-tt 4$45. 

• DYŻURt1J4CY GABINET 
STOMATOLOGICZNY 

Kielce, ul. Tatrzańska 91, soboty, niedziele 
i święta 10-21, tel. 31-80-68 

• SPÓŁDZIELNIA LEKARS-
KA - g<tret; Cl)łTe w \PdZ. 8-20: lt 

Padere.Y9<iegoId 8uczIra' 42, lei. 663).19-sD
rnat*Jgia. lt ~ 5. lei. 31-50-16 - sD
rnatbj!/1riE!=JErieryjnJ. rere.li ~ 
3,ti644-tLI'**'\A~~ 
li~ll.tt~~ 
jtipre. 

• Prywatne Usługi Medyczne 
Szpitala Dziecięcego 

Ambulatorium Pediatryczne tel. 61-53-07, 
Caiodotxl'Na q>ieka pieIęgriarska 1Ilł. 61-53-
07, ~ baI<ri EKG El. 61-55-25, w. 
225, Wojr«1r#fwarie baI<ri RTG lei. 61-55-25, w. 
2SO, ~badiJiUSGSIliC3Ie1.61~ 
w.225,~61-ó46l,QD 

ctiDt.e erBzv ~ tt 61łD-25, w. 213, 
~ LIleqia2HieSqtiłtt 61-8M11, 
~ utie;j:JN diugi::z?,dl- i"tm"aj! 
w~I2t7jPrzmć~ 

21.00 Panorama 
21.30 Kobieta po polsku: .Sekret· -

pol. film obycz. (1973 r., 81 
mln.), reż. R. Załuski, wyst.: A. 
Gordon-Górecka, A. Dymna, H. 
Golanko, P. Fronczewskllln. 

22.50 Program na czwartek 
22.55 .Hanna Banaszak I Jej goście· 

(1) - koncert 
23.45 "Noce z muzvlul": recitale lau

reatów Konkursu Chopinows
kiego - Gabrl.la Montero (ste
reo) 

0.15 Panorama 
0.45 Zakończenie programu 

POLONIA l 

6.00 Prawo do I)arodzin - meksyk. 
serialobycz. 6.45 Swiat sportu - mag. 
7.15 Pełnym gazem - mag. motoryz. 
7.45 Teleshop 8.10 Filmy anim. dla 
dzieci 9.50 Magnum - serial sens. U
SA 10.40 Maria - argent serial o
bycz. 11.30 Remington Steele - se
rial krym. USA 12.20 Filmy anlm. dla 
dzieci 13.40 M,aria - argent. serial 0-
bycz. 14.30 Swiat sportu - mag. 
15.00 Pełnym gazem - mag. moto
ryz. 15.30 Teleshop 16.00 Filmy a
nim. dla dzieci 17.40 Magnum - serial 
sens. USA 18.30 Maria - argent. se
rial obycz. 19.15 Remington Steele
serial krym. USA 20.00 Stick - film 
przygod. USA 21.50 MacGyver - se
rial sens. USA 22.45 Magnum - serial 
sens. USA 23.35 Maria - argent. se
rial oby~.:l 0.20 Remington Steele -
serial krym. USA 1.10 Stick (powt.) 
3.00 MacGyver - serial sens. USA 
3.50 Magnum - serial sens. USA 4.40 
Remington Steele - serial krym. USA 

17.15 Kielecki kwadrans - mag. in
form. 17.40 Powitanie 17.45 Pod lo
dem - rep. 18.05 Piosenki na karna
wal 18.20 Poradnik menagera 18.30 
Panna dziedziczka - serial braz. 
19.00 Saper - teleturniej na telefon 
19.25 Daktari - serial USA 20.25 
Szpital miejski - serial USA 21.25 
Kielecki kwadrans - mag. inform. 
/powt/21.50 Czas na sport •. w wyd. 
lokalnym 22.45 Nocne kino TKK 0.15 
Telegazeta TKK 

TV KRAKÓW 

8.00 Kronika 8.10 Kraków na 
dzień dobry 8.30 Czarnoksiężnik z 
krainy Oz - film anim. dla dzieci 9.00 
Cristal9.3O Off beat - pr. muz. 10.00 
Dotknięcie ręki /powtJ 11.45 Moja 
dziupla - mag. 12.00 TV Polonia 
15.00 Pr. dnia i konkurs dla tele
widzów 15.10 Kot rozrabiaka - serial 
anim. 15.35limberwood i przyjacie
le - serial anim. 16.00 Piętnastolatki 
16.30 Cyklomotoabecadło 16.45 

• USŁUGI POGRZEBOWE 
CAŁODOBOWE - PRZED-

SIĘBIOAS1WO lJStUG KOMUNAI..NYCH -
teI. 31-7047, 66-31-77, 467.as. 

• POGOTOWJE POGRZEBOWE 
"US1RONIE" - lJSt.UGI CAI:.CJDO. 

B:Me-1el.61318,61-$12-

HOlOWANIE POJAZDaN J 
KRAJ I ZAGRANICA 

(0:41) 421 .. 712 MVA 

POMOC DROGOWA 
111-79-78 

~I 
BlURORDaAMI~ 

,.EXHODNIA" 
ul 1~"",,,~ 

a;ynne lQ.OO.I<lOO 
Kino,.Adria" - nIeczynne 

O~Il{()\\ lEC 

BIURO REXIAMIOGŁOSZEŃ 
"roIODNIA" 
Klub ,.Prmo" 

ul. ~711,R1.62-16-65, 
czynne 1200 -16.00 

• Apteka dyżurująca: os. Ro
sochy tel 63-07-78 

• Muzeum Historyczno-Ar
cheologiczne nieczynne do 

odwoIania Zmiana ekspozycji 
• Rezelwat i Muzeum Archeo-

logiczne w Krzemionkach 
- Czynne: wt-pl. g. 9-15, sob.- - niedz. na 
wcześniejsze tel. zgloszenia /k. 0-47 tel. 
6NI9-78/ Wystawy "Pradzieje człowieka', 
.GÓmictwo krzemienia w neolicie', dwie 
podziemne galerie turystyczne 

• TeIdbuy: InbTTlcąa i rezerwcqa 
blEt'1.v PKS.,.. -~, lJZEjmty n:x:tzn. 
ne~Z34Q~-scrnciężao
we icu:tu.y, CZ')1"YlEl caIą derę -El. 65-38- • 
28; 

ECHO-TAXI 
tel. 62-11-11 

dotazd do klienta bezpłatny 

SKĄRŻYSKO-KI\J\ I. 

BIURO REXIAMIOGŁOSZEŃ 
"EOIO DNIA" 

ul SoIcoIa 2 "ORBIS", 
td/f2IxI S12-SS4, 

aynne 9.00 -17.00 
• Apteka-lt~7 

~ 
• "WdDDI!I!' "Uberator" g. 17, 19 

Male kino 17.05 KIM - Krakowski In
form. Muzyczny 17.15 Cristal- serial 
17.55 Kundel bury i kocury 18.10 
Kronika 18.40 9 i pół - mag. repor
terów 19.00 Cztery kąty 19.15 Pod
powiedzi w plenerze - mag. turyst. 
19.30 Czyste szaleństwo 20.00 Dr 
Dangerfield - serial krym. 21.00 I
dziemy do miasta 21.15 Vniversitas 
- mag. studencki 21.30 Z medycyną 
na ty 21.50 Kronika 22.00 Sport 
22.00 Kreacja - krakowski mag. mo
dy 22.30 Słusznie i naukowo 22.55 
Nasza antena 23.00 Seksmisja - pol. 
kom. sf 0.28-1 ,00 Muzyka na dobra
noc 

ELSAT 

8.45 Starachowicki serwis inform. 
9.00 He Man 9.45 Za wszelką cenę -
telenowela braz. 10.15 Globtroterzy 
- mag. turyst. 10.45 Szpital miejski
serial 11.15 Przekaz tekstowy 16.35 
ZapowiecJź pr. 16.40 He Man 17.30 
Program lokalny 18.00 Za wszelką 
cenę - telenowela braz. 18.30 Szpital 
miejski - serial 19.15 Salamandra -
film fab. 20.55 Z ostatniej chwili - film 
tab. 22.30 Zakończenie pr. 

TV OSTROWIEC 

18.00 Pr. dnia 18.05 Potęga 
miłości - telenowela kolumb. 19.00 
Rodzina Potwornickich - serial kom. 
USA 19.30 To i moto - mag. motoryz. 
20.00 Detektyw Rose - serial krym. 
USA 21.00 Pogoda dla bogaczy - se
rialobycz. USA 

Radio 
RADIO KIELCE 

0.00-9.00 Wiad. lco godzinę! 11.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 Wiad. 
5.00 Nowinki z Radiowej 6.00, 18.00 
AktuaIn. dnia 6.25 Notowania giełdowe 
6.50, 7.50 Sytuacja na drogach 7.30, 
17.30 Sport 8. 1 O Muzyka I reklama 8.30 
Dziś w pr. 8.50 Radiowa giełda pracy 
9.10 Nie czytałeś, posIuchaj 9.15 Muzy
ka dla wszystkich 10.00, 12.00,14.00, 
16.00,20.00 Mag. inform. 10.10 Regio
nalne notowania walutowe 10.14 Kurier 
ogłosz. 10.30 Zaśpiewajmy razem - J . 
Kaczmarek 10.45 Dziecręca lista prze
bojów 11.10 Sprawa na dziś: spotkanie 
z wojewodą tarnobrzeskim 12.00 Plus 
w południe 12.10 Kurier ogłosz. 12.20 
Prosto z gminy 12.30 W ludowych ryt
mach 13.10 Rozmait. i muzyka 14.15 
Przebój za przebojem 14.55, 19.50 
Język angielski 15.10 Auto radio - moto 
radio 18.00 Plus 18.30W świecie litera-

J 
~I"\R \( '1 Im \ I( 'E 

su '1IED'iI()\\" 

• KJNO"Ku:I:oIca" -~ 

SED1JSZ()W 

• RnO.,BalIada" - nleaynne 

.JEDRZE.J<>\\" 

• KINO - 'Rangun' USA I. 12g. 16, 
"System" g. 18 

IH'S"O 

• KINO "Zdrój" - nieczynne 

PI;\;("Z()W 

• KINO "Belweder" -nIeczyn 
ne ' 

K ·\ Z 1:\11 ERZ:\ \\"1 I-:L":\ 

• KINO "Uciecha" - nieczynne 

\\'ł.OSZCZO\\'A ' 

• KINO - "Gatunek" g. 16.30, 
18.30 

• Galeria BWA .,zielona· ul. 
Mickiewicza 7. Dziesiąty przegląd 
twórczości plastycznej .Ponidzie '95". 
Wystawa dziecięca "Barwne waka
cje". Czynnna od wt. - do sob. 11-17, 
riedz. 11-14, pono - nieczynna 

STOP:\I("..\ : 

• KINO "Powiew" - nIeczyn
ne 

Redakcja nie odpowiada 
za zmiany w terminarzach 

tury i sztuki 19.10 Muzyka progresyw
nych scen 19.55 Baśnie do poduszki 
20. 10 Radio po kolaGjl: wieczór z Darkiem 
Kordkiem 22.00 BBC 23.00 Muzyka 
fortepianowa 0.00 Nocne Kielce 

RADIO JEDNOŚĆ . 

6.30,8.00,9.00,10.00,11.00,13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00Serwis inform. 8.35, 15.10 Kalen
darium 7 ... 00 Transm. mszy św. z 
kościoła Sw. Trójcy 8.30 Rynek pracy 
9.07 Sport 9.10 Gość w studio 9.45, 
14.10 Komunikaty i ogłosz. 10.15 Wiad. 
kultur. - KCK 10.25 W prawo patrz! 
11.10 Siostra Łucja mówi o Fatimie 
11.30Wsp6lna modlitwa połudn. -Aniol 
Pański 12.25 Praktyczne rady 12.40 
Lektura dnia: Dzienniczek Perkusisly 
13.15 Notowania giełdowe I komentarz 
do wynikÓW notowań z Domu Maklers
kiego Penetrator 13.30 Reporterski 
zwiad 13.45 Muzyczne kalendarium w 
pigulce 15.30 Kącik melomana 16.30 
Kielecki dziennik radiowy - blok report. 
17.30 Coca cola isthe music 18.05Wie
czarna modlitwa Kościoła 18.35 Soli
damość proponuje 19.05 Piosenki na 
życzenie 19.40 Bajka I modlitwa dzieci 
20.25 Polska w Europie 21.00Alep Jas
nogórski 22.00 Usta przebojó dla old
boyów 23.05 Powt. lektury dnia 23.20 
Lista przebojów dla oldboyów IcdJ 
24.00 BIogoslawieństwo 0.15 Noc na 
Wzgórzu 

0.50-23.50 Serwis inform. leo go
dzinę/6.10, 7.10, 8.10, 14.10, 15.10, 
16.10 Inform. drogowe 5.00-10.00 Bez 
budzika: 8.00 To było wczoraj -Inform. 
o wczoralszych wydarzeniach 6.35 
Konkurs Wielki Szu 10.00-15.00 BIo~ 
inform.-muz., m.in.: o kosmetykach I 
problemach z urodą 11.05 Startuje Ko
lorowe zamieszanie 15.00-18.00 Po
południe z Famą: 16.05 Zaczynamy fi
powanie liczb - konkurs 1 na 100 18.ąo. 
22.00 Czad Fama 22.00-24.00 120 mln . 
muzyki pop 24.00-5.00 Fama nocą 

wiad. co godzinę od 0.45 
programy regionalne: 10.26, 11.26, 

12.28,13.28,17.26,18.26 6 
traffić: 6.26, 8.59, 7.26, 7.59, 8.2

6
, 

8.59,14.28,14.59,15.28,15.59,16.2 , 
16.69 . 

5.00-9.00 Rano Mogę Fruwać, '!I.!". 
6.35 poranny toster, 8.00 gość na sma
danie, 8.35 nowości motoryzacyj~, 
9.00-13.00 Radio Materii Formy, m.:::; 
9.00 poszukiwany, poszukiwana, 12 • . 
Black and White, 13.00-17.00 Relacj6 
Migawki Flesze, m.in. 15.35wi6dl ŚIeMPY 
kulawego, 17.00-2O.00Rockujemy~ u
zykę Fantastyczną, m.in. 19.05 MTV ra
dio news, 19.35 rosyjska ruletka, 2O.<fs 
22.00 Radio Muzyka Fakty, m.In. 20. al 
mostsatelitamy, 22.00-1.00 Rock Met 
Funky, m.in. 23.05 MTV radio ne

bl
W5, 

1.00-5.00 Rozterki Marzenia Fo e, 
m.in. 2.00 nocne odloty 

http://sbc.wbp.kielce.pl
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JE):I~'.~.3:~.c. 
DB.IlWJlZ SKLEP-HURTOWNIA OFERUJE: 
~ MEBLE NA WYMIAR 
~ WYSTROJE WNĘTRZ 

tel. 041/435-26 ~ DOCINANIE PŁYT NA WYMIAR 
~ PŁYTY LAMINOWANE Me. h .. ł.Welka I RondYCj:, gimnas

tyka dla pań .• Vital", Kielce, 
Chęcińska 6, 492-86. 

VAJ,1IIIlll 

Wylęgarnia w Kamiennej Górze 
przyjmuje zamówienia na pisklęta. 
Tel. Iwaniska 96. 

Sprzedaż 

NEXIA 
5 SAMOCHODÓW NEXIA 
20 TELEWIZORÓW DAEWOO 25" 
100 RADIOODTWARZACZY SAMOCHODOWYCH 

22 stycznia - 22 lutego '96 
Każdy, kto w okresie promocji od 22 stycznia do 22 lutego zakupi samochód 
LUBLIN lub ŻUK w autoryzowanym punkcie sprzedaży Daewoo Motor 
Polska, weźmie udział 'w losowaniu 5 samochod6w NEXIA, 
wyprodukowanych w Lublinie, 20 telewizor6w 25-calowych oraz 100 
radioodtwarzaczy samochodowych firmy Daewoo 

INFORMACJE U DEALERÓW I PRODUCENTA 

~,~ DAEWOO 
-,,,,. MOTOR POLSKA 

POLMOZBYT SALON SPRZEDAŻY 
SAMOCHODÓW !UK, LUBLIN 
Kielce, ul. 1 Maja 191 
tel. (041) 550-22, c. 66-39-00, w. 255 

Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa 

Oddział TerenowY w Rzeszowie 
lnformuje, że ogłasza 

przetarg jawny - licytacyjny 

na sprzedaż nieruchomości 
rolnej o powierzchni 
146,23 ha, położonej 

w miejscowości Oleśnica, 
gm. Oleśnica, 
woj. kieleckie. 

Cena wywoławcza za ww. nieruchomość wynosi 90.000,00 zł 
(dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) i może być rozłożona na raty. 

Przetarg (licytacja ustna) na sprzedaż nieruchomości odbędzie się 
14 lutego 1996 r., o godz. 12.00, w siedzibie Gospodarstwa Rybac
kiego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w Wójczy, gm. Pa
canów. 

Szczegółowe informacje o nieruchomości i warunkach przetargu 
można uzyskać w Gospodarstwie Rybackim ZWRSP w Wójczy, gm. 
Pacanów, tel. Pacanów 1, Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa 
Oddział Terenowy w Rzeszowie, ul. 8 Marca 13, teł . 0-17 626-477, 
biurze głównego specjalisty AWRSP na teren woj. kieleckiego w Kiel
cach, gmach Urzędu Wojewódzkiego, al. IX Wieków Kielc 3, wejście 
C1, pok. 538, tel. 0-41 422.{)4. 

172/\ 

HURTOWNIA 
PAPIEROSÓW 
,_T 
Kielce 25-509 
ul. Leśna 9 

tJiJgme 
Zapraszamy 

w godz. 7.30-18.00 
soboty 7.30-14.00 tel. (041 )68-05-93 

tel./fax 498-03 

• BA'WEł:..NIANE 

• SZTUCZNE 
• STALO'WE 
ORAZ OKUCIA ł 
poleca 
SKLEP SPORTOWY .żEGLARSKI" 
Kielce, ul. Warszawska 147, lei. 68-60-75 

DOWOZIMY TOWAR NA MIEJSCE 

. 5.02.96 r., o godz. 16, 
w sali 22 (II p.). Czas trwania 

kursu - 5 tygodni. Opiaty w ratach. 

Rejonowy Zakład Energetyczny Kielce zawiadamia, że w lutym 
wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla następujących 
odbiorców, w godz. 8-16 

5 ul. Chrobrego, Mieszka I - odbiorcy usilani z sieci 

napowietrznej, Gruchawka Zastawie ze stacji nr 933, Suków ze stacji 

~!:.~~~, .. " .... ,." ..... ,.", ......... , ..... ", .. """."".,., .... , ...... ", .. , .. ", ........ " .. , .. " .. " 

~~ę.""", .... , .. ,~l~.~~.~~.~~i!.!'!r.,?,~,!"., .... "" .. ,." .... "" .... , .... "".,."."", 
~~?~".,.", ... ,.!.'1:~~!~~ .. ~,~,~"~~~i!.!'!r..!,~.~,,, ....... ,., .... ", ..... " .. " ......... " .. , 
6 ul. Składowa, Żelazna od Wiaduktu do Dworca PKS -

odbiorcy zasilani z sieci napowietrznej, Młoda, Herbska, I Maja od 

Mielczarskiego do Pawiej, Miła, Piramowicza, LO im. Norwida, Mi-

~!,~~~,~~.~.~j!.!?!:.~!?!.~~.~~~,~.~.~.~.~~i!.!'!r .. ~.~.~., ... ,.", ....... " 

7 ul. Seminaryjska od Żeromskiego do Tarnowskiej, Ka

pitulna, Staszica - odbiorcy zasilani z sieci napowietrznej, Wojska 

Polskiego 9, Zajączków ze stacji nr 468, Słopiec ze stacji nr 575, 

~~.~~.~,~~j.i..':',~.!.I" ... """"""""." ... """"."."".""" ...... "" .......... , 

8 ul. Żabia, Krakowska od al. Legionów, Biskupa Kacz

marlca - odbiorcy zasilani z sieci napowietrznej, Paderewskiego 47a, 

f.~~,~!,.?! .. ~~,i~.~", •.. """, ...• ,.,.,.""."" .. " ... , ....• ", ..... ", 

8-9 Oblęgor Widoma ze stacji nr 496, Bieliny ze stacji nr 

~.!~!,~,~.~I,~~,~~j,i"':',~,~.!~ ........ ", ..... ,,, ........... , ... ", ......... ", .............. , .. ,., 

9 ul. Wapiennikowa, Czachowskiego, Matejki, Skalista, 

Kochanowskiego - odbiorcy zasilani z sieci napowietrznej, Sienkiewi

cza od Wesołej do Dużej, Duża od Rynku do Sienkiewicza, Moniuszki 

~,,~~~,~~.~~l~,~~.~,.~~!~~~,~~.f.~~~~~,~,~, 
162/\ 

~ BLATY KUCHENNE 
~ WSTĘGI DRZWIOWE 
~ OKUCIA MEBLOWE 
~ KLEJE I SILIKONY 
~ FARBY I LAKIERY 
~ BOAZERIA PCV 
~ LISTWY PCV DO MEBLI 
~ LISTWY DREWNIANE 
~ PROWADNICE DRZWI PRZESUWNYCH 
~ SPRZĘT AGD - AMICA, WHIRLPOOL 

HURTOWNIA NOMI (d. OBI) 
Kielce, ul. Zakładowa 1 (teren Centrum Targowego Kielce) 

czynna pon.-pt. 7.00-18.30, soboty 7.00-13.00 
tel. 66-06-05, w. 176, 177 

autoryzowany dystrybutor następujących producentów: 

- A TLAS łódź 
kleje do glazury 

- PROSPAN Wieruszów 
płyty laminowane 

- KRONOSPAN Szczecinek 
panele podłogowe i ścienne 

-FAKKraków 
armatura łazienkowa i kuchenna 

- CERSAN/T Krasnystaw 
ceramika łazienkowa 

- JOPEX Katowice 
ceramika łazienkowa 

- SANPLAST Strzelno 
kabiny natryskowe 

- USTJANOWA 
parkiety i mozaiki 

poleca poszukiwane na rynku towary po zdecydowanie najniższych 
cenach w regionie. 

KUPISZ GDZIE INDZIEJ, 
STRACISZ! !! 

12211( 

Rejonowy Zakład Energetyczny Jędrzejów informuje o przer-
wach w dostawie energii elektrycznej w lutym 1996 r., w godz. 8-15 

5-9 14-15 
Plaski Smyków Jaronowice. Chycza. Buostek, Kuźr«:e, 

5 Rakoszyn 0kue!!!k1. ŚI~n 

Jędrzejów dawna baza PZGS i GS . 16 
Mieszalnia Pasz. Zarczyce . Chyc.za. Buostek, Rak~ Ok!!E!)!! 
Wiśnicz , KozI6"" Ludwinów, Siu-

20-23 eek. Jarków 

5-6 ~iszów Osiedle ~ 

Konieczno. Konieczno Betonlamia, Przy- 20-22 
gradowy WIoszczowa - ul . Mlynarska. Targowa. Sien-

6 klewicza 

KozI6w. LudwU1ÓW, Słue!!k 24 
7-14 WIoszczowa - ul. Sienkiewicza. Reja, MIy-

Przygrad6w 
narska, W!jska. i:>poława 

8-9 21-22 
Nawarzyce Li~PGR 

12-13 26-28 
Buemo Rzesz6wek, Oksa Leśna. Mokra. W1osz-

czowska 
12-14 

29 Tarnawa. !!!:2!i Szalas •• KOTERM· 

15-19 
Mierzawa Osiedle. Max. Zlewnia Mleka. 
Krzcięcice, Slaboszowice. MI6rzy!1. Alek· 

Boteścice. PGR. Wojclechowice, Ostrów. sandrów 
NlWIska Krasoci\skie Czostk6w 157/\ 

TANIO 
CUKIER ~PŁYTY WÓROWE 
Zakład Zaopatrzenia 

_ Ogrodniczego 
ł 

MDF, laminowane i zwykłe, panele podłogowe i boazeryjne, blaty kuchenne mat i połysk 

ATRAKCYJNE CENY HURTOWE 
Kielce, ul. Rolna 4 
tel. 468-87, 486-48 

płyty wiórowe białe - od 14,50 zł/m kw_ z VAT ~ 
Kielce, ul. Górna 25, tel. 450-83, w godz. 8-16 

http://sbc.wbp.kielce.pl
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N4 OGł1JSZEMA O 
KllENJ'A szczegółowe informacje 

Biuro Reklam i Ogłoszeń ~ 
"Echo Dnia", Kielce, telo 0-41 321-621 ~ 

Auto 

Solo Fiat Dealer 
* Skup i sprzedaż samochodów 

używanych, 
tel. 68-60-05, 68-60-06. 

* Sprzedaż nowych samochodów, 
tel. 68-60:05, 68-60-06. 

* Dogodny kredyt. 
* Oryginalne części zamienne do 

wszystkich modeli FIAT-ów. 
Kielce, ul. Piotrkowska 12, 
tel./tax 68-06-10. 

* Autoryzowana Stacja Obsługi, 
tel. 68-60-03. 

* Serwis wymiany ogumienia TC 
Dębica, tel. 68-60-03. 

* Sprzedaż samochodów w syste
mie AUTOTAK 126 el, Cinque
cento, Uno. Kielce, ul. 
Paderewskiego 32, tel. 66-41-27. 

Solo Fiat Dealer -
Alarmv • "Cebox" 
-AUTOALARMY (ZMIENNY KOD) 
- IMMOBIUSERY 
- PODNOŚNIKI SZYB (ELEKTRY-

CZNE) 
- CENTRALNE ZAMKi 
RATY 
"CEBOX". KIELCE, POLNA 7, 

68-23-68, 461-38. 

AGD,SGD 
"Mały" oferuje sprzęt Ardo, Da

ewoo, Philips, Tefal. Kielce, Mała 
5,68-07-45. 

Autoalarmv 
AAA Amerykańskie autoalarmy 

A1catraz (kod dynamiczny) oraz 
Legend, centralne zamki, znak~ 
wanie, radioodtwarzacze. Najlep
sze w kraju ceny oferuje: 
wyłączny przedstawiciel na Eu
ropę .Audiopol". Kielee, ul. Radio
wa, tel . 429-67. 

Blokadv 
Blokady MUL-ROCK. Kielce, 

68-78-33. 
ml102 

Bramv garażOWe 
Uchylne, segmentowe - aut~ 

matyka .• Optima", Kielce, ~ 
dzentyńska 33, 470-20. 

DROBNE 

Budownictwo 
Glazura, terakota: krajowa, za

graniczna. Kielce, SzydIówek 
Górny 4a (róg Warszawskiej, 
przd.IżBieT~,68ID86. 

_"I 
Najwl,ksza kielecka hurtownia 

płytek ceramicznych, elewacyj
nych (sprzedaż ratalna). Cedr~ 
Mazur 7 (Cedzyna, obok cmenta
rza1.§8-01-65. /11/_ 

"Nlxer' - produkcja, handel. 
Sup~ema, styrosuprema, styro
pian, uchwyty plastikowe, siatki 
podtynkowe, latex, papa. 
(041) 66-44-30, Krakowska 257. 

~ 

Płytki ceramiczne, oficjalny 
dealer firmy .Jopex", "Ceramika 
Paradyż", .Cerkolor", import 
Hiszpania, Włochy. Oryginalne 
niemieckie kleje - Dyckerhoff, pa
rapety. Surma, Kielce - Słowik, 
Chorzowska 22, tel. 593-44. -
Drzwi Gerda Star 

- Antywłamaniowe 
- Przeciwpożarowe 
- Wielofunkcyjne 
.Optima", Kielce, Bodzen-

I tyńska 33,470-20. lIIIWXIJ4 

Elektronika 
"Sanyo" - sprzęt Hi-Fi z odtwa

rzaczami CD, telefony bezprze
wodowe. Atrakcyjne ceny. "Tra
dex" - sklep. Kielce, Leonarda 
16, tel. 428-47. Hurtownia, ~ 
wackiego 1, tel. 68-04-00. 

Kserokopiarki 
CANON 
Nowe i regenerowane. Gwaran

cja 12 miesięcy. Sprzedaż, serwis, 
tonery, części. PARTNER SERVI
CE, Kielce, Sandomierska 106, 
tel./fax (0-41) 68-13-72. /II//łIIIII4 

Lokale 
AAA .Costix". Kielce, 68-03-29. --Agencja "Medium-Serwis' mie

szkania, domy, działki. Kielce, 
Sienkiewicza 42, 484-18 oraz 
NOT, arte~ 68-07-74. JAV/łIIOI!1 

Agencja .Węgłowska". Kielce, 
~soła~Lt~:ZP..:!I§.. __ y~ 

Dom". 
/II//łIIIII! 

Biuro Prawne poszukuje 2 po
koi, najchętniej w centrum, na 
działalność biurową. Tel. grzecz
nościowy 492-12 (18.00-20.00). 
~~~~ ____ ..,..-;lCI'DllIO! 

Kupi, lub wynajmę M-2, M-3. 
Kielce, 66-38-93. V_ 

Mleszkanle,4O m kw., wynajmę 
na gabinet lekarski, kancelańę. 
Kielce, 61-45-85 (17.00-20.00). -M-3 KSM ZAMIENIĘ NA WIĘK
SZE, TEN SAM REJON 
Z DOPŁATĄ. KIELCE, 68-43-86 
(8.00-16.00),68-05-09 (PO 18.00). 

M-2 do wynajęcia. Płatne rok 
z góry. Kielce, 23-280 (18.00-20.00). 

ICI'DIOI! 

M-3.- M-4, M-5, M-6 z garażem 
(ulga podatkowa, raty) sprzeda 
"Kontrakt". Kielce, 
tel. 68-33-22, 66-33-45. 

M-4, Uroczysko, Stok sprzeda 
"Kontrakt". Kielce, 
tel. 68-33-22, 66-33-45. 

Poszukuję mieszkania 1 lub 2-
pokojowego, z telefonem, do wy
najęcia (nie umeblowane). Kielce, 
518-17,424-39. 

ICI'DIOOI 

Wezmę w dzierżawę warzyw
niak lub powierzchnię handlową. 
Kielce, 31-54-45. -Zamiany - M-4"M-3 na mniej
sze. Biuro Mieszkaniowe, Kielce, 
61-65-12. Wl_" 

"Mabud" 
- Okna: drewniane dwu- i trzyszy

bowe; jednbramowe dwu
i trzyszybowe; dachowe "Ve
lux"; plastikowe dwu- i trzyszy
bowe. 

- Drzwi: różne typy i rodzaje. 
- Bramy garażowe. 
- Ościeżnice. 
- Papy: zgrzewalne, asfaltowe. 
- Lepik, dacholeum, abizol. 
- Wełna mineralna, styropian. 
- Cegły, gazobeton, wapno, kreda, 

gips szpachlowy budowlany. 
- Cement: 350, 450 - luzem i wor

kowany z Małogoszcza. 

Kielce, ul. Zagnańska 72, 
tel. (0-41) 484-19, 
fax (0-41) 493-92; ul. Skrzetlew-
ska 4, tel. 68-44-40; Jędrzejów, 
ul. Doiazd 1, tel. 613-52. 

STAL; KSZTAŁTOWNIKI, BLA-
CHY, RURY, PRĘTY. .MABUD", 
JĘDRZEJÓW, UL. DOJAZD 1, 
TEL. 613-52. 

WWOOOIO 

otrzyma prezent niespodziankę! 
W ~m miesiącu fundatorem nagród iest firma: 

BONUS INTERNATIONAL TRAOING 
Paweł Staszewski 

w Kielcach 

Zapraszamy do naszych biur na terenie 
woiewódzfw kieleckiego, radomskiego i tarnobrzeskiego 

Medvcvna 
Chcesz schudnąć -

(0-41) 66-44-01. 

Choroby żył i tętnic obwod~ 
wych. Konsultacji udziela w każdą 
drugą sobotę miesiąca docent 
Piotr Andziak (Klinika Chirurgii 
Warszawa) - przychodnia .Ome
ga", Kielce, tel. 66-31-21. ~J! 

Ginekologiczne leczenie, za
biegi, tanio. Tel. (0-42) 36-05-21 
(10.00-18.00). 

",1011' 

Kardiolog - prof. nauk medycz
nych Lucjan Pawlicki (kierownik Klini
ki w ŁodZI) przyjmuje w każdą 
pierwszą sobotę miesiąca. Przy
chodnia "Omega", Kielce, tel. 547-44. 

_14 

MEDIN· bezoperacyjne leczenie 
kamicy ż6lciowej, nerkowej, pros
taty, hemoroidów, łysienia. Zapisy: 
Kielce, 487-18 (15.00-17.00). 

WOO!II 

Odżywianie komórkowe - po
niedziałek, środa, godz. 18.00. 
Radom, Szewska 13. 

IIITllmOl 

Ośrodek Diagnostyki Medycz
nej: Kielce, Wojska Polskiego 51. 
Laboratorium - poniedziałek -
piątek 7.00-14.00, 68-73-03. Rent
gen - poniedziałek - piątek 8.00-
13.00,68-73-04. Pełny zakres ba
dań laboratoryjnych i rentgenow
skich. --;;;;P:-"rzy---Cchc-o-d-;-n7Ia--';;S"-to-m-a7to"7log-iczna 

- Sikora: lekarze wszystkich spec-
jalności - ortodoncja (aparaty 
stałe), rentgen, laseroterapia, pr~ 
tezownia. Kielce, Słoneczna 1, re
jestracja 511-47. 

Motoryzacja 
AAA MA MA ZAPRASZAMY! 

Do sklepu motoryzacyjnego PP 
MOTOZBYT W KIELCACH przy 
ul. Karczówkowskiej 9, czynne
!;lo 8.00-17.00, tel. 68-44-50. 
ZUK, POLONEZ, FSO, 126P. Ak
cesoria, akumulatory, łożyska, 
lakiery, ogumienie, chłodnice, 
grzejniki gazowe. 

AAA Alarmy. Kielce, 
68-23-68,461-38. 

AAA Autoczęścr BRONOWSKI, 
hurtownia części do samochodów 
zachodnich. Zapraszamy do 
współpracy sklepy I warsztaty. 
Kielce, ul. Wesoła 47/49, 
tel./fax (0-41) 423-73. 

AAA Auto Moto Sikora - autory-
. zowany dealer Suzuki. Akcesoria 
- filtry - oblachowanie - chłodnice 
do samochodów japońskich i eu
ropejskich. Kielce, ul. Warszaws
ka 34 A, tel. 68-15-80, Salon Sa
mochodowy Suzuki. 

WlVWIOII 

AUTOALARM'( IMMOBILISE
RY, RADIOMONJAŻ. KIELCE, 
434-79. _I 

Alufelgl, spojlery, autoczęści. 

Kielce, 424-67. 
WlV/łIIIII' 

Akumulatory, ogumienie, 
części 126/FSO. Niskie ceny. 
Batalionów Chłopskich 93; 
563-59. 

Akumulatory - najnowsze 
(polskie, zachodnie), Piastów, 
Centra Plus (hurt - detal), rege
neracja, ładowanie, ocena tech
niczna. ~rzeziny 102A. Sklepy: 
Kielce, Skalista 13, 492-63, San
domierska 106. WIV/łllll1I 

I 

Autoalarmy, blokady, radi~ 

montaż. Inż. Aleksander Jasz
czak. Kielce, 61-71-81,11-21-03. 

_I! 

nAutomof' - części: Polonez, 
Fiat, Dacia - zagraniczne na 
zamówienie (9.00-17.00). Kielce, 
• 10-'- .""'He '21 ~7-73 

"Prymus" - najtańsze kursy 
komputerowe. Kielce, 
563-48, 61-04-49. 

Szkoła Techników Administra
cji o poszerzonym programie 
obsługi celnej. Kielce, Romual
da 3, tel. 68-17-43. _ 

~~A ;:;JJ Windows i aplikacje. "Compu-
tex", Kielce, 432-02. 

BIURO REKlAMIOGt.<lSlEii 
"EOłODNIA" 

ulI Mlia .....,.~26 
a,yme1CI~I.uD 

• KfDo ,,Adria" - nieczynne 1 
Avia, Lublin - CZęSCI zamlenrle, 

paski klinowe, motoryzacyjne, rol
nicze, wszystkie rozmiary. Kielce, 
(0-41) 55-999, Piekoszowska 15. 
Sandomierz, (0-15) 32-27-13, Że
romskiego 22. 

/II/"~!6! 

Blokady, autoalarmy, szyberda
chy. Kielce, 222-28. 

YlIlOlX1!I 

---'"D=a-'l-m-o~t"'""'--cz-ę""'ś""ci-'F=S""O"',-"Pol~ 

nez, Fiat 126p, Cinquecento. Kiel
ce, Sandomierska 106, 68-21-05. 

WM,Ql411 

Ford - części zamienne. Kielce, 
Górników Staszicowskich 15, 
tel./fax 502-52. 

/11/-
Komis - części: Trabant, Wart

burg, Skoda. Kielce, Słowackiego 
16, tel. 61-36-89. _I 

lakiernictwo, blacharstwo, us
tawienie geometrii. Gwarancja do 
5 lat. Suków - Papiernia, 61-94-12. 

SK>\RZYSKO-KĄl\ I. 

BIURO REKIAMIOGł.OSZEŃ 
"ECHODNIA" 

uLSoIcoIa2 "ORBIS", 

Rozbiłeś sa;;o~h!Ód~aazwv". 
61-37-43 (całodobowo)! Auto Fuli 
Serwis - usługi blacharskie, lakier
nicze. Kielce, Podlasie 16 (obok 
CPN, Barwinek). Gwarancja wy
sokiej jakości. Skup samochodów 
powypadkowych do 6 lat. -Sprzedam Opla Kadetta 1.300, 
benzyna, szary metalic (1986). 
Tel. (016) 42-03-45. 

Sprzedaż opon, tarczy, kół do 
samochodów ciężarowych dos
tawczych, naczep. Nowe firmy 
Michelin, Dunlop. Regenerowa
ne Boss. Przyjmujemy do rege
neracji. Ceny fabryczne. Kielce, 
Morcinka 18, tel. 435-55. 

Nauka 
ALFA ogłasza IV nabór do Po

maturalnej Szkoły Detektywów 
i Pracowników Ochrony w Kiel
cach. Zapisy: Targowa 18, pokój 
610, telefon (0-41) 321-438 (9.00-
14.00). _I 
-'A=N=G=IE~L=S=~~,--~N=IE=M=IEC~, 

WŁOSKi - dorośli, młodzież, dzie
ci. CERTYFIKATY. "NOVUM", Kiel
ce, Sienkiewicza 59, 68-30-55. 

1JoMII14ł 

I Prywatne Uceum Ogólnokształ
cące Dla Dorosłych w Kielcach 
ogłasza nabór do klas I-IV. Kiel
ce, Romualda 3,68-17-43 . 

Kurs - agent celny. Kielce, 
68-17-43. 

Kursy komputerowe "Compu
tex", Kielce, 432-02. _I 
Kursy: * księgowość komputera-. 

wa dla początkujących; 
* księgowość z licencją; 
* kursy komputerowe - różne 

stopnie zaawansowania. 
Zaprasza Szkoła Zarządzania 

i Marketingu w Kielcach, al. 
1000-lecia PP, 
tel. (Q.41) 492..<16,414-21 w.258,259. 

_113 

Policealna Szkoła Techniczna 
ogłasza nabór: obsługa ruchu 
turystycznego, finanse - rachun
kowość, naprawa - eksploata
cja pojazdów samochodowych, 
specjalność poligraficzna. Kiel
ce,68-17-43. 

Naprawv 
AAA MA Automatycznych pra

lek,lodówek. Kielce, 31-22-32. 
~ 

AAA MA Gazowych piecyków, 
kuchenek, hydrauliczne. Kielce, 
531-02. 

IIIW!II 

AAA Automatycznych pralek, 
lodówek, chłodnictwo. Kielc, Że
romskiego 44, 61-96-41. _7 

AAA Gazowych piecyków. Kiel
ce,68-56-16. 

~ 

AAA Naprawa telewizorów. Kiel
ce, 11-16-47. 

1WJ!4! 

Automatycznych pralek, inż. 

Rybak. Kielce, 275-95. 

Magnetowidy - naprawa 
w domu klienta, bezpłatny do-
jazd, gwarancja, kamery. Kielce, 
61-98-11. 

_m 
Magnetowidy, naprawa w do-

mu klienta, bezpłatny dojazd, 
gwarancja. Kielce, 61-98-11. 

1II'III!41 

Naprawa lodówek, zamrażarek, 
pralek. Kielce, 68-02-38. 

~\! 

Naprawa piecyków gazowych. 
Kielce, 61-26-87. 

milU 

Naprawa telewizorów. Kielce, 
32-22-45. 

"Polar-Servlce", naprawa: 
pralek, lodówek, zamrażarek. 
Kielce, ul. Chęcińska 14a (8.00-
16.00), tel. 61-38-16. 

I/IVI/r1lf14 

Telewizorów. Kielce, 31-21-43. 
_144 

Nieruchomości 
DzIałk, budowlaną na Zalesiu 

sprzedam. Kielce, 28-997 lub 25-414. 
III'III!!I 

"Okpol" • okna, drzwi 
Kielce. Batalionów Chłopskich 

77. Tel. 571-91, 554-27. 
l.Iy~1 

Okna plastikowe 
"Okpol". Kielce, Eratalionów 

Chłopskich 77, 
Tel. 571-91 , 554-27. 

Okna z PCV 
PROOUCEN1: 
Przedsiębiorstwo VICTOR 
Kielce, Skrajna 86 (Od ul. Malików) 

- tel. 66-20-73 
oferuje stolarkę PCV w systemie 
REHAU, okucia WINKHAUS 
NAJTANIEJ IJ PRODUCENTA! 

1/IV1tJ/Il" 

Okna Trzvszvbowe 
HOSSAs. c. 

Kielce, ul. 1 Maja 136, 
tel. 68-30-06. 

Preslige 
AUTOALARMY 

] 

* Audiovox - USA ze zmiennym 
kodem. 

* Sprzedaż ratalna. 
* Dodatkowe akcesońa zabezpie-

czające i użytkowe. 
* Radioodtwarzacze i głośniki. 
* Znakowanie pojazdów. 
AUTORYZOWANE SERWISY 

Kielce, ul. Manifestu Upcowe
go 34, tel. 32-65-99, w godz. 
8.30-22.00; ul. Piotrkowska 191 
("Polmozbyt"), tel. 66-32-07. 

WllJIIIIl4l! 

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Praca 
Agencja zatrudni panie, 18-35 

lat, z zakwaterowaniem. 
Tel. (0-12) 21-29-18. 

P/IIIII1U 

Autoryzowany serwis zatrudni 
zdolnych techników elektroników. 
Kielce, 31-80-91. _m 
Bezpłatne kursy "Restartu zawo

dowego" (dla osób aktywnie po
szukujących pracy) - zapisy: 
Świętokrzyski Klub Pracy, Skarżys
ko-Kamienna, ul. Sikorskiego 
20/228, tel. 53-88-30 (8.00-16.00). _" Biuro Handlu Zagranicznego 0-

feruje pracę od zaraz w nowo ot
wartym dziale. Tel. 504-59. _I 

"Evcoop" sp. z 0.0.- autoryzo
wany dealer GeneraJ Motors Po
land - zatrudni pracownika na sta
nowisku recepcjonisty w dziale 
administracji sprzedaży. Wyma
gania: wiek do 35 lat, wykształce
nie wyższe techniczne, dobra zna
jomość obsługi komputera, znajo
moŚĆ języka obcego, dyspozycyj
noŚĆ, zam. w Kielcach. Oferujemy 
pracę w młodym zespole, możli
wość doskonalenia i awansu. Ust 
motywacyjny wraz z życiorysem 
prosimy przesyłać pod adresem: 
Przedsiębiorstwo .Evcoop" sp. 
z 0.0., 25-343 Kielce, ul. Pomors
ka53. 

JIW/JIDI3l 

Rnna z kapitałem zachOdnim 
zatrudni 22 osoby. Informacje: 
Kielce, 32-24-84. 

VWOOIII 

KonsuJt8nt6w reklamowych. 
Kielce, Warszawska 44 p. 310. 

_uo 
Mechaników z dużą praktyką 

przy samochodach osobowych. 
Kielce, Sobieskiego 87 (po 16.00). 

_111 

Mężczyzn po wojsku: przyu
czenie na lakiernika samochodo
wego, lakiemików. Kielce, Sobies
kiego 87 (po 16.(0). _121 
MłOdą, wysoką zatrudnię. "Oa

rex·, Kielce, Sienkiewicza 69. _117 
Posiadam Mercedesa i wolny 

czas. Kielce, 31-93-25. 
_110 

Poszukuję pracy na zachodzie 
(remonty mieszkań). Kielce, 66-
29-50. 

_114 

Praca od zaraz w Hiszpanii, dla 
pań - pomoc domowa, jedzenie, 
spanie na miejscu, 600-800 do
larów miesięcznie oraz dla 
mężczyzn - budowy w Niemczech 
(Upsk, Monachium), wyjazdy luty, 
marzec. Wiadomość: Żuromin 
(woj. ciechanowskie), 
(0-23) 57-30-13. 

Pl'ZYlmę od zaraz księgową 
z doświadczeniem do sklepu. 
Kielce, 31-01-19. _1Il 
Przyjmę sprzedawczynię do lat 

30 - sklep kosmetyczny. Kielce, 
Wojewódzka 2. _111 

SzUkam pracy -posiadam sam0-
chód Combi. Kielce, tel. 68-44-24. _111 

Szwaczki z praJctYką zatrudnię. 
Kielce, 66-42-14. _111 

laop e u ę Się dziec lem ub 
starszą osobą. Kielce, 31-67-13. _111 
zatrudnię trakowego. Kielce, 

tel. 61-02-n (7.00-16.00). 
_ _101 

28trudnlę sprzeclawczynlę (ab" 
solwentkę) do kiosku .Ruchu·. 
Kielce, 68-64-94. 
_ 1IIr1111111 

zatrudnię dziewczynę w skle
pie odzieżowym. Chmielnik, 
tel. (049) 54-39-80. 

Różne 
Hotel - Restauracja • Kar

CZówka" organizuje przyjęcia 
Weselne, bankiety, imprezy zleco
ne. Tel./łax 566-06. 

..,.1)4 

Lom ard - 68-22-42, natyc -
rniastowe pożyczki. Kantor w ho
telu .Bristol", także w niedziele: 
68-22-24. Informacja nocna: 
090335870. 

Lombard - natychmiastowe 
pożyczki pod zastaw. OH • Versal·. 
Kielce, Staszica 1 (I p.), 422-15. 

wzv.wa 
"Pająk" - mohery, wełny, acryte, 

przędza. naJ>vdszy wybór; na;iż:sze 
CfnoJ. Kielce, Sienkiewic:za ro A 

Sylwetka i kondycja, gimnas
tyka dla pań. "Vrtal", Kielce, 
Chęcińska 6, 492-86. 

VWOO1l1 

Wylęgarnia w Kamiennej Górze 
przyjmuje zamówienia na pisklęta. 
Tel. Iwaniska 96. 

Sprzedaż 
AAA Hurtownia .U Guzika" -

Kielce, Os. Barwinek 28, 
tel. 61-86-64. Pasmanteria, galan
teria, biustonosze, guziki, nici, 
zamki, włóczki, mohery, bieżniki, 
obrusy i inne. 

Wl11!1ml6 

Akcesoria łazienkowe firmy 
BISK, kasetony sufitowe - ceny 
fabryczne. LEMAR, Kielce, Ście
giennego 201, 61-45-18. 

lI'MlGIII 

Audi 80. ·elce, 68-14-54. _I 
Boazeria, listwy, panele, boaze

ryjne, lakiery ekologiczne, drzwi 
harmonijkowe, kasetony, kan
tówki. Kielce, Miła 14, 566-22. 

lIM'/IOOlll 

Budy dla psów ocieplane. kiel
ce,22-499. -Chevroleta Berełta 2,8 MFI 
(1988), wspomaganie kierownicy, 
klimatyzacja, radiomagnetofon + 
4 głośniki. Kielce, tel. 593-44 
(9.00-17.00),31-91-79 (po 18.(0). -Citroena AX 1,1 (1991/92), 
35.000 km- sprzedam. Kielce, 
454-82. -FSO 1500, silnik Poloneza, 
skrzynia V (1987). Kielce, 
31-18-75. _61 

Rata Uno D 1,3 (1986), stan 
dobry. Kielce, 66-41-55. 

Fiata 125p (1980). Kielce, 
16-14-08. 

-
_" FIata 125 (1989). Kielce, 11-02-23. -Fiata 126p (1985). Kielce, 

31-47-13. 
lCI1JI9\l 

Forda Transita 2.50 (1990) Bus. 
Kielce, 11-02-23. -Garnitury, marynarki, kamizelki, 
krawaty. Niskie ceny (hurt - detal). 
Do 15 stycznia zniżka dla matu
rzystów 10%. Kielce, plac Wol
ności 8, I piętro, pok. 4, 61-80-60. WlY_ 

Glazura - terakota "Cerimar". 
Kielce, ul. Sandomierska 222, 
tel. 283-68. 

_14 

Grzejniki aluminiowe ZML-Kęły. 
Kielce, 31-69-76, 462-56, 68-76-
03, 31-82-89. 

VIT,1IOIll 

urtownla Odzieży Uzywanej 
Zachodniej bezpośredni importer, 
odzież sortowana, PPUH • Tadro
bex·, Radom, ul. Wiejska 113, tel. 
kom. 090255492. 

....-m 
"Malucha", I rejestracja (1987), 

stan bardzo dobry, KieIce,31-25.()9. 
lII11O!Il 

Nissana Sunny 1.4 LX (1992), 
cena 22.000. Kielce, 61-56-89. --Opla Kadetta kombl1,4 i (1990). 
Kielce, 61-94-59 (po 18.(0). 

I0Il1010 

Opla Vectrę 1.6 (1989). Kielce, 
15-21-46. -Opla Vectrę. Kielce, 68-14-54. _1 

PH ANKO poleca sp:xlnie, koszu
le jeans firm: MC Bain, Vertus itp. 
w atrakcyjnych cenach. OH .Szu
men·, III piętro, Jagiellońska 25. 

1l11OIII 

PH ANKO poleca spodnie męs
kie, koszule, marynarki firm: Han
tex, New Men w cenach p6łhurto
wych. OH .Szumen·, III piętro, Ja
giellońska 25. 

"Plano & Styl" - sprzedaż, ser
wis pianin, fortepianów. Kielce, 
Ściegiennego 37, 61-24-18. -

PNę z podcinakiem Rema 
(0-41) 68-57-97 (po 19.00). 

I0Il1111 

Poloneza 1,6 GLE (1994) 
15.700 zł, garażowany, I właści
ciel. Kielce, 61-58-07 (po 16.00). 

I0Il1011 

Poloneza (1989), z powodu wy
jazdu sprzedam, pilnie (tanio). Da
leszyce, tel. 181. 

Produkuję rękawy foliowe. 
(0-49) 52-47-20 w. 28. 

I0Il1011 

V_ 
Samoch6d Zaporożec, 45.000 

km, sprzedam. Kielce, 61-45-85 
(17.00-20.00). -Siatki ogrodzeniowe. Kielce, 
229-24. -Sprzedam Audi 80 (1980), ta
nio. Kielce, 31-20-09.----Sprzedam FSO (1988). Kielce, 
tel. 500-58. ' 

VlT,1lOll1I 

Sprzedam Forda Transita 
(1988) 25000, cena 23 tys. Kielce, 
tel. 31-97-45. -Sprzedam Mercedesa 208 D 
(1991). Kielce, 
11-04-88, 11-37-80. 

VIT,1IOI1I 

Sprzedam Tarpana (1980). 
Unów138. 

_II 

Sprzedam owczarki kaukaskie 
(szczenięta). Kielce, 564-48. -Sprzedam silnik po remoncie, 
kosiarkę Panonię. Sandomierz, 
tel. 32-50-07 (po 16.00). 

Sprzedam wagę. Kielce, 
31-58-75. _11 

Sprzedam 126p (1990). Kielce, 
549-47. -Sprzedam 126p (1984). Kielce, 
31-63-63 (po 16.00). 

I0Il111111 

Sprzedam 25 rat w Auto-Tak. 
Kielce, 31-00-13. 

Wózki dziecięce. Kielce, Ry-
nek 17. Wl1_11 

Volkswagena LT 28 zamienię 
na małego Fiata 126p. Kielce, . 
tel. 68-01-29. ....-

126p (1988). Kielce, 438-72. 
I0Il1011 

126p (1990). Kielce, 32-59-23. -126 Bis (1988). Kielce, 15-18-27. 
I0Il1011 

Towarzyskie 
Agencja towarzyska "Sybilla" 

zatrudni panie. Kielce, 61-93-84. 
lCIW9l! 

Agencje: .Fryne", Kielce, 
66-72-83; " Lais" , 6117-11; "Tha-

ALARMY - DOMY - SKLEPY. 
KIELCE, 434-79. _I 

BEST - dodatkowe drzwi. Kiel
ce,68-15-87. 

VlI.1IIOIl 

Błyskawiczne naprawy pie
cyków, kuchenek gazowych, hy
drauliczne. Kielce, 61-87-05. 

Boazerie, parkIety. Kielce, 
66-72-21. 

CYklinowanie. Kielce, 
66-75-29. 

is·, 61-49-15. _II 

VIII1IOI!! Czyszczenie dywanów, tapicer-
,.Amanda-Top". Kielce, 500-64. ki samochodowej. Kielce, 

- 31-14-60. 
.Emanuelle". Kielce, 28-278~'_-::::;i;====;===;T.o_""",-:-::;;~-~ 

Zatrudnimy panie. Domofony. Kielce, 434-79. 

"Fryne". Kielce, 66-72-83. 

"Lals". Kielce, 61-17-11. 

"Sahara" - masaże. Kielce, 
562-91. 

Turystyka 

IOIIID1I 

I0Il1014 

_114 

,.Alfa-Star", Radom, Moniuszki 
23, tel./fax262-28, tel. 228-44: Ma
roko, Egipt, Tajlandia, Cypr, Tune
zja, Włochy. Bilety autokarowe 
i lotnicze. 

~ 

Hotel "Amazonka" - Borków: 
szkolenia, bankiety, przyjęcia oko
licznościowe, kuligi, ogniska. 
TeL/fax 17-19-n. 

YWOOIII 

NaJta sze regulame przejazdy 
do Anglii, Niemiec, Wioch, Francji, 
Hiszpanii, Grecji. Wczasy krajowe 
I zagraniczne. Kielce, Słowackie
go 1, 68-78-08; Sandomierz, 11 
Ustopada 30, 32-25-84. 

Usługi 
AAA Alarmy. Kielce, 

68-23-68,451-38. 

_I 
Fachowe układanie glazury, te

rakoty. Kielce, 68-58-70. 
ICWllII 

Glazura, hydraulika. Kielce, 
546-55. 

I0Il1013 

Malowanie, tapetowanie, cykli
nowanie. Kielce, 32-23-21. 

_III 

Modernizacja wnętrz. VAT. Kiel
ce, 11-36-52. 

'WOOII{ 

Malowanie natryskowe. Kiel
ce, 31-47-13, 31-02-90. 

Pracownia szycia firan, zasłon, 
sypialni, mierzenie, prasowanie, 
upinanie, montaż kamiszy. Kielce, 
Wesoła 9, 68-18-66. 

- Transport - 1,2 t. Kielce, 
31-93-25. _, 
Układanie, cyklinowanie, lakie

rowanie parkietu. Kielce, 
68-09-01. 

Vl!,1IllOl 

Wstrzeliwanie kOłk6w, tapicer
ka drzwi, zamki. Kielce, 61-76-98. -

Vertlcale, rolokasety, sufity 
podwieszane. Kielce, 31-47-13. 

_YlI,oa 

Zakład elektromechaniczny, 
Kielce, ul. 1 Maja 73, tel. 538-31 
(pod wiaduktem) oferuje przezwa
janie silników, spawarek, bramy 
garażowe i ogrodzeniowe, 
przęsła, garaże, kraty rozsuwane, 
naprawa wag, produkcja zniczy 
I sprzedaż. _~1,1ImI 

Żaluzje, gwarancja, Kielce, 
22-347_.__ _145 

Żaluzje. Kielce, 267-52. 

uz e poZIome, pionowe, ro-
lokasę!y. Kielce 269-68. _III 

Żaluzje, tapicerka drzwi. Kielce, 
512-65. ~116I 

Wideofilmowanie 
"Contest". Wideofilmowanie. 

Kielce. 531-66. _ 

"Omega" - videofilmowanie. 
Kielce 31-92-59. ~IIII 

Wldeofllmowanle. Kielce, 
31.:.28-87. -1.!! 

Wldeofllmowanle. Kielce, 
68-44-24. 1OII11IOl 

"VIdeoFIlm" (montaż). Kielce, 
572-75. _I 

VIdeofIlmowanie. Kielce, 
31-80-98. 1IWJl14 

VIdeofoto. Kielce, 229-24. 
~II!! 

Zguby 
Cechowskl Piotr zgubił legity

mację szkolną ZSZ nr 4 w Kiel
cach. _ 

DnIa 25.01.96 zaginął neseser 
z dokumentami. Za zwrot nagro
da. Firma unieważnia pieczątkę: 

Maradex - Group s.c. Kielce, War
szawska 16/4 424-21. _ 

Perzowlcz Elżbieta zgubiła bilet 
wolnęjjaz~ MZK. lIIV1'" 

Sokół Monika zgubiła legitymację 
WSP Kielce. ~IOIO 

ENIGMA 
Paderewskiego 14 

tel. 66-11·80, od 9 do 17 

czysty zysk 
To 

Nowoczesne 
Pralnie Chemiczne 

Kompletne wyposa1enie w ekologiczny sprzęt 
Projektowanie. doradztwo. szkolenie 

ORTECH sp. z 0.0., 

ul. Jelinka 12, 01-646 Warszawa, 
tel. (022) 33-12-14, 33-47-74, 

fax 33-12-66 

~ innowacyjne produkty sprzedajemy w 38 krajach świata. W związku z szybkim I~I_ ' .... """,,,,1 .. _ w • .., ""'"'''''1. "'" 
~ rozwojem firmy planujemy poszerzenie sieci naszych przedstawicielstw na 

S'AlisiiEP;iEiitfi TlVE 
lub ()'90 335-261 W'USZA la 

KURS PRAWA JAZDY 
KATEGORII ABT 

Oferujemy: wpłaly w ratach - pierwm wpłaIo 10 zl 
(100 1yS. zł). dobre warunl<l szkolenia I P«)Ie.jona~ 
nych Instruktorów· dla uczniów i .Iudentów zn~ 
SZKOUMY 
NAJSKUTECZNIEJ 
Rozpoczęcie 15.02.1996 r. ''" 

~< 71.15 
Cały czas na fali ... 

101,4 RADIO 
KIELCE 

REKlAMA 
Kielce tel./fax 68-13-13 
Radom tel. 63-33-63 
Tarnobrzeg tel. 22-28-52 94/UM/K 

Lica OBRONY ~U 
Ośrodek Szkolenia Kierowców 

..... _. ul. Legnicka 1 w Kielcach, tel. 25-771 "'_011 

ZAPRASZA NA KURS PRAWA JAZDY 
kat. ABC "E do B", "E do C" 
rozpoczęcie kursu 31 stycznia 1996 r., godz. 16 
- czas trwania około 6 tygodni 
- opłata w ratach 
- plac manewrowy do dyspozycji kursantów 

ZAPI=LA..8Z A DrY' 

na terenie Stalowej Woli 
lub w najbliższej okolicy (do 50 km) 

OferuJemy: 
• ciekawą pracę według zachodnich standardów 
• atrakcyjne wynagrodzenie 
• szkolenie w zakresie najnowszych technik sprzedaży 
• samochód służbowy 

Wymagania: 
• wiek do 35 lat 
• samodzielność i dynamika w działaniu 
• łatwość nawiązywania kontaktów 
• prawo jazdy 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie listu motywaCYinego oraz c.v. z 
fotografią w ciągu 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia pod adresem: 

~ UNIVEX S.A., 31-553 Kraków, ul. Fabryczna 20a (z dopiskiem NP9) 

Hurt- i Detal 
WARZYWA 

OWOCE 
CYTRUSY 

KARP ŻYWY 
I Kielce, ul. Skrzetlewska 4 
:: (Herby - parking strzeżony) 

IRJRTOWNIA 
FOTOGRAFICZNA 

[BQ!!~r 
25-310 KIELCE 
ul. Kościuszki 11 

telJfax: (041) 432-03, 456-63 

• APARATY FOTOGRAFICZJIE 

OPRACOWANY DLA CIEBIE 
REWELACYJNY SPOSÓB NA TO, 
JAK ZAOSZCZĘDZIĆ DO 2 MILIO
NÓW MIESIĘCZNIE, SPRAWDZO
NY PRZEZ TYSIĄCE LUDZI, 
SPRAWDŹ GO I TY WPŁACAJĄC 
KAUCJĘ 4 ZŁ 60 GR, KTÓRĄ OD
BIERZESZ, GDY TEN SPOSÓB 
ZAWIEDZIE. PISZ POD ADRESEM: 

SPRĘŻARKI 
SI 

• ALBUMY NA FOTOGRAFIE 

WITOLD RZEKĘĆ, 37-450 STALO
WA WOLA, ul. 1 Sierpnia 12/~.l'!.... 

wraz z wyposaieale .. dodaUunrp. 
- uszczelniacze, kleje, środki smarujące firmy LOCTITE 
- układy pneumatyki i elementy hydrauliki siłowej 
- zszywacze tapicerskie i szybkozłączki 
- wiertarki, wkrętaki i przewody pneumatyczne 
- obrabiarki do drewna, w tym: 

OFERUJE PH u·p 

BEST 
(5·~29 ~ "C2 

u! "r:ęCr .. C:3 '6 

ł 

piły wielofunkcyjne i do cięcia kątowego 
- agregat prądotw6rczy 220112V 2,2 kW ':;1 5C~·57 ~el :a" :2~· 7; 

• FILMY 
• BATERIE 
• RAMKI NA ZDJĘCIA 
• AKCESORIA 

""" 

/. 

" 

http://sbc.wbp.kielce.pl
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strona 14 Wydarzenia e Sensa~je 
Clinton mocno poparł kampanię przeciwko 
zachodzeniu w ciążę przez niezamężne nastolatki 

DZIECKO Z TATĄ 
. 

Prezydent Clinton mocno poparł kampanię przeciwko szerzą
cej się w USA pladze zachodzenia w ciążę przez niezamężne 
nastolatki. 

odrzucili kandydaturę Fostera 
na naczelnego lekarza, ponie
waż jako ginekolog i położnik do
konywał aborcji. 

Kampanię będzie prowadzić, 
powolana właśnie, prywatna orga
nizacja "NationaJ Campaign to Re
duce Teene-age Pregnancy", któ
rej przewodzić będą znane posta
cie amerykańskiego życia publicz
nego, jak populama aktorka Who
opie GoIdberg, były senator War
ren Rudman i były naczelny lekarz 
USA - dr C. Everett Koop. 

Prezydent wygłosił 
przemówienie w Białym Domu na 
ten temat. Podkreślił znaczenie 
odpowiedzialnego traktowania 
spraw seksu i macierzyństwa o
raz ostrzegł przed psychologicz
nym i społecznym ryzykiem wy
dawania na świat dzieci wycho
wywanych następnie bez ojców. 
Niepeine i rozbite rodziny stano-

wią coraz większy odsetek ro
dzin w Stanach Zjednoczonych. 

Zapytany, jak nowa organiza
cja ma zamiar walczyć z przed
wczesnym macierzyństwem, 
rzecznik Białego Domu Michael 
McCurry odpowiedział, że będzie 
głównie apelować do młodzieży, 
by w czasie stosunków seksual
nych używała środków antykon
cepcyjnych. 

OrgCWlizaqe konserwalywro-ri
gijneVfiłWC4ąnastolakido liero2po
czynarla~~. 

Clinton mianował również w 
poniedziałek swym doradcą ds. 
macierzyń~twa wśród nastola
tek dr. Henry Fostera. Naraził się 
tym samym na krytykę ze strony 
republikanów, którzy poprzednio 

Świat bez ospy 

Ostatni 
-"".rus 

Dla austriackich partyzańt6w 
po .. wojnie światowej 

Rada Światowej Organizacji 
Zdrowia /WHO/ zaleciła, aby 
ostatnie zasoby wirusa ospy, 
znajdujące się w posiadaniu 
Rosji I Stanów Zjednoczo
nych, zostały zniszczone w 
czerwcu 1999 roku. Decy.qata 
musi jednak zostać jeszcze 
zatwierdzona przez doroczny 
zjazd organizacji, który 
odbędzie się w maju. 

Ewentualne wydostanie się 
wirusa na wolność spowodo
wałoby bardzo poważne zag
rożenie, gdyż - jak twierdzą nau
kowcy -ludzie utracili już swą na
turalną odporność na tę cho
robę. Za zachowaniem wirusa w 
laboratorium przemawia z kolei 
fakt, że w przypadku odrodzenia 
się choroby ułatwiłoby to prace 
badawcze. 

-Tajna 
Ambasador USA w Wied

niu, Swanee Hunt przekazała 
w poniedziałek władzom aust
riackim dokumenty na temat 
tajnych składów broni, 
założonych na terytorium 
AustrII przez Amerykanów po 
/I wojnie światowej. Broń ta 

Krzyżówka nr 26 

POZIOMO: 5/ z knotem w 
centrum, 6/ooczek wieprzowy 
po odymie.n!u, 7/ ROZWIĄZA
NIE KRlYZOWKI /z baczkami!, 
11/tokarka inaczej, 12/ średnio
wieczna pieśń trubadurów. 

broń 
była przeznaczona dla antyko
munistycznych partyzantów, 
którzy mieli podjąć działal
ność w razie okupowania 
całej AustrII przez armię ra
dziecką· 

Pani Hunt przeprosiła za "biu
rokratyczny błąd", jakim było utaj
nienie składów przed władzami 
austriackimi aż do ostatnich dni. 
Łącznie składów jest 79, niektóre 
z nich zostały już przypadkowo 
odkryte. Austriacki minister spraw 
wewnętrznych Caspar Einem, 
który otrzymał amerykańskie do
kumenty, nie ujawnił lokalizacji 
składów. Pani Hunt stwierdziła, iż 
nie umieszczono tam złotych mo
net - co sugerowały przedtem 
nieoficjalne doniesienia. 

Chociaż w 1980 roku ospę uz
nano za chorobę całkowicie 
wytępioną, rada wykonawcza 
WHO zaleca zachowanie na 
wszelki wypadek 500 tysięcy 
szczepionek. Pojedynczy przy
padek ospy stwierdzono w 1977 
roku w Somalii. • 

Jeszcze przed trzydziestoma 
laty ospa /variola! miała charak
ter endemiczny w 31 krajach, co 
roku chorowało na nią od 10 do 
15 milionów ludzi, z których dwa 
miliony umierało. Wykrzewienie 
choroby uważane jest za naj
większe w historii osiągnięcie 
służby zdrowia. 

Były szef dyplomacji niemieckiej Hans-Dietrich Genscher (z 
lewej) ściska dłoń swej podoblznle - kukiełce z popularnego 
telewizyjnego programu satyrycznego "Ogórek" podczas balu 
biznesmenów w Budapeszcie. Wcześniej Genscher uhonorowa
ny został nagrodą sfer węgierskiego biznesu - Globusem. 

Fol PAP/CAF 

Mroźna tegoroczna zima skuła lodem kanały w Amsterdamie umożliwiając mieszkańcom śliz
ganie się na łyżwach. Władze miasta utrzymują w stanie "przejezdnym" tylko część kanałów, 
głównie tych, gdzie kursują statki z turystami i towarami. Fol PAP/CAF 

Zmarł twórca słynnego komiksu o Tarzanie 

Nie dokończone dzieło 
W niedzielę w paryskim szpitalu Cochln w wieku 84 lat zmarł 

amerykański rysownik Burne Hogarth, twórca słynnego komik
su o przygodach Tarzana, powstałego w latach 1937-50. 

Hogarth był gościem honoro
wym i nie kwestionowanym gwiaz
dorem 23 międzynarodowego fes
tiwalu komiksćm w Angoułeme. U
ważano go za jednego z ostatnich 
żyjących jeszcze "wielkich mi
strzów" sztuki komiksu. Zmarł po 
powrocie z tej imprezy. 

tury, obrońca słabych, pacyfista 
i ekolog, całkowite przeci
wieństwo tego, co, niestety, ce
chuje dzisiejsze społe
czeństwa". 

Hogarth kładł akcent na war
tości swego bohatera krytykując 
~spółczesne społeczeństwa: 
"Zyjemy w świecie stechnicyzo
wanym, w świecie konsumpcyj-

nym i biernego korzystania z roz
rywek, które pozbawiają nas 
wszelkiej energii. Zapominamy o 
prawdziwym, twórczym życiu i od
najdujemy się w Disneylandzie, 
który bierzemy za rzeczywistość". 

Ostatnio Hogarth poświęcił 
się tworzeniu nowej postaci ko
miksowej: Morphosa - superma
na odrzucającego przemoc. Je
go przygody, zawarte w czterech 
tomach, "zrewolucjonizują kon
cepcję bohatera" - zapowiadał 
Hogarth w Angouleme. 

Po dłuższej przerwie we włas
nej dzia/aJności twórczej wyko
rzystanej na założenie i prowa
dzenie w Chicago szkoły graficz
nej, pierwszej w ogóle artystycz
nej uczelni, która uświęciła ko
miks awansując go do rangi 
dzieła sztuki, Hogarth powrócił do 
swej pierwszej "miłości", wydając 
w 1972 i 1976 r. dwie nowe edycje 
komiksu o "dzieciństwie Tarza
na". Nowością tego komiksu w 
porównaniu z pierwowzorem lite
rackim i cyklem filmów kinowych 
było po raz pierwszy przeniesie
nie bohatera w czasy młodości. 

Polka trafiona "koktajlem Mołotowa" 

Ognisty syn 
Policja neapolitańska ujęła sprawcę zamachu na 29-letnlą 

Polkę Iwonę Donatę K., która według doniesień prasy włoskiej I 
podejrzeń policji, jest rzekomo prostytutką. 

Dla Hogartha Tarzan nie był 
nigdy wyłącznie pretekstem do 
uprawiania sztuki komiksu. 
Zwykł mawiać o Tarzanie: "To 
prawdziwy bohater dzisiejszych 
czasów, osobowość wielowy
miarowa, postać uczciwa, od
ważna, prawdziwy przyjaciel na-

W sobotę w pobliżu dworca 
kolejowego w Neapolu we 
wspomnianą wyżej kobietę rzu
cono butelką z tzw. koktajlem 
Mołotowa. Tożsamość zama
chowca stawia jednak pod zna
kiem zapytania wersję włoskich 
gazet. Okazał się nim 27 -letni 
Vincenzo S., syn kochanka m/o-

Świadkowało siedem tygrysów 

Ślub "" klatce 
Burmistrz stolicy KolumbII - Bogoty - Antanas Mockus wziął 

ślub z Adrianą Cordoba, socjolożką, w klatce na arenie cyrkowej, 
w obecności siedmiu tygrysów. 

Burmistrz i jego narzeczona, 
której suknia zrobiona z liści a
gawy nie potrafiła ukryć pięcio-

dej Polki, 55-letniego przed
siębiorcy - Eduardo S. 

Zamachowiec zeznał polic
jantom, iż rzucił butelką z płynem 
zapalającym w kochankę ojca, 
albowiem chciał przerwać zwią
zek, który jego zdaniem groził 
rozbiciem rodziny oraz odbijał 
się na stanie prowadzonych 
przez ojca interesów. Vincenzo 
S. utrzymuje /podjęła to za nim 
prasa włoska!, że Polka ~ra
biała na życie prostytucją. Vin
cenzo S. został aresztowany. 

Polka przebywa w szpitalu. 
Odniosła poparzenia drugiego i 
trzeciego stopnia. Ma popa
rzoną twarz, piersi i brzuch. Jej 
stan lekarze określili jako po
ważny. 

Kapitan zmarł 
podczas lotu 

PIONOWO: l/jedno z wcie
leń Rogera Moore'a, 2/ czama, 
nie otworzona przez Tymińskie
go, 3/ powinność za spółdzielcze 
mieszkanie, 4/ rajd po afry
kańskich bezdrożach, 7/ korekta 
fotograficzna, 8/ dziecko z niep
rawego łoża, 9/ starożytna stoli
ca Cyrenajki, 10/ chodzi w sutan
nie. Emerytowany lekarz znowu pomógł popełnić samobójstwo? 

miesięcznej ciąży, wjechan na a
renę na grzbiecie słonia. Nie 
zdołali jednak przekonać udzie
lających im ślubu księdza kato
lickiego i rabina, by weszli do 
klatki, zanim nie opuściły ją dra
pieżniki. 

Zawal 
sterem Rozwiązania krzyżówki 

wystarczy podać hasło 7 po
ziomo - prosimy przesyłać pod 
adresem redakcji "ED" w termi
nie 7 dni od daty numeru. Po
między prawidłowe odpowiedzi 
zostanie wylosowana nagroda 
książkowa. Na karcie pocztowej 
z rozwiązaniem należy umieścić 
dopisek: "Krzyżówka nr 26". 

Rozwiązanie krzyżówki nr 
8: 

POZIOMO: kowadło, korów
ka, leżanka, Sewilla, strateg, 
rozłąka, komnata; 

PIONOWO: kąkol, wiraż, dy
wan, otawa, elekt, Alina, Kolbe, 
strąk, rozum, trąba, graca. 

~ozwlązanle główne: 
LEZANKA. 

MASZYNA ŚMIERCI 
Emerytowany lekarz dr Jack Kevorklan prawdopodobnie 

pomógł kolejnej - już 27 - osobie w odebraniu sobie życia. W 
poniedziałek rano, w Pontiac w stanie Michigan, znaleziono 
zwłoki kobiety w jego mikrobusie, w którym poprzednio doktor, 
za pomocą specjalnie w tym celu skonstruowanej maszyny, 
uśmiercał nieuleczalnie chorych na Ich życzenie. 

Nie wiadomo na razie, kim jest 
zmarła kobieta, na co była chora, 
ani ile miała lat. Być może wy
jaśni to adwokat Kevorkiana, 
który zwołał na popołudnie kon
ferencję prasową w tej sprawie. 

Kevorkian, zwany przez prze
qiwników eutanazji "Doktor 
Smierć", oczekuje na proces 
pod zarzutem dwukrotnej pomo
cy w popełnieniu samobójstwa. 
Ma on rozpocząć się 12 lutego. 

W stanie Michigan, w którym to
czyć się będzie proces, uważa 
się ten czyn za przestępstwo. 
Poprzednio oskarżono doktora o 
morderstwo, ale sąd uniewinnił 
go z tego zarzutu. 

Działalność Kevorkiana budzi 
zagorzały spór w Stanach Zjedno
czonych. Doktor ma wiele zwoIen
nikóN, w tym w środowiskach lekar
skich' które opowiadają się za lega
lizaqą pomocy w samobójstwie 
nieuleczalnie chorych. 

W uroczystości uczestniczyło 
ok. 200 gości, którzy musieli jed
nak wykupić bilety po 40 dolarów 
oraz fotografowie. Pan młody 
dzierżył na wszelki wypadek bat 
i zaangażował karetkę pogoto
wia, ale tygrysy były posłuszne 
treserom. 

Po niecodziennej uroczys
tości młoda para wyjechała w 
niedzielę w podróż poślubną na 
Kubę· 

Mockus, kontrowersyjny ma
tematyk i filozof pochodzenia li
tewskiego, dał się poznać jako 0-
ryginał już kilka lat temu, kiedy 
był rektorem uniwersytetu w Bo
gocie: pokazał goły tyłek studen
tom, którzy nie chcieli dać mu 
dojść do słowa. 

za 
Drugi pilot brytyjskiego sa

molotu pasażerskiego z 220 
pasażerami na pokładzie 
wylądował pomyślnie w nie
dzielę na lotnisku w Maladze 
w HiszpanII wkrótce po śmier
ci kapitana, który zmarł w cza
sie lotu na atak serca. 

Kapitan .boeinga B-75T, 
mający ponad 50 lat, dostał nies
podziewanie ataku serca na kil
ka minut przed lądowaniem sa
molotu w Maladze. - Przypadki 
tego typu są bardzo rzadkie - po
wiedziała rzeczniczka linii lotni
czych. 
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W Kieleckiem istnieją cztery sekcje zapaśnicze 

MARZENIA O SENIORACH 
Rozmowa z prezesem akręgowego Związku Zapaśniczego 

w Kielcach Zdzisławem Stawiarzem. 

* Ile aktualnie działa w na
szym województwie sekcji za
paśniczych? 

- Cztery. STS Skarżysko-Ka
mienna, LKS Znicz Podzamcze, 
WLKS Madej Ociesęki i MKS 
Zak Kielce . .;-

* To chyba nieźle .•• 
- WydawalOOy się, że jest to ta

nia dyscyplina, sprzęt przecież du
żo kosztuje. W zapasach trenerem 
musi być człowiek odpowiednio 
przygotowany, a co za tym idzie 
musi się długo szkolić. Mimo to 
myślę, że niedługo liczba klubów 
zapaśniczych ulegnie zwiększe
niu. Coraz głośniej jest o utworze
niu sekcji w Stąporkowie. 

* Siłą kieleckich zapasów są 
ostatnio Jizlewczęta. 

- Rzeczywiście, wiele suk
cesów odnoszą zawodniczki 
Znicza Podzamcze. W ubiegłym 
roku zdobyły one kilkanaście 

Młodzież Korony 
wystąpi w Mielcu 

medali w zawodach rangi mist
rzostw Polski. Sukcesem za
kończył się występ Ewy Iwańskiej 
w Czechach, gdzie zajęła wyso
kie trzecie miejsce wśród senio
rek, a trzeba dodać, że jest to bar
dzo młoda zawodniczka Znicz to 

• zdecydowanie najlepsza sekcja 
w naszym województwie. 

* Dla wielu ludzi zapasy 
dziewcząt to kontrowersyjna 
dyscyplina_ 

- Uważam, że jeśli zapasy 
w wydaniu żeńskim uprawia się 
na całym świecie, to dlaczego 
u nas ma być inaczej. Nawet 
najwięksi niedowiarkowie mogli 
się przekonać, że dziewczęta 
potrafią walczyć z dużą za
ciętością· 

* Z jakimi problemami pana 
związek boryka się w codzien
nej działalności? 

- Najgorsze są oczywiście fi
nanse. Brak sponsorów jest bar
dzo odczuwalny. W ubiegłym ro
ku otrzymaliśmy 1 00 milionów 
starych złotych dotacji z urzędu 
i za sukces uważam fakt, że u
dało nam się zabezpieczyć wy
jazdy zawodników i zawodniczek 
na imprezy rangi mistrzowskiej. 

* Czy w tym roku będziecie 
mleć więcej pieniędzy? 

- Jest przymiarka na 150 mi
lionów starych złotych, ale ile os
tatecznie otrzymamy, jeszcze 
nie wiadomo. 

* Zanosi się na to, że w tym 
roku medali I to tych z najcen
niejszego kruszcu nie zabrak
nie. 

- Na pewno swą pozycję po
winny potwierdzić zawodniczki 
Znicza, liczę też na dobrą pos
tawę chłopców. 

* Czy Istnieje realna szansa 
na powstanie w naszym wo
jewództwie drużyny se
niorów? 

- Raczej nie wchodzi to w ra
chubę. Sprawa utrzymania za
wodników jest po prostu nie do 
przeskoczenia. Zapaśnik musi 
trenować dwa razy dziennie 
i mieć zapewniony przez klub 
byt. Z "narybkiem" nie ma kło
potów, talentów bowiem nigdy 
u nas nie brakowało. 

* Jakie są plany I marzenia 
prezesa na bieżący rok? 

- Moim wielkim sportowym 
marzeniem jest utworzenie 
męskiej sekcji zapasów w Kiel
cach. 

Rozmawiał 
Piotr SZPAK 

Dziś młodzież Korony wystąpi 
w halowym turnieju w Mielcu. 
Oprócz kielczan wezmą w nim 
udział inne ekipy z południowej 
Polski: Siarka Tarnobrzeg, 
Wisła Kraków, Stal Mielec 
I Stal Rzeszów. 

Hutnicy z Ostrowca na sz6stym miejscu 

Warto dodać, że poprzednia e
dycja imprezy zakończyła się 
triumfem juniorów młodszych Ko
rony. Podopieczni Andrzeja Gila 
odnieśli komplet zwycięstw: z Ra
kowem 6:3, Stalą Stalowa Wola 
9:3, Stalą Mielec 7:3 i Hutnikiem 
Kraków 4:3. 

/JKM/ 

Z udziałem ligowców 
W znakomicie zorganizowa

nych i bardzo silnie obsadzo
nych XIII Halowych Mistrzost
wach Polski Hutników w Piłce 
Nożnej ekipa z Ostrowca ŚW. wy
walczyła do~re szóste miejsce. 

Sportowe ferie z "Echem" 

W zawodach wystartowały 34 
zespoły. Ponieważ przyjęto, że 
grać może każdy hutnik, na par
kiecie hali w Zawierciu pojawiło 
się wielu aktualnych drugo
i trzecioligowców. W tym dobo
rowym towarzystwie znakomicie 
r,adzili sobie hutnicy z Ostrowca 
Sw., którzy w grupie eliminacyj
nej zremisowali z Kombexem 
Częstochowa 3:3 i Hutą Pokój 
2:2 oraz wygrali z Hutą Konin 
7:0 i Zakładem Metalurgicz
nym z Trzebini 4:0, zajmując 
w tej fazie rozgrywek pierwsze 
miejsce w grupie. Nieco gorzej 
było później . Podopieczni trene
ra Marka Krajewskiego przeg
rali z późniejszym mistrzem 
i gospodarzem zawodów Hutą 
Zawiercie 4:0 I Hutą Mała Pa
new 2:0 oraz wygrali z Za)tła
dem Metalurgicznym ze Sra
ma 1 :0, zajmując ostatecznie 
wysokie szóste miejsce. W ost
rowieckim zespole grało kilku 
byłych piłkarzy KSZO: Sta
nisław Stalec, Jarosław Wro
na, Robert Tomczyk, Walde
mar Pietrzyk, Andrzej Płatek:, 
Andrzej Andrzejczak /najsku
teczniejszy strzelec zespołu!, 
Waldemar Cheba, Stanisław 
Pajda, Sławomir Otręba, Ma
rian Bartos. 

Kielce 
* TKKF Kolejarz Kielce zapra

sza dziewczęta i chłopców nie 
zrzeszonych w klubach sporto
wych na naukę gry i turnieje te
nisa stołowego. Zajęcia odby
wają się w poniedziałki i czwart
ki w godz. 16-20, a we wtorki, 
środy i piątki w godz. 10.30-
13.30. 

* MKS Żak Kielce zaprasza 
dzieci na zajęcia judo prowadzo
ne przez Włodzimierza Gruszko 
w sali Wojewódzkiego Domu 
Kultury. Mogą w nich brać udział 
nawet 6-latki. Treningi odbywają 
się w poniedziałki, środy i piątki 
od godz. 18. 

z judo. Od poniedziałku do piątku 
w godz. 15.30-17, a w sobotę od 
godz. 17 dla dzieci w wieku od 12 
lat treningi prowadzi Michał Łata
siewicz. Istnieje możliwość korzys
tania z siłowni. 

* Budowlani Kielce zapra
szają na stadion przy ul. Bocznej 
15 na zajęcia lekkoatletyczne 
w godz. 10.30-16. Można sko
rzystać z salki gimnastycznej 
i siłowni. 

* Kielecki Ośrodek Ju-Jitsu 
przeprowadza akcję "Ferie na 
macie". Głównym prowadzącym 
zajęcia, które odbędą się w sali 
ZSZ nr 4 przy ul. Sciegiennego 
jest sensei Stanisław Makuch /3 
danI. Dziś o godz. 11 pierwszy 
trening. 

Na propozycje sportowego 
wypoczynku dla dzieci I mł0-
dzieży czekamy pod nr. tel. na
szej redakcji 68-22-09. 

Ostrowiec Św. 

Kierownikiem drużyny był Ry-
szard Binensztok. /TeZ; 

Najlepsza koszykarka 
Jedynym sponsorem jest ojciec 

drużyny ASKK Fundacja 
Star Starachowice Barbara 
Zajączkowska znalazła się 
w kręgu zainteresowań tre
nera kadry koszykarek Ta
deusza Huclńskiego. 

- O bardzo dobrej grze Barba
ry Zajączkowskiej słyszałem już 

Osamotniony 
reprezentant 

aarbara Zajączkowska 
W kadrze Polski? 

Towarzyskie 
gry 

Marek Rożej, lekkoatleta Olimpu Końskie prawdopodobnie 
będzie kolejnym zawodnikiem z Kielecczyzny, który będzie zmu
szony za~ończyć karierę w najlepszym dla sportowca okresie. 
Powód? Zadnej pomocy ze strony klubu I miasta, które repre
zentuje. Jedynym jego sponsorem jest od kilku mIesięcy ojciec. 

wielokrotnie - powiedział nam 
trener kadry Tadeusz Hucl ńskl. 
- Zresztą o powołaniu tej koszy
karki myślałem już w poprzed
nim sezonie. Planuję powołać 
Zajączkowską na jedno z wio
sennych zgrupowań naszej rep
rezentacji w marcu lub kwietniu, 
kiedy nasza kadra będzie rozg
rywać towarzyskie mecze z Cze
chami i Turcją. Będzie więc o
kazja, aby sprawdzić jej u
miejętności. 

,:".: Nasz telefon 
68-22-09 

/PISZ; 

Marek jest jednym z trzech lek
koatletów z województwa kielec
kiego, którzy są członkami kadry 
Polski /obok niego Rafał Wójcik 
i Grzegorz Rogala z STS Skarżys
kol. Specjalizuje się w biegu na 
400 metrów przez płotki. 

Jak mówi jego ojciec: - Pół 
biedy, gdy trwają obozy kadry, 
wtedy Marek jest pod znako
mitą opieką, ma odpowiednie 
wyżywienie, masażystę, leka
rza. Kiedy jednak kończy się 
obóz, wraca do domu, gdzie 
nie jestem w stanie zapewnić 
mu optymalnych warunków. 
W Końskich nie udaje mi się 
zorganizować pomocy, trochę 
wspomaga Marka Zarząd Wo
jewódzki Szkolnego Związku 
Sportowego, ale ta pomoc jest 
niewielka. 

Przypomnijmy, że trenerem 
Marka jest Ireneusz Zgrzebnicki. 
Zawodnik w tym roku będzie 

Dziś piłkarze Błękitnych Kielce rozegrają pierwszy mecz kon
trolny z Ceramiką w OPocznie. Na zdjęciu: Paweł Toboła (z lewej) 
I Marcin Golus. Fot. S. Stachura 

Ćwierćfinały Mistrzostw Polski 

Dwa bez atu 
W Kielcach w poniedziałek odbył się II turniej ćwierćfinałowy MIs

trzostw Polski par na szczeblu okręgu . Najlepsza okazała się para 
Janusz Gawęcki/Bogdan Lutomski, która wyprzedziła pary Adam 
Strzelecki/Marcin Wawrzycki I Sławomir Klimczak/Andrzej Maj
cher. 

*** 
W lidze makroregionalnej w grupie zespołów walczących o pozos

tanie, kolejne turnieje odbędą się 17 i 18 luego br. Kieleckie zespoły 
Mitex, BIZ TOP oraz PKS uczestniczyć będą w turnieju w Połańcu, 
gdzie obok kieleckich drużyn i gospodarzy - Czarnych grać będą 
jeszcze zespoły Unia Nowa Sarzyna, BIO TOP ZamoŚĆ I Wotex 
~~k N 

zdawał maturę w koneckim Zes
pole Szkół Zawodowych nr 1, 
gdzie nauczyciele są dla niego 
wyrozumiali. 

Mamy nadzieję, że Rożej nie 
podzieli losu Piotra Kotlarskiego, 
wychowanka Budowlanych Kiel
ce, wielokrotnego reprezentanta 
Polski, który po skończeniu stu
diów na katowickiej AWF i powro
cie do Kielc musiał w napepszym 
okresie zakończyć karierę i roz
począć pracę zawodową. 

Apelujemy do sympatyków 
sportu o pomoc dla Marka 
Rożeja, zawodnika, który 
w najbliższej przyszłości mo
że zdobywać medale dla Kie
lecczyzny. Zainteresowanych 
sponsorowaniem prosimy 
o kontakt z działem sporto
wym "Echa" w Kielcach, tel. 
68-22-09. /sw/ 

Turniej Atestu 
i "Echa Dnia" 

Dziś 

losowanie 
Dziś o godzinie 17 w hotelu 

robotniczm "Chemaru" przy 
ul. Strycharskiej 6 odbędzie 
się dodatkowe losowanie 
w VIII Halowym Turnieju Ates
tu piłkarsk ich piątek, któremu 
patronuje "Echo Dnia". 

Wszystkie zespoły, które 
chcą wziąć udzi ał w tej impre
zie , proszone są o przybycie na 
losowanie. Przypominamy, że 
w turnieju mogą wzi ąć udział 
zawodnicy, którzy mają u
kończone 14 lat. 

!STACH/ 

W kieleckiej SP 17 rozegrano 
turniej Grand Prix weteranów 
w badmintonie. W rywalizacj i 
pań zwyciężyła Mirosława 
Tyszkiewicz, pokonując w fina-

Weterani 
na małym korcie 
le Grażynę Pyk 2:0 /11 :0, 11 :0/. 
Wśród panów najlepszy był An
drzej Dąbrowski , który w finale 
pokonał Jacka Bełusa 2: 1 
/15:10,5:15, 15:12/. 

/mir/ 

* Kielecki Klub Karate Kyo
kushin organizuje po raz piąty 
.zimową Akademię Karate". Jej 
zajęcia odbywają się w hali wi
~owiskowo-sportowej przy ul. 
Zytniej. Dzieci do lat 13 dziś i jut
ro będą miały zajęcia w godz. 
14-16, a 14-latkowi i starsze 
w godz. 16-18. 
. * Błękitni Kielce w hali przy ul. 
SCiegiennego organizują ferie 

Sportowe ferie rozpoczęli 
p~karze nożni, którzy oówczoraj 
grają w hali KSZO. Do turnieju 
p~karskiego o Puchar Wydziału 
Oświaty zgłosiło się dziewięć 
zespołów. W środę zaczną grać 
koszykarze O puchar Naczelni
ka Wydziału Oświaty. Chłopcy w 
SP 7, dziewczęta w SP 5. W dru
gim tygodniu ferii zostanie ro
zegrany turniej o Puchar Na
czelnika Oddziału Kuratorium 
w piłce siatkowej w SP 6 dla 
chłopców i SP 7 dla dziewcząt. 6 
lutego na basenie KSZO odbędą 
się mistrzostwa Ostrowca Sw. 
w pływaniu uczniów szkół pods
tawowych. W szachowych mist
rzostwach organizowanych 
przez SDK "Malw~" będą ~~Ii 
wystartować takze UCZniOWie 
szkół ponadpodstawowych. 
W trakcie przerwy w zajęciach 
szkolnych zorganizowane zos
taną także "Ferie z karate", na 
które złożą się treningi, pokazy 
i projekcje filmów w SP 2 i SOK 
"Malwa" . /PK!, /TeZ; 

Trwają rozgrywki kieleckiej Ugi Miasta w siatkówce organizo
wanej przez TKKF "Iskra". 

było zwycięstwo Complexu 
zChemarem. 

7.PŚ 7 8 10:19 
8.KZWP 7 8 10:20 

-
T(fJTO 

. PP Totalizator Sportowy pod
aJe ilości i wysokości wygranych 
w Zakładach z 27.01 .1996r. 
DUŻY LOTEK: 1 wygr. z 6 

traf. - płatna po 843.501 ,18 zł, 
769 wygr. z 5 traf. - płatne po 
548,44 zł, 48.858 wygr. z 4 traf. 
- płatne po 13,39 zł, 902.599 
WYgr. z 3 traf. - płatne po 1,00 zł. 

EXPRESS LOTEK: 
2323 wygr. z 4 traf. - płatne po 

66,55 zł, 110.259 wygr. z 3 traf. 
. płatne po 2,1 O zł. 
ZAKŁADY SPECJALNE: 4 

WYgr. z 5 traf. - płatne po 
41.692,98 zł, 601 wygr. z 4 traf. -
płatne po 110,98 zł, 19.157 wygr. 
z 3 traf. - płatne po 5,22 zł. 

Pierwszą rundę zakończyl i 
panowie w klasie A Rozpoczęła 
gry męska klasa B i liga pań . Ugi 
wznowią rozgrywki po feriach. 

- W męskiej klasie A stawka 
jest w tym roku bardzo 
wyrównana - powiedzi ał jeden 
z organizatorów Ugi Kielc Jan 
Mitek. - Nie ma zdecydowanej 
dominacji dwóch drużyn - Iskry 
i Chemaru jak to było w pop
rzednich latach, jest dużo poje
dynków 5-setowych. 
Współorganizatorami ligi są 

FŁT "Iskra", "Chemar", Urząd 
Miejski, WTKKF, OZPS i Teleko
munikacja Polska. 

Kobiety 
Iskra - ZSE nr 1 2:0, Politech

nika Św. - ZSE nr 2 0:2, Wyższa 
Szkoła Pedagogiczna L Makabi 
Politechnika 0!2, I LO - IV LO 0:2, 
Iskra - I LO 2:0, Politechnika Św. 

- ZSE nr 1 0:2, ZSE nr 2 - Makabl 
0:2, WSP - IV LO 1 :2, Politechni
ka Św. - I LO 0:2, Makabi - ZSE 
nr 1 0:2, ZSE nr 2 - WSP 0:2. 

Kolejka 6. Iskra - Stadion 3:1 , 
Complex - Chernar 3:2, "Soli
darność" Oświata - KZWP 3:2, 
WSP - Politechnika Św. 3:1. 
Kolejka 7. Iskra - Chernar 2:3, 

Grają siatkarze • amatorzy 

LIGA KIELC 
1.Makabi 3 5 4:2 KZWP - Stadion 1 :3, Politechni-
ZSE nr 1 3 5 4:2 ka - "Solidarność" Oświata 2:3, 
3.1skra 2 4 4:0 WSP - Complex 3:0. Mecze za-
4.1VLO 2 4 4:1 . ległe : Politechnika - KZWP 2:3, 
S.WSP 3 4 2:4 "Solidarność" Oświata - Stadion 
6.1 LO 3 4 2:4 2:3. 

ZSE nr 2 3 4 2:4 1.Chemar 7 13 20:8 
8.Pol. Św. 3 3 0:6 WSP 7 13 20:8 

Mężczyźni - klasa A 3.lskra 7 12 19:8 
4.Complex 7 11 13:16 

Mecze 6 i 7 kolejki były bardzo 5.,,5 " Oświata 7 10 12:17 
zacięte, a dużą niespodzianką 6.Stadion 7 9 10:18 

Mężczyźni - klasa B 
Telekomunikacja Polska SA I 

- Telekomunikacja Polska SA II 
2:1 , Zespół Szkół Elektrycznych 
I - Zespół Szkół Elektrycznych II 
1 :2, Zespół Szkół Mechanicz
nych I - Zespół Szkół Mechanicz
nych 111 :2, I LO - Plastyk 2:1 , TP 
SA l-I LO 2:0, ZSEl. I- TP SA li 
0:2, ZSM I - ZSEI. II 0:2, ZSM II 
- Plastyk 0:2, ZSEI. I - I LO 1 :2, 
ZSM I - T~ SA II 2:0, ZSM II -
ZSEI. II 1 :2, TP SA I - Plastyk 
2:0. 
1.TPSAI 
2.zSEI. II 
3.1 LO 
4.Plastyk 
TP SA II 
ZSMI 
7.zSM" 
8.zSEI. 1 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

6 
6 
5 
4 
4 
4 
4 
3 

6:1 
6:2 
4:4 
3:4 
3:4 
3:4 
3:5 
2:6 

/PK! 

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Kinga Jurek ' bliżej ' olimpiady 

JUDOCY DO USTRZYK 
Judocy MKS Ostrovia wyjeżdżają dziś na obóz przygotowawczy do Ustrzyk Górnych. W grupie 

wyczynowej trenera Grzegorza Leśniaka znajdzie się także Kinga Jurek, która dobrym występem 
na turnieju w Moskwie przybliżyła swój olimpijski awans. 

Przypomnijmy, że jednym 
z warunków uzyskania olimpijs-

. kiego awansu przez judoczkę 
Ostrovii było wywalczenie mini
mum siódmego, punktowanego 
miejsca na zawodach seniorek, 

o określonym stopniu trudności. 
Takim turniejem były zawody w 
Moskwie, na których Kingajurek 
wywalczyła w doborowym towa
rzystwie piąte miejsce, co znacz
nie przybliża ją do Atlanty. 

W Melbourne Seles grożono śmiercią? 

- Planowałem, że w Ustrzy
kach popracujemy przede 
wszystkim nad kondycją, ale po 
przesunięciu młodzieżowych 
Mistrzostw Polski na połowę lu- . 
tego musimy także zabrać ze 
sobą maty, aby zrobić trochę 
techniki - mówi trener Grzegorz 
Leśniak. - Dla nas jest to bardzo 
ważna impreza Kinga będzie bro
nić tytułu mistrzowskiego i walczyć 
bezpośrednio z rywalkami o olim
pijski awans. Przed nią są jeszcze 
podobne do moskiewskiego tur
nieje w Warszawie, Pradze i Pa
ryżu oraz Mistrzostwa Europy se
niorek. Sądzę, że przy tej kondycji 

Prześladują tenisistkę 
Australijscy działacze tenisowi nie potwierdzili doniesień, jako

by Monice Seles grożono śmiercią w ubiegłym tygodniu, chociaż 
policja poinformowała że prowadzi śledztwo w tej sprawie. i braku - odpukać - kontuzji Kinga 

ma olbrzymią szansę, aby poje
chać do Atlanty. W gazecie "Herald Sun" z Mel

bourne napisano, że "Tennis Aus
tralia" organizator turnieju, otrzy
mał w ubiegły piątek, anonimowy 
telefon z takimi groźbami. Seles 
nie powiedziano o tym, by nie de
nerwować jej przed sobotnim me
czem finałowym z Anke Huber. 
Policja stanu Victoria oświad
czyła, że została zaalarmowana 
przez "Tennis Australia", w spra
wie wzmożenia ochrony uczest
ników turnieju, co też uczyniono, 

Tymczasem odczuwająca 
skutki kontuzji lewego barku /na-

Bitola 
kontra Lemgo 

W Wiedniu odbyło się losowa
nie półfinałowych par w europej
skich pucharach w piłce ręcznej. 
Macedoński Pelister Bitola, 
który wyeliminował w ćwierćfina
le ISkrę/Ceresit Kielce, zmierzy 
się z niemieckim TBV Lemgo. 
W drugiej parze półfinałowej 
zagrają TEKA Santander /Hlsz
panla/ - Crvena Zvezda Belg
rad. Opr. /STACH/ 

Przepraszamy 

ciągnięcie mięśni! Seles posta
nowiła wycofać się z gier deblo
wych halowego turnieju Pan Pa
cific Open w Tokio /miała grać 
z Japonką Kimiko Date/, kon
centrując się na grze pojedyn
czej. Seles grała z tą kontuzją 
niemal od początku Austrialian 
Open. 

Z grupą judoków do Ustrzyk 
Górnych pojadą także lekkoatleci, 
którzy popracują nad kondycją. 
Zawodnicy tej sekcji mogą poch
walić się miejscami w pierwszej 
dziesiątce, wywalczonymi pod
czas niedawnych Mistrzostw Pols
ki juniorów w Spale. /TeZ! 

Słynny koszykarz Earvin "Maglc" Johnson, który jest nosi
cielem wirusa HIV, po 4-letniej przerwie wraca na boisko I w no
cy z wtorku na środę zagra w zespole Los Angeles Lakers prze
ciwko Golden State Warriors. Na zdjęciu: "Magie" Johnson 
przed halą Marymount Universlty po treningu. Fot. PAP/CAF 

Najlep i łucznicy jadą do Krakowa 

PO "HALOWE" MEDALE? 
Najważniejsza impreza halowego sezonu łucz

niczego - Mistrzostwa Polski seniorów, odbędą 
się w Krakowie. Apetyty na medale mają także za
wodnicy z naszego okręgu. W hali Akademii Wy
chowania Fizycznego wystąpią zawodnicy Stelli 
i Startu Kielce, Sokoła Radom i Astry Piekoszów. 

wodach w Prudniku sygnalizo
wały wysoką formę, bijąc rekor
dy Polski seniorek, ale obie Ane
ty przebywały na zgrupowaniu 
olimpijskiej kadry C przygoto· 
wującej się do Sydney i są 
trochę zmęczone. Astrę będą 
reprezentować Waldemar Ku
bić i Cezary Hablor, Start 
Małgorzata i Ryszard Olejni
kowie. Z radomskich zawod· 
ników powinni się liczyć Dariusz 
Parzeiski i Barbara Lesisz, 
niespodziankę może sprawić 
drużyna dziewcząt. 

W ubiegłorocznych mist
rzostwach w Łodzi kielczanie 
wywalczyli dwa brązowe meda
le, Arkadiusz Ponikowski ze 
Stelli w konkurencji indywidual
nej oraz męska drużyna tego 
klubu. 

- Przygotowujemy się do mis
trzostw na zgrupowaniu do ch 0-

dzeniowym na własnych obiek
tach - mówi trener Stelli i wicep
rezes Okręgowego Związku 
Łuczniczego Wiktor Pyk. - W 
środę wraz z zawodnikami z Ra
domia przeprowadzimy zawody 
kontrolne, które pozwolą nam 
ostatecznie ustalić skład na kra
kowskie mistrzostwa. Stellę na 

* Jakie są wasze medalowe 
njldzieje, zapytaliśmy trenera 
W. Pyka? 

- Strzelania w hali rządzą się 
swoimi prawami. Ponieważ je
dyną odległością, na jakiej się 
odbywają jest 18 metrów, różn i
ca między seniorem a młodzi
kiem zaciera się, wiele zależy od 
szczęścia, mniej od u
miejętności technicznych. Duże 
szanse na podium mamy w kon
kurencji indywidualnej 
mężczyzn , a także w obu "dru· 
żynówkach" . Realnie oceniając, 
jeden medal byłby naszym suk· 
cesem. 

* Kto będzie najgroźniej
szym konkurentem? 

Tradycyjnie najsilniejsi 

Arkadiusz Ponikowski (w środku) w ubiegłym roku w HMP 

w kraju łucznicy Marymontu 
Warszawa i Łucznika Zywiec, 
mocną drużynę kobiet ma Dru
karz Warszawa, w czołówce 
mogą być MRKS Gdańsk'z Ro
bertem Salachem i Łączność 
Bydgoszcz z rekordzistą świata 
juniorów Pawłem Szymcza
kiem. 

wywalczył dwa brązowe medale. Fot. S. Stachura 

* Duży sukces odniosły pols
kie snowboardzistki Jagna Mar
czułajtis i Małgorzata Rosiak 
na zawodach w Mariborze /Slo
wenia/, gd~ie w slalomie równo
ległym zajęły dwa pierwsze miej
sca. Ponadto wśród mężczyzn 
Grzegorz Pająk w tej samej 
konkurencji zajął drugie miejsce. 

* Na rozpoczętym w Tokio tur
nieju tenisowym kobiet /suma 
nagród 926 tys. dolarów/ niespo
dziewanej porażki doznała rozs
tawiona z nr. 6 Argentynka Gab
riela Sabatini, która przegrała 
ze Szwajcarką Martiną Hingis 
3:6,4:6. 

* Polska reprezentacja 
w koszykówce przygotowująca 
się do eliminacyjnego meczu 
mistrzostw Europy w 1997 roku 
z Francją udaje się do Emiratów 
Arabskich, gdzie rozegrany zos
tanie w dniach 2-12 luty br. 
międzynarodowy tumiej . 

* W ogłoszonym ostatnio ran
kingu najlepszych tenisistek 
świata prowadzą wspólnie 
Niemka Steffi Graf i Monica 
Seles !USN. Na trzeciej pozycji 
znajduje się Hiszpanka Conchi
ta Martinez. fJl 

pewno będą reprezentować Ar
kadiusz Ponikowski, Robert 
Marcinkiewicz i Tomasz Bie
lecki oraz juniorki Justyna Kos, 
Aneta Gołuzd i Aneta Ciok. 
Dziewczęta na niedawnych za-

* Dziękuję za rozmowę i 
życzę sukcesów. 

Paweł KOTWICA 

Szachowe mistrzostwa w Nadolu 
i Żaganiu 

Marcin Szymański 
wysoko 

W Nadole /woj. gdańskie/ odbywają się Mistrzostwa Polski ju
niorek i juniorów w szachach. W mistrzostwach rozgrywanych 
systeme~ szwajcarskim bardzo dobrze radzi sobie Marcin Szy
mański z Zaka Kielce, który w kategorii 13-14 lat zajmuje wyso
kie, trzecie miejsce. 

Po dwóch partiach nasz za
wodnik ma na swoim koncie dwa 
zwycięstwa, podobnie jak 
Krzysztof Gratka z Anilany 
Łódź i Aleksander Miśta z Kor
morana Ostróda. Do zakończe
nia turnieju jest jeszcze daleko, 
bowiem szachiści mają do ro
zegrania 11 partii. W Nadole 
oprócz Marcina Szymańskiego 
startują także Anna Jóź.wik 
i Michał Szczecina /oboje Zakl . 
w kategorii po 16 lat. Warto do
dać, że w Zaganiu, gdzie rów
nież startują reprezentanci na-

szych klubów odbywają się MP 
szachistek i szachistów do lat 
12. /STACH/ 

Do 30 kwietnia 
, . 

Strzelcy SWltu 
w kadrze 

We wczorajszym "Echu" za
mieściliśmy rozmowę z mistrzem 
świata z Drzewicy w kajakarstwie 
górskim i bohaterem reklamy.Coca
Coli". Uszy czerwienią nam się ze 
wstydu, bo pomyliliśmy Micha/a Sta
niszewskiego z Krzysztofem Koło
mańskim. Oczywiście .Coca-Colę" 
reklamuje Michał Staniszewski, 
z którym rozmawiała nasza reporter
ka. Bijemy się w piersi, chociaż na 
swoje usprawiedliwienie możemy 
powiedzieć, że obaj panowie z Drze
wicy są w każdej C/ziedzinie dosko
na/i, a zawsze występują w duecie 
i o pomyłkę nietrudno. Przeprasza
my za nie zamierzone zamieszanie, 
a Micha/owi Staniszewskiemu ży
czymy takich sukcesów na planie fil
mowym jak na torze kajakowym. 

W zawodowej lidze koszy
kówki NBA odbyły się kolejne 
spotkania. Na pierwszy plan 
wysuwa się jednak wiado
mość, że po czterech latach 
przerwy na parkiet wraca Ear
vin "Magie" Johnson. 

W lidze NBA two Seattle SuperSonies. 
"Naddźwiękowcy" wygrali z Por
tland Trail Blazers 92:88, a naj
więcej punktów dla gości zdobył 
Gary Payton - 21 . 

Trzech zawodników Świtu 
Starachowice Michał Berna
ćiak, Tomasz Lach I Katarzyna 
Klepacz znalazło się w kadrze 
Polski ustalonej przez Polski 
Związek Strzelecki na okres 
do 30 kwietnia tego roku. 

Johnson, uznawany przed 
wycofaniem się z rozgrywek w 
1991 roku za najlepszego koszy
karza świata, podpisał w ponie
działek kontrakt z zespołem Los 
Angeles Lakers. Kontrakt opie
wający na 2,5 mln dolarów zos
tał podpisany do końca tego se
zonu ... Magic" postanowił pięć lat 
temu zakończyć karierę, gdy og
łosi/ publicznie, że jest nosicie-

WRACA "MAGIC" 
lem wirusa HIV, powodującym 
chorobę AIDS. Zespól LA La
kers, z którym w latach 80. zdo
bywał pięciokrotnie mistrzostwo 
NBA, nie spisuje się ostatnio 
w rozgrywkach najlepiej. 
Wszyscy więc wierzą, że po 
powrocie Johnsona w Lakersów 
wstąpi nowy duch. Kibice koszy
kówki j uż ostrzą sobie apetyty na 

piątkowy pojedynek LA Lakers 
z Chicago Bulls - zespołem ma
jącym najlepszy bilans w NBA. 
Dojdzie w nim do konfrontacji 
dwóch wielkich graczy - John
sona i Michaela Jordana. 

Wobec tych rewelacji, wyniki 
ponieqziałkowych spotkań zesz
ły jakby na drugi plan. Na uwagę 
zasługuje piąte z rzędu zwycięs-

W innych meczach: Charłot
te Hornets - Cleveland Cava
Iiers 88:86, New Yorks Knicks 
- Miami Heat 94:85, Utah Jazz 
- Detroit Pistons 106:97. 

W poszczególnych dywizjach 
prowadzą: Atlantic - Orlando 
Magic 30 zwycięstw, 12 pora
żek; Central - Chicago Bulls 
38/3; Midwest - San Antonio 
Spurs 27/13; Pacific - Seattle 
SuperSonics 31/11. 

/STACH/ 
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- Nasi zawodnicy reprezento
wać będą nasz kraj podczas kil
ku prestiżowych zawodów ju
niorów i senioró:-" - powiedział 
nam prezes Switu Janusz 
Wróblewski. - Liczymy, że Mi
chał Bernaciak pójdzie w ślady 
Kasi i na dłużej zadomowi s ię 
w reprezentacji. /PISZI 

Sport także 
na stronie 15 
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