
Chętnych jest znacznie więcej 
niż budowanych mieszkań 

~ElCE-RADOM-TARNOBRZEG 
Sobota - nledzlela 

20 - 21 lipca 1996 r. 
Nr 167 (6094) 

Cena 60 gr (6000 starych zł) 

LOKATA 
W M-ETRACR 

KIELECKIE. Od początku roku o około 20 procent wzrosły ceny mieszkań i działek budowlanych. 
Lokale w nowo wybudowanych blokach sprzedawane są .. na pniu". Jednak część z nich nie jest 
w og61e zasiedlana, co świadczy, że ich właściciele traktują je jedynie jako lokatę kapitału. 

Wiele osób inwestuje w bu
downictwo także po to, by wy
korzystać ulgę budowlaną w 
podatku dochodowym /w tym 

roku do 64,4 tys. zł/o W przy
szłym roku ulga będzie już zna
cznie mniej korzystna - tylko 
15,5 tys. zł. 

Zapalenia w normie 
· uspokaja ordynator 

, •• 
I 

KIELCE. W Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecię
cym przy ul. Langlewlcza przebywa 8 dzieci z zapaleniem opon 
m6zgowo-rdzenlowych. 

dróg oddechowych, w konsek
wencji mogą prowadzić do zapa
lenia opon r;nózgowych. 

DOKONCZENIE NA STR. 2 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
.Domator" w Kielcach buduje o
becnie 270 mieszkań, jeszcze w 
tym roku rozpocznie budowę ko
lejnych 100. 

- Nie mamy żadnych proble
mów ze sprzedażą tych lokali -
twierdzi Jerzy Kwiecień, prezes 
SM "Domator". - Sytuacja może 
jednak ulec pogorszeniu, gdy 
zaczną obowiązywać nowe 
przepisy dotyczące ulg budowla
nych w podatku dochodowym. 
Nie ulega wątpliwości, że propo
nowane zmiany mogą zniechę
cić wiele osób do lokowania pie
niędzy w budownictwo. 

Za metr kwadratowy mieszka
nia w blokach budowanych przez 
kielecką Spółdzielnię Mieszka
niową ,Pionier' trzeba obecnie 
zapłacić od.1 000 do 1100 złotych. 

DOKONCZENIE NA STR. 2 

g{)?ffiJ/ ~ 
Rozpoczęły się policyjne poszukiwania 

AS .«" t. ~_~ 
KIELECKIE. Albo gospodarze naprawdę skończyli z nielegalną uprawą makU, ~ po prostu 

lepiej się maskują. W każdym razie policjanci nie znaleźli jeszcze na Klelecczyinl&'łlnl jednego 
pola, gdZie uprawiano by tę roślinę bez zezwolenia. ., 

Ministerstwo Rolnictwa rokro
cznie przyznaje - na wniosek 
Wydziału Rolnictwa UW - po
zwolenie na zasianie makiem i 
konopiami ściśle określonego a
realu. Potrzeby te określają sa
me gminy. W tym roku w naszym 
województWie można obsiać 
470 ha pÓl/tyle samo, ile w u
biegłym/o Uprawy są ulokowane 
w południowej części wojewó
dztwa, między innymi w gmi
nach Busko, Chmielnik, Czamo
cin, Działoszyce czy Pińczów. 
Północ nie ma najmniejszych 
szans na pozwolenie. 

- Nie chodzi o gorsze gleby, po 
prostu za dużo tam narkomanów 

6S-latka robiła 
"kieszonkę" 

Złapana 

za rękę 
STARACHOWICE. Na gorą

cym uczynku zatrzymana zo
stała 65-letnla mIeszkanka 
Starachowic, która przed
wczoraj o godz. 9 ukradła 500 
zł mieszkańcowi Katowic. 
Zdarzenie miało miejsce na 
targowisku miejskim przy ul. 
Targowej w Starachowicach. 

Imak-x! 

- wyjaśnia Andrzej Twardy z 
Wydziału Rolnictwa Uw. 

Zgodnie z prawem, obowią
zek kontroli legalności upraw 

spoczywa na władzach gminy. 
Muszą one współpracować w tej 
materii z pqlicją. 

DOKONCZENIE NA STR. 2 

Wicepremier uświetni koncert 

al 
KIELCE. Wicepre

mier Grzegorz Kołod
ko będzie goścIem ju
trzejszego koncertu 
galowego XXIII Har
cerskiego Festiwalu 
Kultury Młodzieży 
Szkolnej. Na Kadziel
ni pojawi się w towa
rzystwIe wojewody 
kieleckiego Zygmun
ta Szopy. 

Na zaproszenie Ko
mitetu Organizacyjne
go Festiwalu przyje
dzie jutro do Kielc wice
premier Grzegorz Ko
łodko. O godz. 21 ra
zem z wojewodą kie
leckim Zygmuntem 
Szopą i innymi zapro
szonymi goŚĆmi świata 
polityki pojawi się w 

Wczoraj przez cały dzień trwał montaż amfiteatrze Kadzielnia 
dekoracji amfiteatru, która będzie tłem na koncercie galowym. 
nIedzielnego koncertu. Jak poinformowała nas 

Fot. A. PiekarskI Małgorzata Załucka, 
___________ rzecznik prasowy festi-

Oskarżeni wyrównują szkody 
walu, dotychczas nie zostało u
stalone ewentualne spotkanie 
wicepremiera Kołodki i innych 
zaproszonych gOŚCi z harcerza
mi. 

Sąd premiuje 
pojednanie 

KIELCE. Dwaj z zeznają
cych wczoraj poszkodowa
nych w sprawie 46 oskarżo
nych o kradzieże samocho
d6w otrzymali od Ryszarda M. 

/Ingi 

Jak poinformował nas dr nauk 
med. Marian Patrzałek, ordyna
tor Oddziału Zakaźnego A, stan 
małych pacjentów jest dobry. Po 
wykonaniu niezbędnych badań 
/potrwają kilka tygodni/ z całą 
pewnością można będzie 
stwierdzić, jakim wirusem zosta
ła spowodowana choroba. 

Dwunastoletnia recydywistka i inni 

I WIesława T. finansowe za
dośćuczynIenie za poniesIo
ne szkody. Innego oskarżone
go, Grzegorza D., sąd wysłał 
na klika minut poza salę roz
praw, by tam uzgodnił sposób 
zadośćuczynIenia. 

- Wyrównywanie szkód jest 
bardzo prawidłową postawą 0-
skarżonych i sąd będzie to pre
miował - powtórzył już po raz ko
leJny w tym procesie sędzia A
dam Kabzlńskl , przewodniczą
cy składu sędziowskiego. 

c?-y przy takiej liczbie pacjentów 
mozna mówić o epidemii? - zapy
~iśmy ordynatora. - Moim zda
mem, nie ma żadnego powodu do 
~iki, nie ma zachorowań ponad 
~Iarę, ich liczba jest taka sama 
Jak co roku o tej porze - wyjaśnił 
dr Patrzałek. - Myślę, że gdyby 
~Ie było ognisk epidemicznych w 
I~nych częściach kraju, przypad
ki,. któ!e pojawiły się w naszym 
mieŚCie nie zaniepokoiłyby nas 
tak bardzo. Jeśli potwierdzi się, że 
chorobę WYWcXały tzw. enterowi
rusy, to istnieje możliwoŚĆ, że li
czba zachorowań zwiększy się. 
Wirusy te przenoszone są drogą 
POkarmową i wirusową, są bar
dzo trwałe. Powodują dysfunkcję 
Przewodu pokarmowego, nieżyt 

STOPNICA, BUSKO-ZDRÓJ. - Trudno sIę cieszyć z faktu ujęcia I zatrzymania dziecka - mówi ko
mendant gminnego KomIsariatu Policji w StopnIcy, Krzysztof Naporowskl. Za tymi przestępstwami 
kryje się smutna, by nIe powiedzieć, koszmarna rzeczywistość. Dziewczynka od dawna nakłaniana 
była do przestępstw przez własną matkę. To przeraża I przygnębia, I jak tu mowlć o zawodowej sa
tysfakcji - dodaje. 

12-letnią dziewczynkę, miesz
kającą w jednej z p<?dstopnic
kich wsi, ujęto w sklepie, w srod
ku nocy, .na gorącym uczynku' 
w trakcie kolejnego dwunastego 

~Radio "Fama" i Centrum Targowe "Kielce" 
zapraszają 

w każdą sobotę. w godz. 20-3 na 

W ciągu kllku ostatnich tygodni 
wlamania. Właściciel sklepu 
WIedział, że towar w niewielkich 
ilościach ginie mu z półek regu
larnie co kilka dni i skrupulatnie 
odnotowywał straty. Ginęły arty
kuły spożywcze, środki czys
tości L •• niestety alkohol. Dziew
czynka otwierala drzwi sklepu na 
tzw. pasówkę. Wcześniej udało 
jej się ukraść sprzedawcy zapa
sowe klucze. Autorka włamań 
trafiła do policyjnych kartotek 
w ubiegłym roku po .brawuro
wej" kradzieży biżuterii . Jest jed
nym z pięCiorga rodzeństwa. 
Matka nIe pracuJe, ojciec pije. 
Matka odpowiadać będzie za 
współudzial i naklantanle do 
przestępstw. 

Ujawnienie tej sprawy zbiegło 
się w czasie z wykryciem i osa
dzeniem za kratami innej grupy 
przestępczej. Trzech mężczyzn, 
mieszkańców gminy Stopnica, 
również od kilku tygodni dokony
wało włamań do prywatnych 0-
biektów handlowych i gastrono
micznych. 

Komendant KP w Stopnicy 
Krzysztof Naporowski i szef 
Wydziału Kryminalnego buskiej 
KRP - Roman Sztenc mogą 
wpisać w swych teczkach w po
zycji: Stopnica - wykrywalność 
100 procenł. Kto zajmie się 
przywróceniem do normalnego 
życia dwunastoletniej dziew
czynki - nie wiadomo. 

PATRONAT: 

~~"VA Ax"I~1 Michał IMOSA 

Przy zeznaniach innej poszko
dowanej przewodniczący naka
zał wstać pięciu oskarżonym, in
formUJąc, że to oni zajmowali się 
jej samochodem. Imak-x! 

http://sbc.wbp.kielce.pl



strona Z Wiadomośei lokalne 
Zjechali świadkowie Jehowy 
z trzech województw 

Zbawienie na stadionie 
STARACHOWICE. Od wczoraj blisko 4,5 tys. osób z wo

jewództw: kieleckiego, radomskiego I tarnobrzeskiego uczest
niczy w trzydniowym zgromadzeniu okręgowym świadków Je
howy. W sobotę w południe do chrztu na miejscowym stadionie 
przystąpi blisko 100 osób. 

Zgromadzenie odbywa się pod 
hasłem "Posłańcy pokoju Boże
go". W piątek po południu odbyło 
się sympozjum na temat kultury 
masowej, którego głównym 
przesłaniem było hasło :,Strzeż s ię 
ukrytych sideł rozrywki". 

- Starachowickie 'spotkanie jest 
jednym z 21 zgromadzeń okręgo-

Wakacyjny 
Skate Park 

wych, które odbędą się latem br. 
w całym kraju. Przewidujemy, że 
weźmie w nich udział 180 ty
sięcy osób. Hasło "Posłańcy po
koju Bożego" podkreśla fakt 
ogłaszania przez nas dobrej no
winy, nowiny o pokoju - prawdzi
wym pokoju - która związana 
jest ze zbawieniem i Królest
wem Bożym - poinformował Ro
bert Post z biura prasowego 
zgromadzenia. ' 

W oobotę, poza wykładami religij
nymi, przewidziany jest chrzest 100 
wyznawców Jehowy. Ceremonia 
odbędzie się w dwóch ustawionyd1 
na stadionie przenośnych basenach. 
W niedzielę w ostatnim dniu zgroma
dzenia jego uczestnicy m.in. obejrzą 
dramat kostiumONy z r::zasóN bibli~ 
nyd1 pt. "Dlaczego należy uznawać 
porządek teokratyczny?" 

-Już od czerwca rozpoczęliśmy 
na starachowickim stadionie prace 
remontowe. W ostatni tydzień 
przed zgromadzeniem pracowało 
tu kilkuset naszych ochotników. 
Poza odnowieniem barierek 
i gruntownym uprzątnięciem tere
nu naprawiliśmy oświetlenie sta
dionu - poinformował Mariusz 
Hołownia. IM.B./ 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1 
- W tym roku nie mieliśmy ani 

jednego zakażenia kleszczowe
go - powiedział dr Marian Pa
trzałek. - Zwykle pojawiają się na 
przełomie czerwca i lipca, toteż 
niewykluczone, że takie przy
padki wystąpią i w te wakacje. 
Cały rok natomiast przebywa u 
nas około 60 małych pacjentów 
z ropnym zapaleniem opon móz
gowo-rdzeniowych. Różni się 
ono znacznie od typowego wiru
sowego zapalenia opon zaró
wno przebiegiem choroby, jak i 
rokowaniami. Przebieg jest za
zwyczaj bardzo ciężki, a skutki 
niekorzystne. Może nastąpić u-

Nie mówmy 
o epidemii 

szkodzenie ośrodkowego ukła
du nerwowego, a nawet śmierć. 

W wielu miastach Polski w 
granicach kilkunastu procent ta 
choroba kończy się zgonem, w 
naszym szpitalu umieralność na 
ropne zapalenie opon mózgo
wo-rdzeniowych wynosi 7 proc. 
Chorują na nie przeważnie dzie
ci do piątego roku życia. Zakazić 
się bakteriami można wszędzie, 
a sam przebieg choroby zależy 
w dużej mierze od rodzaju bak
terii. Iwona RO~EK 

Niemcy obiecują inwestycje 

SCEMENTOWANI 
NA DOBRE 

WARSZAWA, KIELCE. Do późnej nocy z czwartku na piątek 
trwały ostatnie ustalenia . I pertraktacje w sprawie sprzedaży 
przez XIII NFI pakietu 33 proc. akcji Zakładów Cementowo-Wa
pienniczych "Nowiny" SA inwestorowi niemieckiemu" firmie 
"Dyckerhoff". Wreszcie, gdy wszyscy byli już zmęczeni, podpisy 
pod umową o sprzedaży akcji złożyli: w imieniu XIII NFI po. pre
zesa zarządu Jan Waluszewski oraz Zbigniew Staszak, z upo
ważnienia firmy "Dyckerhoff" - członkowie zarządu Peter Rohde 
i Sven Alexander Kado. 

Równocześnie podpisano u
mowę o sprzedaży przez czter
naście pozostałych NFI pa
kietów mniejszościowych akcji 
"Nowin" Ikażdy po 1,93 akcji/o 
W ten sposób firma "Dyckerhoff' 
ma już zapewnione 60 proc. ak-
cji "Nowin". . . 

przekazać naszemu fundu
szowi i wówczas otrzyma od 
!,las pakiet 33 proc. akcji "No- . 
wir1". 

Umowa przewiduje, że kon
cern "Dyckerhoff', tak jak to dek
larował wcześniej, zatroszc,y 
się o Unowocześnienie "Nowin" 
poprzez spore inwestycje. Doty
czyć one będą m.in. zwiększe-

nla możliwości produkcji ce
mentu metodą suchą, przygo
towania i rozpoczęcia produk
cli cementu' Diałego, a także 
zadbania o pozyskanie sieci 
zakładów przetwarzania ce
mentu na wyroby betonowe. 

Ponieważ "Dyckerhoff' zobo
wiązał się do wykupienia,akcji na-

. - Ieżnych pracownikom, można 
przypuszczać, iż w pierwszym eta
pie wraz z .podwyżkami w ręce 
/kieszenie! pracowników "Nowin" 
trafi ok. 25 mln dolarów. 
, . Natomiast XIII NFI po tej tran
sakcji zyska blisko 36 mln dolarów, 
które przeznaczy na inwestowanie 
W innych spółkach wchodzących 
w pkfad funduszu -zapewnił J. Wa
luszewski. IANOI 

- Umowa została podpisa
na, teraz oble strony muszą 
spełnić warunki, by można 
było wykonać postanowienia 
o sprzedaży akcji - mówi dr Jan 
WaluszewskI. "Nowiny" 
przekażą nam pakiet akcji, 
Urząd Antymonopolowy oraz 
MSW muszą wyrazić swe opi
nie lumowa przewiduje m.in. 
przejęcie przez koncern nie
miecki nieruchomości/, a "Dyc
kerhoff" jest zobowiązany na
leżną zapłatę za transakcję 
Izwolnić depozyt bankowy/ 

Gotówka (na razie) zostanie 

TYlko stówa 

KIELCE. Codziennie w go
dzinach 10-22 w hall Centrum 
Targowego w Kielcach, ul. 
Zakładowa 1 , czynne jest 
królestwo rolle rów. Wykupując 
bilet za złotówkę można ko
rzystać ze SKATE PARK przez 
trzy godzlnyl Wypożyczając 
sprzęt u organizatorów płaci 
się 4 złote za trzy godziny. War
to więc wybrać się do centrum 
i spędziĆ pożytecznie czas, 
w sposób bezpieczny Idyżury le
karzy i pielęgniarek, bufet, atrak
cyjna muzyka, interesujące 
występyl zamiast jeździć po uli
cach i narażać się na wypadek. 

Organizatorzy -Firma Handlowa 
"Promex" i CTK - prowadzą waka
cyjną rywaiizację pucharową. Po 
pierwszych zawodach, w grupie 
młodszej prowadzi Karol Patino, 
w gronie starszych rollerów Grze
gorz Waszkowski. Kolejne edycje 
pucharu "Promexu" - w niedzielę 
21 bm., 27 bm., w sierpniu - 4, 11, 
18, 25 oraz finał - 1 września. 

Lokata w metrach 

KIELECKIE. 100 zł to największa kwota, jaką policjanci mogą 
nałożyć w gotówce tytułem grzywny za przewinienie popełnione 
przez kierowcę. Wyższe mandaty mogą być wystawiane tylko w 
formie kredytowej. Są to przepisy, które obowiązują od czwartku 
zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. 

- W pierwszym półroczu tego 
roku tylko policjanci z "drogów
ki" nałożyli ponad 38 tysięcy 
mandatów - mówi podinspektor 

wzrosła liczba kolizji zgłoszo
nych do policji - aż o 20,7 proc. 

Najwyższymi mandatami, na
wet do 500 zł, karani są kierowcy 
za ciężkie przewinienia na dro
dze. Do takich policja kwalifikuje 
jazdę o zmierzchu bez świateł, 
nieustąpienie i wymuszenie 
pierwszeństwa przejazdu, prze
kroczenie dozwolonej prędko
ści, wyprzedzanie w miejscach 
niedozwolonych oraz nieustą
pienie pierwszeństwa piesze
mu. /WiDa/ 

Zapraszamy na ul. Zakła-
dową. lanol 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1 
Mimo wysokich cen, klientów 

nie brakuje. 
- Chętnych do zakupu mie

szkań jest znacznie więc~j niż 
budowanych przez nas lokali -
twierdzi jedna z pracownic działu 

Policjanci nie przepuszczą 

Folia ściemnia 
KIELECKIE. Ostatnio - jak twierdzą policjanci z kieleckiej "dro

gówki", nasiliła się mania naklejania na szyby samochodowe 
folii przyciemniających. Kierowcy nie wiedzą, że jest to zabro
nione i grozi zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego pojazdu. 
Aby go ,odzyskać, trzeba usunąć folie I dodatkowo przeprowa
dzić badania diagnostyczne auta. 

Przyciemniane szyby samo
chodowe mogą być stosowane 
jedynie po uzyskaniu świade
ctwa homologacji. Wymaga to 
przeprowadzenia odpowiednich 
badań tych szyb, np. na przepu
szczalność światła, odporność 
naścieranie, wilgotność, zmiany 
temperatur, działanie substancji 
chemicznych i na ognioodpor
ność. Po pozytywnym zakoń
czeniu badań szyby znakowane 
są literą "P" umieszczaną nad 
znakiem homologacji. /WIDa/ 

człQnkowskiego spółdzielni "Pio
nier" . - Niektórzy kupują mie
szkania, ale ich nie zasiedlają. 
Czekają kilka lub kilkanaście 
miesięcy i sprzedają je po zna
cznie wyższych cenach. Trzy la
ta temu metr kwadratowy mie
szkania kosztował około 400 zł, 
obecnie 1100-1200 złotych . 

Problemów ze znalezieniem 
klientów na zakup nowych mie
szkaJ) nie miał także "Inwestpro
jekt Swiętokrzyski". Pod koniec 
ubiegłego roku za metr kwadra
towy lokalu w budowanej obe
cnie kamienicy przy ul. Kościu
szki trzeba było zapłacić około 
1 000 zł. Teraz cena jest już na 
pewno znacznie wyższa. 

Równie dużo osób zaintere
sowanych jest kupnem domów i 
działek budowlanych. Powoduje 
to stały wzrost cen tych nieru
chomości. Jak nas poinformo
wano w jednej z kieleckich agen
cji handlu nieruchomościami, za 
metr kwadratowy działki położo
nej w centrum Kielc trzeba już 
zapłacić od 60 do 80 zł, na pery
feriach miasta, np. w Dąbrowie 
18-20. 

Według danych Głównego U
rzędu Statystycznego, w pier
wszym półroczu tego roku w ca
łym kraju oddano do użytku tylko 
20.654 mieszkania, o ponad 22 
proc. mniej niż w takim samym 

Zakaz taki wprowadzony zo
stał już w 1993 r. rozporządze
niem ministra transportu i go
spodarki morskiej . Foliowanie . 
szyb ogranicza bowiem wido
czność, co może doprowadzić 
do kolizji. Ważne jest to również 
ze względu na bezpieczeństwo 
samych funkcjonariuszy, którzy 
często nie widzą, kto w takim 
samochodzie jedzie. Folia mo
że kryć na przykład uzbrojone
go bandytę. - Prowadzimy bar
dzo rygorystyczne kontrole po
jazdów z foliowanymi szybami, 
aby doprowadzić do ich wyeli
minowania z ruchu drogowego 
- powiedział podinspektor Miro
sław Sokołowski z Wydziału 
Ruchu Drogowego Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Kiel
cach. 

Przydałby im się Kwinto 

Słodkie 
włamanie 
JĘDRZEJÓW. Nieznani 

sprawcy, którzy w środę w Ję
drzejowie/gm. Bodzechów/ wta
mali siędo pomieszczeń gospo
darczych należących do Adama 
K., skradli dwa 5O-kllogramowe 
worki cukru oraz silnik elektry
czny. Wartość szkód szacuje się 
na 550 zł. Imak-x{ 

Szpicbródka 
w Nowym Korczynie 

NOWY KORCZVN. Złodziejom nie udało się sforsować pan
cernej kasy w budynku Urzędu Gminy w Nowym Korczynie. Pró
by skoku na gminny majątek dokonano wczoraj w nocy. 

Po wycięciu metalowych krat 
w oknie pomieszczenia kasowe
go na parterze budynku UG, 
sprawca ty? / wtargnęli do środ
ka i rozpoczęli rozpruwanie jed
nej z kas pancernych. Spoczy
wało w niej 600 złotych . Poszy
cie kasy okazało s ię jednak za 
trudną przeszkodą dla włamy-

waczy. Udało im się , co prawda, 
wyciąć w zewnętrznym poszyciu 
kasy dziurę o średnicy ok. 5 cm, 
ale do środka się nie dostali. 

W pomieszczeniu kasowym 
znaleziono pozostawione. 
przez włamywaczy trzy stalo
we łomy. 

/lMI/ 

okresie ubiegłego roku. Szcze
gólnie drastycznie pogorszyły 
się wyniki budownictWa spół
dzielczego, słabo wypada także 
budownictwo indywidualne. Pro
ponowane zmiany w wysokości 
i sposobie naliczania ulg budow
lanych w podatkI.! dochodowym 

. mogą odwieść wiele osób od 
dalszych inwestycji, a to spotę
guje tylko narastający od 1992 
roku kryzys w tej branży. 

/WTOI 

Mirosław Sokołowski z Wy
działu Ruchu Drogowego Ko
mendy Wojewódzkiej Policji w 
Kielcach. -Jest to o siedem pro
cent mniej niż w tym samym o
kresie 1995 r. Zatrzymaliśmy 
także 884 prawa jazdy i 3628 
dowodów rejestracyjnych, głó
wnie z powodu złego stanu te
chnicznego pojazdów. Spadła 
natomiast liczba wypadków, 
mniej niż w roku ubiegłym było 
zabitych i rannych. Jednak 

Kto makiem zasial? 
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1 
Policja natomiast otrzymuje 

szczegółowy wykaz miejsc, 
gdzie mak zasiano. 

- W tej chwili trwają rutynowe 
kontrole między innymi w gmi
nach Pińczów, Złota Pińczow
ska, Kije, Miechów - wylicza 
podinspektor Barbara Solecka 
z Komendy Wojewódzkiej Poli
cji . - Zaczęły się na początku lip-

ca, skończą w ostatnich dniach 
sierpnia. Jak na razie nie znale
ziono żadnej nielegalnej uprawy. 

Przypomnijmy, iż w ubiegłym 
roku policja namierzyła kilkadzie
siąt nielegalnych poletek zaró
wno maku, jak i konopi, głównie 
w okolicach Miechowa. W samej 
tylko Złotej Pińczowskiej zlikwido
wano ich ponad dwadzieścia. 

Tomasz NATKANlEC 

Kraksa na skrzyżowaniu 

KIELCE. Wczoraj o godzinie 13.30 na skrzyżowaniu ulic Warsza
wskiej i Jesionowej zderzyły się "kamaz" z "żukiem". Z auta do
stawczego wypłynął olej napędowy. Nawierzchnię, a częściowo I 
"żuka" przez kilkanaście minut pucowali strażacy. Dwa pasy jezd
ni trzeba było zamknąć dla ruchu na około pół godziny. l alp/ 

Fot. A. Piekarski 

KIELECKIE. Dwie ofiary 
śmiertelne, kilku poważnie 
rannych - to tragiczny bilans 
wczorajszego dnia na dro
gach województwa kieleckie
go. 

W Suchedniowie na trasie E7 
nie ustaiony dotąd pojazd śmier
telnie potrącił prawidłowo idące
go szosą 28-letniego Marka F. 

Tragiczny 
bilans 

W StąpQrkowie na ulicy Pił
sudskiego kierujący "fordem es
cort" najechał na rowerzystę -
48-letniego Andrzeja S., który 
zmarł na skutek odniesionych 
obrażeń. 

Inny groźny wypadek wyda
rzył się w miejscowości Kaliszo
wy, gm. Ruda Maieniecka, gdzie 
czołowo zderzyły się "fiat 125 p" 
i "audi 80". Ranni są czterej pa
sażerowie "audi". 

/WTO/ 

Sprostowanie 
W artykule ,,Jak za zboże" z 11 

lipca 1996 roku znaiazła się irlfor
macja, że Przedsiębiorstwo zoo
żowo-Młynarskie "PZl; w Kozio
wie ogłosiło bankructwo. Uzyska
łam ją w Przedsiębiorstwie Zbożo
wo-Młynarskim w Kielcach. Tym
czasem "Pll' w Kozlowie dobrze 
prosperuje i osiąga dodatnie wyni
ki. Nie było moim zamiarem roz
powszechnianie nieprawdziwych 
wiadomości o przedsiębiorstwie. 
Za pomyłkę przepraszam. 

Dorota Koslerklewlcz 

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Strajkuje katowicka komunikacja miejska 

ROZMOWY PO PIKIECIE 
Około godziny trwała wczoraj 

pikieta zorganizowana w piątek 
przed katowickim Urzędem Wo
jewódzkim przez Regionalny 
MIędzyzwiązkowy Komitet 
Strajkowy Komunikacji Mlejs-

Przerwa w Sejmie 

Waloryzacja 
po wakacjach 

Najbliższe posiedzenie Sej
mu odbędzie się 8 sierpnia -
zdecydowało w piątek Prezy
dium Sejmu. 

klej. Uczestniczyło w niej około 
300 osób. 

Ustalono, że o godz. 14 
w Urzędzie Wojewódzkim będą 
kontynuowane rozmowy straj
kujących z pracodawcami, przed
stawicielami samorządów, woje
wody i organizatorów komunikacji 
w tym regionie. 

Do pikietujących związkowców 
wyszedl wojewoda katowicki Eu
geniusz Ciszak, który z szefem 
śląsko-dąbrowskiej .. S· Markiem 
Kempskim oraz przewodniczącym 
komitetu strajkowego Janem Zyd
kiem ustalił godzinę wznowienia 
rozmów. 

Strajkujący w petycji złożonej 
na ręce wojewody obarczyli wla
dze odpowiedzialnością za strajk 
i związane z tym uciążliwości dla 
mieszkańców regionu . • Postawa 
władz jest o tyle niezrozumiała, że 

minister transportu uznal zasad
ność zgłoszonych postulatów· -
napisali związkowcy. Podczas pi
kiety poparł strajk w imieniu władz 
Tych wiceprezydent tego miasta 
Henryk Drob. 

Związkowcy domagają się pod
pisania porozumienia w sprawie 
odbudowy taboru, powołania ko
ordynatora komunikacji miejskiej 
oraz określenia zasad jej finanso
wania. Deklarują , że w przypadku 
osiągnięcia porozumienia za
wieszą strajk, a pozostałe postula
ty będą negocjować później . 

W negocjacjach uczestniczy 
też wojewoda Eugeniusz Ciszak, 
przewodniczący Sejmiku Sa
morządowego Janusz Frąckowiak 
oraz szef śląsko-dąbrowskiej .So· 
lidarności" Marek Kempski. 
W chwili zamykania numeru roz
mowy trwały. 

Wczorajsza pikieta pracowników komunikacji miejskiej przed 
Urzędem Wojewódzkim. Fot. PAP/CAF 

Szanse na powrót do sprawy konkordatu 

"Niepotrzebna zadra" 
W czasie jednodniowych ob

rad posłowie zajmą się przede 
wszystkim rozpatrzeniem ponad 
stu poprawek Senatu do ustaw 
dotyczących reformy centrum 
administracyjnego rządu. 

Zdaniem wicemarszałka A
leksandra Małachowskiego, sej
mowe komisje nie zdążą w okre
sie wakacyjnym opracować 
sprawozdań dotyczących śro
dowego orzeczenia Trybunału 
Konstytucyjnego w sprawie wa
loryzacji emerytur i rent. Sejm 
ustosunkuje się więc do orze
czenia prawdopodobnie we 
wrześniu lub w październiku . 

Ograniczenia dla ciężarówek 
Jeśli pojawią się nowe okoliczności, to Sejm mógłby wrócić 

do sprawy konkordatu w najbliższym czasie, np. dwóch mie
sięcy - uważa minister spraw zagranicznych Dariusz Rosatl. 

Staną 
Od piątku obowiązuje roz

porządzenie ministra trans
portu I gospodarki morskiej o 
"okresowym ograniczeniu ru-

Kupon konkursowy 
I I 

'"M1SS LATA Z RADlEM": 
GRUPA I 

1. Barbara Kłosińska 
2. Kinga Stefańska 
3. Agnieszka Blernacka 
4. Kinga Bednarska 
5. Marzena Słupkowska 

Zaznacz numer I nazwisko tylkO jednej dziewczyny. 
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Sprzedaż ratalna, leasingowa 
1. Od którego roku "Echo Dnia" jest gazetą poranną? 

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

upały 
chu oraz zakazie ruchu niektó
rych pojazdów na drogach". 

Dotyczy to ciężarówek, ważą
cych ponad 12 ton, które w czasie 
upałów przekraczających 30 stop
ni C nie będą mogły w godzinach 
11-23 poruszać się po drogach 
publicznych. 

Zakaz ma być ogłaszany przez 
Generalną Dyrekcję Dróg Publicz
nych z dwudniowym wyprzedze
niem. 

Zgodnie z tym samym roz
porządzeniem od 1 czerwca 1998 
r. ciężarówki ważące ponad 16 ton 
nie będą mogły jeździć w dni 
świąteczne i weekendy. W Euro
pie zachodniej taki zakaz już obo
wiązuje . 

Zdaniem ministra Rosatiego, 
jego rozmowy z liderem SLD 
dają podstawy, by sądzić, że 
możliwa jest taka interpretacja 
zapisów konkordatu, która usu
nie wątpliwości. - Liczę na to, o
czywiście pod warunkiem, że 
Stolica Apostolska zechce kon
tynuować dialog - powiedzial 
szef polskiej dyplomacji. 

Minister Rosati nie chciał wypo
wiadać się na temat dokumentu, 
którego wydanie zapowiedziała 
Stolica Apostolska po decyzji pols
kiego parlamentu, odkładającej 
debatę nad ratyfikacją konkordatu. 
- Nie wiem nic na temat tego doku
mentu - oświadczył. 

Zdaniem wicemarszalka Sej
mu Aleksandra Małachowskie
go, "niepotrzebna zadra poli
tyczna", która powstaje wokół 

sprawy ratyfikacji konkordatu 
jest dostatecznym argumentem, 
przemawiającym za tym, aby 
Sejm zajął się tą sprawą przed 
uchwaleniem konstytucji. 

Rozłucki 
z orderem 

Ambasador Francji Daniel 
Contenay wręczył wczoraj 
prezesowi Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie 
Wiesławowi Rozłuckiemu Or
der ZasługI. Odznaczenie, 
wręczone w imieniu prezydenta 
Francji, zostało przyznane "za 
wybitne osiągnięcia w rozwoju 
warszawskiej gieldy". 

Włamanie do nowej siedziby Ruchu Odbudowy Polski 

Polityczne czy rabunkowe? 
W nocy z czwartku na piątek włamano się do nowej siedziby 

Zarządu Głównego Ruchu Odbudowy Polski w Warszawie. Skra
dziono komputer zawierający dane o strukturze organizacyjnej 
ROP, centralkę telefoniczną, telefony I faks. Według Jana Ol
szewskiego, lidera ROP, okoliczności włamania wskazują, że do
konali go "wysoce profesjonalni specjaliści". 

.pochodziły z tego samego 
źródła , tej instytucji, która zajęła 
się ROP". 

Policja nie wyklucza, że 
sprawcy dostali s ię do siedziby 
ROP drzwiami otwierając m.in. 
patentowy zamek. Mogli też 
dostać się przez okno, WSPI
nając się po okalających kamie
nicę rusz1owaniach. Z łupem 
mogli wyjść drzwiami forsując od 
wewnątrz dwa zamki. 

Straty szacowane są na ok. 
10.000 zł . Według Olszewskie
go, dla normalnych włamywaczy 
lup nie byłby wart podjętego ry
zyka. Sprawców włamania nie 
zainteresowały m.in. pozo stale 
komputery, drukarki i kseroko
piarka. J . Olszewski powiedział, 
że nie potrafi w tej chwili powie
dzieć, czy właman ie mogło mieć 
charakter polityczny. 
Według oficera dyżurnego ko

misariatu XVII poliCji, wstępne 
ustalenia wskazulą, że .wygląda 
to na zwykłe rabunkowe włama
nie·. 

J . Olszewski przypomniał, że 
włamanie poprzedziły porwania 
dwóch samochodów na
l eżących do czlonków wladz 

ROP, z których jeden zastal po
bity. Oba uprowadzenia odbyły 
Się w identyczny sposób, co 
wskazuje, zdaniem Oiszewskie
go, że wszystkie te zdarzenia 

FENOMEN· UZDROWICIEL W RADOMIU 
Pan Marek Rulaza z USA uznany przez światowych specjalistów 

uzdrowiCielem XXI wieku, aby sprostać ogromnemu zainteresowaniu ludzi 
chorych, ktÓre wynlklo po tegorocznym lutowym seansie potwierdzi! swoje 
przybycie do Radomia 21 lipca, godz. 13 i 15, by po raz kolejny przekazać 
uzdrawiającą moc energii. 

Podczas seansów zdrowieją ludZie chorzy na serce, nerki, zmniejszają s ię 
guzy nowotworowe, tarczyce, choroby kobiece, zaburzenia ruchu i inne 

Spotkame odbędZie S i ę w Sali Koncertowej Urzędu WojeWÓdzkiego. 
Informacje pod tel. 20-444, 267-56, 284-95. 

Sesja 19 lipca 1996 
(piątek) 

KURS- ZMIANA 
AKCJE 111. 07. 1_ KURSU 

(proc.) 

AGROS 110,50 na -1,8 

ANIMEX 10,łlO 0,0 

BGDANSKI 33,20 nk 0,0 

BIG 2,115 ·1 ,7 

BORYSZEW 28,50 ~,O 

BPH 172,00 nI 0,0 

BRE 72,00 ·1,4 

BSK 225,00 0,0 

BUOIMEX 19,40 -2,5 

BWA 3,70 0,0 

BYTOM 35,10 ~,S 

COMPLAHD 47,go 0.0 

DĘBICA SI ,00 .1,8 

ELB UDOWA 38,00 1,4 

ELEKTRIM 20,50 3,5 

ELEKTROEX 4,10 -2,4 

ESPEBEPE 7.40 1,4 

EXBUD 25,50 o.a 
FARMFOOO 30,00 n. 0.0 
G6RAŻDŻE M,50 nk 0.0 

IRENA ZZ,80 ·1,7 

JELFA 37,00 ~ .. 
KABELBFK 75,00 nI 0.7 

KABLE 33,70 -3,4 

KETY lM,OO 1,11 

KPBP-8ICK lS,80 1,2 

KREDYT B 7,50 .{J,7 

KROSNO 49,00 .{J,4 

MOSTALEXP 7,go 1,3 

MOSTALGD 11,80 n_ .{J" 

MOSTALWAR l1.ao .{J" 

MOSTALZAB 11 ,10 OoS 

NOVrTA 7,30 .... 
OKOCIM ZZ,20 ·2,8 

otAWA 15,go .{J,S 

OPTIMUS 33,80 -1,5 

PBR 19,10 ·1,5 

PEKPOL ZZ,5O n- 0,4 

PETROBANK 12,80 ·1,5 

POLFKUTNO 52,00 nI ·1,11 

POUFARBC 10,10 0,0 

POUFARBW 12,80 .{J,8 

PPABANK 17 ,50 O.S 

PROCHEM 7,55 0,7 

PRÓCHNIK 8,iO na ~,3 

RAFAKO lS,50 1,2 

RELPOL 158,00 0,0 

REMAK 9,10 -6.0 

ROUMPEX 125,00 -2,3 

SOKot.OW 2,38 .{J ,a 

STALEXP 50,00 ~,7 

STOMIL 34,20 -2,3 

SWARZĘDZ 7.30 1,4 

TONSIL 15,70 ·1,3 

UNIVERSAL 7 ,9On. 1,11 

VlSTULA 8,90 ·1.0 

WA1łTA 54.50 nk 0.0 

WBK 13,50 2,3 

WEDEL 117,00 0.9 

WOLCZANKA 1',80 ·1 .0 

ZASADA 5,30 ,. ~.4 

ZYWIEC 179,00 ·2,2 

WIG 12..870.8 .{J,3 

WIG20 1.327,1 .{J .8 

AKCJE· RYNEK ROWNOLEGŁY 

AUERBANK 111,20 0.0 

BETONSTAL 27,60 n. 4,2 

CHEMISKOR 5,85 na 0.0 

DOMPlAST 33,50 1,5 

DROSED 37,00 .{J,8 

ECHO 311,00 4,0 

EFEKT 111.00 0.0 

IHOYKPOL 12,10 ~,8 

JUTRZENKA 45,00 0.0 

KRAKCHEM 4.50 2,3 

ŁDASA ,.go ·1 ,0 

PU 12,90 3,2 

PPWK 113.00 2,4 

~ ~ Imię i nazwisko 

~ Z21 M~; ·-············_··· 
Bogusław Bagsik prze

bywający w warszawskim 
areszcie śledczym , 
współwłaściciel spółki 
"Art-B", napisał W liście do 
Jerzego Rukszy, autora 
książki poświęconej Jego 
osobie, że "w żadnym 
przypadku nie żałuje czasu 
" Art-B«". List, będący 
pierwszą publiczną wypo
wiedzią Bagsika od mo
mentu aresztowania 
w Szwajcarii, opublikował 
w piątek tygodnik "Głos 
Ziemi Cieszyńskiej ". 

Były szef "Art-B" przerywa milczenie 

gazeta poranna l 9 7 l - l 9 9 6 .... .. _ .......................................... . 

Przybyłej na uroczystości pogrzebow~ rodzinie, przyjaciołom. 
kolegom, sąsiadom, dyrekcji l gronu pedag cznemu ZSl' ; 

wszystkim. którzy uczestniczyli w o tatnleJ drodze 

ś.p. GRZE ORZA KOTA 
podzięko," nla kładają 

%ona z dziefmi J rodzice 
Syły szef .Art-B" pisze, ze dZiś 

lego była fIrma Jest synonimem 
słowa afera, a Jego naZWisko 

• 
BAGSIK NIE ZALUdE 

jest synonimem slowa oszust. 
_Tym wszystkim. którzy wyrażali 
pogląd, że jedyna form ula to 
"puszczanie w skarpetkach .. , 
chcę pOWiedzIec, że te skarpetki 
zaczynają być rajstopami o nle
wym ernych kształtach" - napi
sał. Zaznaczył rowOlez, ze _"Art
S .. w sierpniU 1991 r. posiadało 
zobOWiązanie wobec ban u 
SPH SA w KatOWicach w wyso
koscl 4,2 bln starych zł Do dnia 
dZISiejszego »Art-S.. pod za-

rządem likwidatora zebrało 
kwotę ok_ 6 do 7 bln". Fakt ten 
Sagsik skomentował: .Non om
nis monar - nie wszystek u
marlem". 
Współwłaści ci el,Art-S· przyz

nal, że Jeżeli sąd skarze go na 
naJ surowszą, 15-\etnią karę 
WięZienia, to będZie to tylko 5400 
dni jego .indywidualnego smut
ku". 

Sagslk twierdzi ponadto, że 
trudno lest mu zgodzić się z po-

g lądem. IŻ jest osobą przegraną. 
Tak można określić jedynie czło
wieka, . który odchodzi do lamu
sa historu". Tymczasem Bagsik 
wciąż za swój naJWiększy atrybut 
uważa młodość. 

Koncząc list, były szef .,Art-S· 
wyraził nadzieję, iż powróci do 
Cieszyna i wywiąże się z obiet· 
nic złożonych mieszkancom, 
którzy w 1990 r. wybrali go rad
nym. 

http://sbc.wbp.kielce.pl
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"Na stałe wycofuje się z wszelkiej działalności politycznej" 

KARADŻIĆ USTĄPIŁ 
- Przywódca bośniackich Serbów, oskarżony o popełnienie zbrodni wojennych Radovan Ka

radżić ustąpił od piątku ze wszystkich stanowisk publicznych, by utorować drogę do przeprowa
dzenia wyborów w Bośni - oświadczył wysłannik USA Richard Holbrooke. 

Holbrooke poinformował o tym 
w piątek rano w Belgradzie przez 
telewizję CNN po 10 godzinach roz-

mów z prezydentem Serbii Slobo
danem Miloszeviciem, mających 
na celu zmuszenie Karadżicia do 
zrezygnowania z władzy i zajmo
wanych stanowisk. 

Oto kolejni zwycięzcy w naszej akcji promocyjnej. Aniela 
Krzysiek z Kielc wygrała trening auto prezentacji, Krzysztof 
Chruślińskl z Kielc otrzymał skierowanie na kurs komputero
wy, Mirosława Bielska z Kielc wygrała polisę ubezpiecze
niową· 

Przypominamy, do wygrania wiele nagród, m.in. o wartości 
500 zł I główna - "polonez caro" ufundowany przez "Euro-Au
to" w Kielcach. 

Dlaczego eksplodował "boeing"? Przemawiając z Belgradu Holbro
oke powiedział CNN, że Karadżić 
i kilku jego czołowych zwolenników 
podpisało w obecności Miloszevicia 
porozumienie, na mocy którego 
przywódca bośniackich Serbów 0-
puści wszystkie stanowiska umożli
wiające wywieranie wpływu na ich 
politykę· 

tując tekst porozumienia. "Nie 
będzie pojawiał się publicznie, 
w radiu, telewizji czy innych me
diach i środkach przekazu, bądź u
czestniczył w jakikolwiek sposób 
w wyborach. Od dziś dr Karadżić 
zrzeka się stanowiska przewod
niczącego Serbskiej Partii Demok
ratycznej oraz wszelkich związa
nych z tym pełnomocnictw i odpo
wiedzialności" - głosi porozumie
nie. W~ li [}Q)[@rn_l5l~ 

ATRAKCYJNA AKCJA PROMOCYJNA NA LATO ~ ~ • . ~ 
rmmJ~ 
mmm fII!IffiI!lmk [pJ}1[i]llfl &illID 
FUNDATOR: EURO-AUTO z 0.0. 

Jak grać? 
Codziennie /oprócz niedziel i świąt! "Echo Dnia" drukować 

będzie różne zestawy liczb, które należy odszukać i zakreślić na 
karcie. Jeżeli zakreśliłeś cały wiersz przy danej kategorii nagrody, 
wygrałeś tę nagrodę . 

Uwaga! 
Nagrodę można odebrać tylko wtedy, gdy najpóźniej do godziny 

16 następnego dnia po opublikowaniu szczęśliwych liczb zgłosisz 
się do biura w Kielcach, ul. Targowa 18, VIII piętro , pokój 828 lub 
zatelefonujesz pod numer w Kielcach 321-456 i odpowiesz na pos
tawione Ci pytanie dotyczące jubileuszu 25-lecia "Echa Dnia". 

Uwaga! Wygrane z piątku i soboty można zgłaszać w ponie
dzialek do godz. 16. 

Pełny regulamin akcji znajduje się w biurze w Kielcach. 

Przyczyny nieznane 
W piątek w godzinach popołudniowych okoliczności katastrofy 

"boeinga 747" towarzystwa TWA na Atlantyku w pobliżu Nowego 
Jorku nadal pozostawały nie wyjaśnione, a obu czarnych skrzynek 
nie udało się zlokalizować na dnie oceanu, ok. 40 metrów pod wodą. 

Ekipy, wydobywające z wody 
zwłoki ofiar i resztki maszyny, do 
piątku wyłowiły ok. 140 ciał na 230 
osób, które zginęły. Charles Wetli 
z okręgowej służby zdrowia w po
wiecie Suffolk ujawnił, że niektóre 
z wyłowionych ciał wykazywały 
ślady utonięcia, co oznaczałoby, 
że Ofiary były przy życiu w chwili 
wpadnięcia samolotu do wody. Ale 
najprawdopodobniej osoby te były 

Czołgi dla Bułgarii 

Dar Rosji 

już nieprzytomne lub bliskie śmier
ci w następstwie obrażeń spowo
dowanych eksplozją. 

Kongresmen amerykański Ben
jamin Gilman powiedział, że mimo 
braku na razie wszystkich do
wodów, pierwsze oznaki wyrażnie 
wskazują na prawdopodo
bieństwo aktu terroru. 

Na ogłoszonej przez towarzyst
wo TWA liście 230 osób, które znaj
dowały się na pokładzie rozbitego 
samolotu pasażerskiego "boeing 
747", figurują również nazwiska 
wskazujące na Amerykanów praw
dopodobnie polskiego pochodze
nia: Daniel Baszczewski, Patricia 
i Kimberly Kwiat. Brak jest danych' 
o ich miejscu zamieszkania. Pols
kie nazwisko -JiII Ziemkiewicz - no
siła ' również jedna ze stewardess 
zamieszkała w New Jersey. 

- Od dziś dr Karadżić zrzekł się 
urzędu prezydenta Republiki Ser
bskiej Jw Bośnil i wszelkich 
związanych z tym pełnomocnictw. 
Dr Karadżić deklaruje, że natych
miast i na stałe wycofuje się 
z wszelkiej działalności politycznej 
- oświadczył Holbrooke, od czy-

NATO z ulgą powitało ustąpie
nie Radovana Karadżicia ze 
wszelkich oficjalnych funkcji w Re
publice Serbskiej w Bośni , ale 
podkreśliło, że zachowuje "czuj
ność" i że sprawiedliwości nie 
stało się jeszcze zadość, gdyż 
"właściwym miejscem dla Karadżi
cia jest Międzynarodowy Trybunał 
w Hadze". 

Trotyl na dworcu kolejowym w Woroneżu 

Krok od tragedii 
Tylko szczęśliwy, ńie wyjaśniony dotąd przypadek zapobiegł 

tragedii w Woroneżu, obwodowym mieście w centralnej Rosji. 
Trzy kilogramy trotylu, podłożone przez terrorystów w poczekalni 
dworca kolejowego nie eksplodowały, mimo że wybuchł zapalnik. 

W piątek rano na dworcu ko
lejowym w Woroneżu wybuchł 
zapalnik, umieszczony wraz z 

Nagrody dostarcza Spedycja Polska 

Rosja podarowała BułgarII 
używaną ciężką broń o war
tości około 500 milionów do
larów, !'laJwldocznleJ w nag
rodę za to, że kraj ten nie ubie
ga się o pełne członkostwo 
w NATO. 

Rocznica zamachu na Hitlera 

1 ,5 kg trotylu w torbie w pocze
kalni. Jeszcze 1,5 kg trotylu znaj
dowało się tuż obok. Eksperci, na 
których opinię powołuje się agen
cja ITAR-TASS, są przekonani, 
że w razie wybuchu z dworca po
zostałyby tylko ruiny. 

Kielce, tel. 539-82j Radom, tel. 63-92-29; 
Ostrowiec Sw., tel. 65-37-35 

NASI SPONSORZY 
"DOLINA NIDY" w Gackach, 

tel. 049/57-81-30, dział marketingu 
Producent znakomitych zapraw gipsowych, spoiw, klejów, mie

szanek tynkarskich, szpachli. Dostarcza też agregaty tynkarskie, 
sprzęt pomocniczy. Dużym powodzeniem cieszą się płyty gipsowe 
sufitowe z ornamentami i gładkie. 

Sto czołgów T-72 i sto transpor
terów opancerzonych BMP-1 ma 
dotrzeć w poniedziałek do Warny, 
bułgarskiego portu nad Morzem 
Czarnym - podał rzecznik minister
stwa obrony Cwiatko Oonczew. 

Rząd Bułgańi jako jedyny w daw
nym bloku radzieckim wypowiada 
się, podObnie jak Rosja, przeciwko 
rozszerzaniu NATO na wschód. 

Donczew nie chciał podawać 
wartości daru rosyjskiego, ale 
eksperci oceniają go na pół miliar
da dolarów. Około 30 procent wy
posażenia armii bułgarskiej nie 
nadaje się do użytku . 

Spiskowcy protestują 
Tegoroczne obchody rocznicy nleudanego.zamachu na Hitle

ra 20 lipca 1944 r. przebiegają pod znakiem protestów dawnych 
spiskowców. 

Domagają się oni zwrotu dóbr 
skónfiskowanych im lub ich ro
dzinom przez faszystów pod
czas wojny lub przez komu
nistów po wojnie. Na skutek 
skomplikowanych uwarunko
wań prawnych po zjednoczeniu 
Niemiec w 1990 r. wielu z nich 

nie może odzyskać dawnych po
siadłości. 

Jeden ze spiskowców, baron 
Philip von Boeselager, rezyg
nując z uczestnictwa wysłał listy 
otwarte do prezydenta Romana 
Herzoga i premiera Turyngii 
Bernharda Vogla, który ma 
wygłosić przemówienie. 

Szef woroneskiego urzędu 
spraw wewnętrzynych Wiktor 
Trojnin wyklucza, by próba za
machu bombowego mogła być 
dziełem miejscowych struktur 
kryminalnych. Przedstawiciel re
gionalnej prokuratury kolejowej 
Jurij Gorszenkow powiedzial dla 
ITAR-TASS, że na podstawie 
zeznań świadków można stwier
dzić, że zamachówcami by/i 
mieszkańcy Kaukazu /mężczyz
na i dwie kobiety/ - świadczyły 
o tym ich wygląd zewnętrzny 
i charakterystyczny akcent. 

"Zmartwychwstały" Radujew twierdzi, że Dudajew żyje 
"Fundację 20 lipca 1944", któ

ra skupia żyjących spiskowców 
i ich rodziny, wezwał, by doma
gała się zwrotu skonfiskowane
go majątku . Z wyrzutem napisał, 
że oficjalnie czci się "bohaterów 
ruchu oporu", ale zarazem oni 
lub ich rodziny są "okradani 
przez polityków". 

Wstrzymać wojnę! 

·D,uma 
do "elcyna 

Dżochar Dudajew żyje I przebywa za granicą - twierdzi Sałman Radujew, czeczeński dowódca 
polowy znany ze styczniowej akcji terrorystycznej w KIziarze, który pojawił się w nocy z czwartku 
na piątek w programie czeczeńskiej telewizJI. Rosyjskie źródła utrzymywały, że Radujew zginął 
w wyniku wewnę~rznych porachunków między czeczeńskimi boJownikami. 

W nocy na piątek telewizja 
nadająca z terenu kontrolowa
nego przez oddziały cze
czeńskiej opozycji pokazała Ra
dujewa lub człowieka, który za 
Radujewa chce uchodzić . 

Cudownie wskrzeszony Ra
dujew - w ciemnych , przeciwslo
necznych okularach, ze zmie
nionym nosem ~ innym tembrem 
głosu - wyg lądem znacznie 
różnił s ię od dowódcy polowego, 
którego zapam iętał świat po ak
cji terrorystycznej w Kiziarze 
i Pierwomajsku. Radujew wy
jaśnił, że zmiany te są wynikiem 
operacji plastycznej, którą prze
szedł po tym, jak został ciężko 
ranny. W jego interpretacji wyda
rzenia miały następujący prze
bieg: oddział rosyjskich koman
dosów urządził zasadzkę na inne
go znanego czeczeńskiego 
dowódcę - Szamila Basajewa, ale 
wpadł w nią Radujew. Ciężko 
ranny w głowę Radujew miał być 
wywieziony do Niemiec, gdzie go 
wyleczono. 

Sałman Radujew twierdzi, że 
lider czeczeńskich separatystów 

Dżochar Dudajew także nie 
zginął , lecz przebywa w jednym 
z krajów bliskowschodnich. 

Sekretarz państwowej komisji 
ds. uregulowania konfliktu w Cze-

czenii Siergiej Stiepaszyn powie
dzial w piątek na konferencji pra
sowej, iż jest przekonany "na sto 
procent", że Dżochar Dudajew nie 
żyje, toteż nie najeży "traktować 

Czeczeński przywódca Sałman Radujew podczas czwartko-
wej konferencji prasowej w Gudermesie. Fot. PAP/CAF 

poważnie" oświadczeń domnie
manego Salmana Radujewa. 

Stiepaszyn nie wierzy też, że 
człowiek, którego kontrolowana 
przez bojowników czeczeńska 
telewizja pokazala w nocy 
z czwartku na piątek, jest rze
czywiście Radujewem. 

Tymczasem rzecznik Fede
ralnej Służby Bezpieczeństwa 
Rosj i Aleksander Zdanowicz 
oświadczył, że FSB nigdy nie 
twierdziła, że lider czeczeńskich 
separatystów Dżochar Dudajew 
i jeden z dowódców polowych 
Sałman Radujew polegli. 

Mniej więcej co trzeci dzień 
któraś z Amerykanek 
pełniących służbę w siłach 
międzynarodowych czu
wających nad realizacją poro
zumienia pokojow ego 
w Bośn i IIFOR/ inf ormuje 
swycl}. przełożonych, że spo
dziewa się dziecka - poinfor
mowała w piątek gazeta 
"Stars and Strlpes". 

Kapitan Chris Scholl - rzecz
nik amerykańskiego kontyngen
tu IFOR w bazie lotniczej koło 
Tuzii - nie okazuje zdziwienia. -
Zamknęli nas tu, więc co mamy 
robić - mówi wyjaśniając, że 

Strony 3, 4 przygotowano na podstawie materiałów PAP 

Zamach na Hitlera 20 lipca 
1944 r. długo nie docierał do 
świadomości Niemców. Władze 
RFN formalnie czciły rocznice, 
ale dramatyczny, choć nieudany 
czyn pułkownika Clausa Schen
ka, hr. Stauffenberga, w kwate
rze fuehrera pod Kętrzynem 
przez dziesięciolecia nie stawał 
się chlubną częścią tradycji na
rodowej. Dopiero dwa lata temu, 
w 50. rocznicę, podjęto na dużą 
skalę próbę ukazania światu , że 
jednak opór wobec nazistów ist
niał i że może być to powód do 
dumy. 

Duma Państwowa Rosji 
wezwała prezydenta Borysa 

- Jelcyna do wstrzymania 
wszelkich wojskowych opera
cji w CzeczenII I podjęcia ro
kowań z · przywódcami rebe
lianckimi. Rezolucja, zapropo
nowana przez ugrupowania li
beralne w parlamencie, zos
tała uchwalona 272 głosami 
przeciwko czterem. 

Rezolucja zawiera apel 
o zwołanie w trybie pilnym jaw
nego posiedzenia Rady Bezpie
czeństwa Rosj i z udziałem 
przedstawicieli opozycj i cze
czeńskiej i relacjonowanie prze
biegu rozmów przez telewizję. 

Kapitan sil I FOR nie dziwi się 

Mamy w mundurach 
seks jest często dla amery
kańskich żołnierzy płci obojga 
w Bośni jedyną rozrywką. 
Według "Stars and Stripes", na 
1 ,5 tys. kobiet w amerykańskim 
kontyngencie IFOR 70 zaszło 
w ciążę. 

Przyszle mamy w mundurach 
odwołuje się z Bośni; służba 
w IFOR wymaga noszenia 

ciężkiego sprzętu, a to nie jest 
dla ciężarnych wskazane. 

Heteroseksualne stosunki 
między żołnierzami amery
kańskimi nie są zabronione, pod 
warunkiem zachowania prywat
ności. Regulaminy wojskowe 
przewidują natomiast sankcje za 
cudzołóstwo oraz za seks do
wódców z podwładnymi. 

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Kończy się era uznana przez historyków 
za najokrutniejszą w nowożytnych dziejach świata 

MY Z KOŃC 
XX WIEKU 

Lęk, niepewność, przesyt Informacją I zdobyczami cywilizacji, 
dezintegracja, z'1iechęcenle, frustracja, Indywidualizm, bunt I a
narchia ... - WSPOŁCZESNA DEKADENCJA. Często zastanawia
my się - jak przetrwać we współczesnym świecie? Co przyniesie 
nam przyszłość? 

U schyłku XX wieku odczuwa
my przesyt nowościami techni
cznymi, szokuje nas natłok infor
macji, nowoczesne malarstwo, 
muzyka i inne formy sztuki. Wy
daje nam się, że nic nowego 
człowiek nie jest już w stanie wy
myślić - mamy dosyć. 
Męczą nas kultywowane 

przez pokolenia zwyczaje i zasa
dy, bycie częścią dobrze zorga
nizowanego społeczeństwa i je
go ogólnie obowiązującej moral
ności. 

Marzymy o nowym, inaczej u
łożonym świecie, w którym po
wstaną nowe jakości estetyczne 
i normy społeczne. Marzymy o 
świecie, w którym wiodącą rolę 
odgrywać będą prawdziwe indy
widualności. 

Lęk przed nieznanym 
Przesyt tym, co przyniosła cy

wilizacja. Chęć nowości i zmian, 
ale i lęk przed nieznanym. Anar
chia i indywidualizm, czyli - de
kadencja. 

Sto lat temu zjawisko uznane 
za dekadentyzm dało sławę 
wielkim indywidualnościom. Po
eci i malarze królowali we wszy
stkich salonach. Pijąc absynt I 

eksperymentując z narkotykami, 
burzyli zastane normy estety
czne i budzili ze snu zgnuśniałe 
mieszczaństwo. Kiedy Przyby
szewski dosyć bezczelnie 0-
głosił, że .. Na początku była 
chuć ..... - świat otrząsnął się z 
obrzydzeniem. 

Czy dzisiaj może nas coś je
szcze zaszokować? Czy pod 
koniec XX wieku możemy mó
wić o dekadencji? 

Dzisiejsi przedstawiciele a
wangardy artystycznej z upodo
baniem zajmują się sprawami, 
które zwykłego śmiertelnika 
przerażają: agresja, nienawiść, 
samounicestwienie, śmierć. W 
społeczeństwie końca XX wieku 
nie ma już kulturowych tabu. 
.Rock wyraża ten stan duszy, 
kiedy człowiek jest wkur ... na ca
ły świat" - w Jednym z wywiadów 
przyznał John Curley, lider a
merykańskiej grupy Afghan 
Whlgs. Cuńey dodaje: "Utwory, 
które mnie poruszają, zawsze 
dotyczą tego co najgorsze w ży-

ciu .. ." Poglądy tego typu nie są 
czymś nowym, oryginalnym, w 
alternatywnym, muzycznym 
świecie, tworzonym z myślą o 
najmłodszym pokoleniu. Smut
ne jest to, że młodzi ludzie bio
rący słowa swoich Idoli za 
prawdy życiowe, nie znajdują 
radości w życiu, nie odnajdu
ją się w społeczeństwie. Dla 
nich wszystko jest złe I ponu
re, a bać się I nienawidzić to 
rzecz normalna. 

Lęk przed dojrzałością 
Sami idole często w takim 

stopniu utożsamiają się z gło
szonym przez siebie stylem ży
cia, że doprowadza ich to do tra
gedii - samobójcza śmierć 
Kurta Cobalna była szokiem 

/ 
nie tylko dla jego fanów. Nie 
umiał żyć w świecie, który 
sam stworzył. Nigdy nie do
rósł. 

Pokolenie nazwane przez so
cjologów generacją X boi się do
rosłości. Stan ten kojarzy się z 
koniecznością podejmowania 
decyzji i z braniem odpowie
dzialności za swoje działania. 
Łatwiej jest pozostać w świecie 
nastoletnich fantazji, miłości, 
prochów i alkoholowych Imprez 
do białego rana. Cała reszta mo
że poczekać. Jak długo? 

Sposób na przeżycie 
W świecie, w którym zabrakło 

autorytetów moralnych, a młodzi 
nie są ukształtowani i nie znajdu
ją miejsca wśród dorosłych, du
żą popularnością cieszą się sub
kultury i nieformalne grupy reli
gijne. 

Subkultura dla młodego czło
wieka oznacza stabilizację i po
czucie bezpieczeństwa. Pozwa
la na kontakt z grupą rówieśni
ków o podobnym światopoglą
dzie. Agnieszka, studentka z Po
znania, od początku ogólni~ka 
zWiązana była z kulturą punkow: 
_ Kiedy pojaWiłam się w .noweJ 
szkole, n t Się mną nie zaintere
sował, Nie miałam szpanerskich 
ciuchów, nadzianych rodziców I 
nie jeździłam co roku za granicę· 
Nikogo n e interesowało to, co 
mam do pOWiedzenia -liczyła się 
otoczka, tani blichtr. Kiedy za-

częiam się zadawać z punkami 
zrozumiałam, że tylko wśród 
nich znajdę wielu naprawdę od
danych mi przyjaciół, którzy za
interesują się moim losem i dla 
których liczę się tylko ja, a nie 
moje ciuchy, rodzice i cały ten 
sztafaż. I choć od tamtej pory mi
nęło już osiem lat - nic się nie 
zmieniło. 

Bardzo dużą popularnością 
cieszą się wśród młodych ludzi 
religie. Wschodu, m.in. Towarzy
stwo Swiadomości Kriszny, któ
rego wyznawców nazywa się 
popularnie "krisznowcami". 
Tworzy ono azyl bezpieczeń
stwa dla zagubionych i znerwi
cowanych dusz. Niektórzy idą na 
spotkania do "krisznowc6w" tyl
ko po to, żeby odpocząć, "po
mantrować", poczęstować się 
przyrządzonymi przez nich we
getariańskimi przysmakami. Inni 
zostają dłużej. Marek, student z 
Kielc, spędził z nimi trzy lata: -
Oni pomogli odzyskać mi spokój 

i od nowa ułożyć sobie życie. Te
raz wiem, co w moim życiu jest 
dobre, a co złe. Dla mnie ważne 
jest także to, że dzięki nim po
zbyłem się nałogów. Będąc w 
grupie przez trzy ostatnie lata nie 
wziąłem do ust alkoholu ani ża
dnych środków wspomagają
cych, nie jem mięsa zwierząt i 
ryb. Oczyściłem swój umysł i or
ganizm. Nie obawiam się przy
szJoścl. 

Tylko na Kielecczyźnie jest 
zarejestrowanych czternaście 
kościołów i związków religijnych. 
Ile stowarzyszeń działa nieofi
cjalnie? Nie wiadomo. 

Każdy ma 
swój kosmos 

Maluczcy próbują rozpląty
wać zagadnienia wszechświata 
od niepamiętnych czasów. Już w 
średniow'eczu wyznawcy nauki 
trawili życie na opisywaniu i pró
bach ujarzmiania zjaWisk, kto
rych nie rozumieli. Osiągnięcia 
niektorych stały się motorem cy
wil zacji, prace Innych, nie 
zrozumiane przez współczes
nych, pokrył kurz zapomnienia. 

W naszym regIOnie od Wielu 
lat badania nad Zjawiskami nie
codziennymi prowadZJ Sławomir 
Zyguła, lider nieformalnej grupy 
.Gołoborze". 

Zyguła to lokalny odpowiednik 
Ericha von Danikena S upla 
wo ół Siebie grupę zapalenców, 

którzy głoszą przekonanie miłe 
współczesnym, że świat nie zgi
nie wraz z upływem tysiąclecia. 
W sylwestra 2000 roku rozpo
cznie się nowa era (new age), 
lepsza dla ludzi i doskonalsza 
pod każdym względem. Ma ona 
nosić nazwę ery Wodnika i trwać 
będzie od roku 2000 do 4000. W 
przeciwieństwie do mijającej e
poki Ryb (0-2000), lata Wodnika 
charakteryzować będzie swobo
da dla najbardziej nawet nieo
kiełznanej i ekscentrycznej myśli 
twórczej - nie zrozumiani inte
lektualiści i inni szaleńcy mogą 
więc spokojnie czekać na swój 
czas. 

Lider .. Gołoborzan" twierdzi 
ponadto, że rozszyfrował zagad
kę X planety Układu Słoneczne
go - Pragei, Atlantydy. Uważa, że 
odkrył właściwą treść mickiewi
czowskiej liczby ,,44" i innych 
znaków ukrytych w katolickiej i 
świeckiej tradycji. 

Jak na razie, jego entuzjazmu 
nie podzielił żaden ze współ
czesnych autorytetów. Zyguła -
współczesny geniusz, musi po
zostać nie zrozumiany. 

Koniec wieku 
i co dalej? 
Zbliżający Się koniec wieku 

stanowi wielką niewiadomą. 
Kończy się era uznana przez hi
storyków za najokrutniejszą w 
nowożytnych dziejach świata. 
Wykorzystanie broni atomowej. 
dwie wojny światowe, szereg 
konfliktów lokalnych, faszyzm i 
komunizm - świadomość, czego 
doświadczyliśmy w ciągu zale
dwie stu lat, przeraża. Pragnie
my spokoju i stabilizacji. 

W tej sytuacji trudno się dzi
wić, że tak wielkim powodze
niem cieszą się źródła zajmują
ce się przepowiadaniem przy
szłości. W Kielcach bez więk
szego kłopotu można się dowie
dzieć - co przyniesie przyszłość? 

Pani Magda od paru lat za
jmuje się wróżeniem z kart i chi
romancją, czyli czytaniem z ręki. 
Spotkanie z nią kosztuje 1 S zJo
tych, mimo to chętnych nie bra
kuje. 

- Przychodzą do mnie ludzie 
w różnym wieku, o różnej pozycji 
społecznej - mówi wróżka. -
Przede wszystkim martwi ich to, 
czy kiedykolwiek znajdą w swo
im życiu miłość. Interesują się 
także, w jaki sposób będą się 
rozwiązywać ich codzienne kło
poty związane z pracą, rodZiną, 
pieniędzmi. Ale ponieważ w lu
dziach z wiekiem rodzi się skłon
ność do refleksji, często zadają 
dużo poważniejsze pytania, na 
które muszę unikać odpowiedzi. 
Nie czuję Się odpowiedzialna do 
ogłaszania światu, kiedy wybu
chnie trzecia wojna światowa lub 
kiedy nastąpi koniec świata i czy 
będzie to np. za cztery lata? 

Dawniej wiadomo było do
kładnie, jak powinien wyglądać i 
zachowywać się tzw. porządny 
obywatel. Tymczasem teraz 0-
kazało się, że w społeczeństwie 
Istnieje duża grupa ludzi pragną
cych czuć, myśleć i zachowywać 
się inaczej. Krytykowani przez 
onserwatywnie nastawioną 
część społeczeństwa za deka
denckie podejście do ŚWIata, po
woli, z trudem znajdują sobie w 
nim miejsce. Wciąż nie moźna 
mówić o wszechogarniającym 
dekadentyzmie. Przekonanie to 
potwierdza dr Halina Mielicka, 
socjolog z Instytutu Pedagogiki 
WSP w Kielcach. - Nie zaobser
wowaliśmy dekadentyzmu w 
szerszej skali ani na terenie Po/
ski, ani w skali światowej. Istnie
ją jednak pewne jego sympto
my. Społeczeństwo oczekuje, 
że jednostka dopasuje się do o
bowiązującego stylu życia. Jeśli 
się wychyli, zostaje uznana za 
dZIWaczną. Indywidualizacja 
postaw jest odbierana w społe
czeństwie Jako coś niepotrzeb
nego i negatywnego, dekaden
ckiego. 
Współczesny dekadent, tak 

jak jego prapradziadek, żyje w 
opozycji do reszty śwIata I w 
samotności przeżywa swój 
nIepoko) moralny. 

Inga PAMUŁA 

Czy można ukształtować rzeczywistość wokół siebie? Wyko
rzystać przeszkodę tak, aby stała się pomocna? Odpowiedź na 
to pytanie znaleźli przed wiekami wojownicy nocy NInja. Wiedza 
o praktycznym wykorzystaniu stosowanych przez nich tzw. ge
stów mocy dotarła do Polski klika lat temu. Usystematyzował ją 
Grzegorz Piasecki z Końskich wydając w ubiegłym roku broszurę 
.. Gesty mocy - mudry stosowane przez wojowników nocy NInja" . 

Autor pracy, z wykształcenia 
grafik, od kilku lat związany jest 
z Laboratorium Psychotroniki w 
Łodzi. Jest stałym wystawcą kie
leckiej giełdy minerałów. Pre
zentuje m.in. wykonane w opar
ciu o wiedzę na temat dawnych 
Wierzeń I kultur oryginalne amu
lety. Od niedawna prowadzi kil
kudniowe kursy i seminaria, na 
których uczy tajemniczych ge
stów mocy. 

Zaczęło się od Silvy 
O samokontroli umysłu meto

dą Silvy słyszeli już chyba 
wszyscy. Najpopularniejszy na 
świecie kurs medytacji pozwala 
na lepsze wykorzystanie nieo
graniczonych możliwości tkwią
cych w umyśle każdego człowie
ka. Pierwsze zajęcia w tym za
kresie przeprowadził w 1966 ro
ku w Teksasie Jose Silva. Do tej 

Mudra jako słowo zaczerpnię
te z sanskrytu oznacza m in. 
praktyki polegające na odpowie
dnim układaniu dłoni i palców, 
często stosowane w krajach 
Wschodu w różnych systemach 
mistycznych i w magicznych ry
tuałach. Ze względu na swój 
sprawczy charakter były okreś
lane jako przywołujące gesty 
mocy. Do Japonii dotarły głównie 
przez Chiny z Tybetu. Wykorzy
stywane w różnych szkołach 
walki, stały się skuteczną meto
dą pozwalającą w zaskakujący 
nieraz sposób rozwiązywać 
przeróżne problemy i znajdować 
wyjście w trudnych sytuacjach. 
Nic dziwnego, że szybko stały 
się wyrafinowanym i efekty
wnym narzędziem używanym 
przez klany Ninja, pomagającym 
sprostać trudnym zadaniom. 
Tym bardziej iż mudry posiadały 

Mudry - gesty mądrości, percepcji, 
ochrony. Zapewniają opiekę sił 
kosmicznych, ale nie zwalniają 
od działania. 

Umysl pod kontrolą 
pory kurs ukończyło ponad 8 mi
lionów ludzi z prawie stu krajów 
świata. Wśród nich byli katolicy, 
buddyści, muzułmanie i ateiści. 
Któż bowiem nie chcialby uwie
rzyć w genialność swojego u
mysłu i przekonać się o możliwo
ściach efektywniejszego wyko
rzystania jego potencjalu, aby 
cieszyć się zdrowiem, sukcesa
mi j harmonią w życiu doczes
nym. 

I pomyśleć, że teorię wymyś
loną początkowo dla mających 
trudności w nauce małolatów 
wykorzystuje się w każdej dzie
dzinie. W Polsce w kursach sa
mokontroli umysłu uczestniczyło 
do tej pory kilka tysięcy słucha
czy. Od 1987 roku zajęcia pro
wadzi m.in. prof. Zbigniew Kró
lIcki, zweryfikowany instruktor 
metody Silvy w Polsce, uczeń 
sławnego teksańczyka. 

Sposób na wszystko 
Zaczynamy od programowa

nia naszej osobowości w kierun
ku pozytywnego nastawienia do 
życia - to najważniejszy warunek 
pozwalający na podjęcie działań 
prowadzących do sukcesu i 
szczęścia . Uczymy się technik 
osiągania głębokiego relaksu, 
aby wyeliminować negatywne e
fekty stresu. Wyższy stopie n 
wtajemniczenia to kontrola snu i 
budzenia się bez budzika. Meto
dą samokontroli umysłu pozby
wamy się bólu, w przypadku 
chorób uzupełniamy działanie 
lekarza poprzez spowodowanie 
pozytywnego wpływu naszych 
wyobrażeń i emocji na zdrowie. 

Zainteresowanych metodą 
Silvy można podzielić na dwie 
grupy. Pierwsza grupa upatruje w 
samokontroli umysłu szansy na 
wyzdrowienie, druga liczy na po
prawę pamięci, zdolności twór
czych, zdolności rozwiązywania 
problemów i podejmowania traf
nych decyzji. IntuicyJne wywody 
Jose Silvy sprzed 50 lat potwier
dzaJą ostatnie wyniki badań w 
dZiedzinie fizyki kwantowej i me
dycyny psychosomatycznej. 

Umysł wojownika 
- Zawsze fascynowała mnie 

sl/a ludzkiego umysłu - mówi 
Grzegorz Piasecki. - Jestem w 
stanie udowodnić, że człOWiek 
może wpłynąć na zmianę pogo
dy. Po zapoznaniu się z metodą 
Silvy zacząłem poszukiwać In
nych metod wpływania na ota
czającą nas rzeczywistość. I tak 
natrafiłem na mudry, czyli gesty 
mocy. 

wiele cech pozwalających na ich 
praktyczne wykorzystanie także 
do zadań szpiegowskich i skry
tobójczych najczęściej wykony
wanych przez slawnych japoń
skich rycerzy nocy. Nie wymaga
ły żadnego oprzyrządowania, je
dynie sprawnych dłoni. Same 
były bronią nie do wykrycia. Były 
niezawodne i szybkie w każdej 
sytuacji. W trudnych warunkach, 
wymagających szczególnej od
porności psychicznej, spraw
dzały się jako środki najskute
czniejsze i najbardziej ekonomi
czne. Wiedzę o mudrach czer
piemy ze świętej księgi Ninja spi
sanej w 1676 roku. Jest to głó
wne źródło wiedzy o działaniu i 
stosowaniu gestów mocy. 

Siła w geście 
- Gest stanowi integralny skła

dnik ludzkich zachowań - mówi 
Grzegorz Piasecki. - Wiernie ilu
struje stany emocjonalne, nasta
wienia, reakcje. Jest ściśle zwią
zany z określonymi typami akty
wności, co sugeruje możliwość 
stymulowania zachowań przez 
odpowiednie dobieranie ruchu. 
Stąd tylko jeden krok do ukierun
kowanej pracy nad osobowością 
i charakterem. Podobnie jak ćwi
czenie pisma, wykonywanie 0-
kreślonych gestów wyrabia w 
podświadomości odruchy, które 
będą sprzyjały tylko wybranym 
reakcjom i zachowaniom. 

Podczas dwudniowych war
sztatów gestów mocy poznaje
my jedenaście mudr, czyli spo
sobów ułożenia dłoni oraz moż
liwości ich wykorzystania w 
praktyce. Po takim kursie nikt nie 
stanie się skrytobójczym Ninja. 
To raczej lekcja dla osób pragną
cych pozytywnie i bezpiecznie 
wykorzystać własne możliwości. 
Mudry mają charakterystyczne 
nazwy - "tybetański piorun", 
.wielki diament" czy "znak lwa". 
Dobrane są tak, aby można je 
było zastosować praktycznie we 
współczesnym świecie. Są ge
sty mądrości, percepcji, ochro
ny. Zapewniają opiekę sił kosmi
cznych, ale nie zwalniają od 
działania. 

W wiosennych warsztatach 
gestów mocy uczestniczą głó
wnie maturzyści. Już pierwsze
go dnia przekonują się jak wiele 
mogą zapamiętać. Tajemnicza 
mudra bowiem pomoże w zdo
bywaniu wiedzy, ale nie zdobę
dzie jej za nas. 

Małgorzata PAWELEC 

http://sbc.wbp.kielce.pl



strona 6 . Publicystyka 

Minęły już czasy, gdy bezpieczeństwo mógł zapewnić konduktorowi 
jedynie pistolet maszynowy, ale ... ciągle jest we.soło 

KOLEJOWY 
KALEJDOSKOP 

To już czwarta półlitrówka. Przechodzi z rąk do rąk niczym 
indiańska fajka pokoju. Oślinioną szyjkę butelki raz po raz pa
kuje sobie do ust kolejny spragniony. Do Radomia jeszcze 80 
kilometrów. Dopiero minęliśmy Piaseczno. 

*** 
Paweł wysącza ostatni łyk, 

podnosi butelkę do góry, trzyma 
chwilę w tej pozycji, by wszyscy 
widzieli, że nic się nie zmarno
wało, potem robi energiczny za
mach i wali mocno o metalowe 
części siedzenia. Szkło rozprys
kuje się na wszystkie strony. 
Podłoga błyszczy od krysz
tałków po czterech butelkach. A
le tak trzeba. Na szczęście ... 

Wieśkowi zrobiło się jakby go
rzej . Wypił wprawdzie niedużo, 
ale kiedy dwudziestu chłopa 
w jednym przedziale pali jeden 
po drugim, to można skręcić się 
od mdłości. Uniósł się nieco z 
ławki, poczuł zawrót głowy, ale 
przemógł się i sięgnąt do uchwy
tu okiennego ręką. Swieże po
wietrze, to jest właśnie to , czego 
Wieśkowi było w tej chwili naj
bardziej potrzeba. Szarpnął raz, 
szarpnął drugi. Nie poszło. 
Wszystko przez ten cholerny 
dym zaprawiony gorzałą . 

Co robić? Wiesiek sięga do 
torby po pustą butelkę, po "pty
siu". No to łup tą butelką 
w szybę! Na podłogę poleciało 
niewiele. Prawie wszystko za 
okno. Do wagonu wdarł się 
przyjemny powiew wiatru. 
Wieśkowi wyraźnie s ię popra
wiło , złapał świeży luft w płuca, 
w kilka minut czuł się jak nowo 
narodzony. 

odsunął chłopaków, żeby się 
który nie skaleczył i pociągnął 
ostrzem po dermie opinającej 
gąbczaste pokrycie siedzenia. 
Najpierw wykroił górę, potem 
dół, a na końcu boki. Gąbka 
będzie tliła się długo . Chłopaków 
nie obchodzi jak długo . Pociąg 
dojeżdża akurat do Radomia 
i trzeba wysiadać. 

Stop! Chłopaki po kolei o
puszczają zadymiony wagon. 
Jeszcze przed wyjściem Piotrek 
postanowił zrobić dowcip kie
rownikowi pociągu . Pociągnął 
mocno za rączkę hamulca bez
pieczeństwa. I teraz możemy 
wracać do domu - zaproponował 
Jarek. 

*** 
Kierownik pociągu , który 

często jeździ na trasie Warsza
wa - Radom - Kielce powiada, 
że minęły już wprawdzie czasy, 
kiedy bezpieczny przejazd mógł 
zapewnić konduktorowi jedynie 
pistolet maszynowy, ale ... ciągle 
jest wesoło. 

Przychodzi konduktor z pod
bitym okiem i mówi: - Panie kie
rowniku , z tyłu złodziej obrobił 
pijanego, a mnie uderzył. 

Kierownik nie waha s i ę ani 
przez ' moment. Ma to już we 
krwi. Idzie szybko we wskazane 
miejsce. Złodzieja mimo pro
testów prowadzą razem z kon
duktorem na kolejowy komisa-

riat policj i. Po piętnastu minu
tach złodziej wraca. 

Idzie i mówi: - Dostałem od 
nich dwie pały, ale za to ty 
u mnie masz dwa noże. 

- Jak dotychczas, chodzę cały 
- mówi kierownik - ale mam pre-
tensje do policji, która często lek-

komyślnie pozbywa się chuli
ganów. Tłumaczy, że nie złapali 
ich na gorącym uczynku, że w iz
bie wytrzeźwień mają właśnie 
komplet. Ma też pretensje do 
swoich przełożonych , którzy nie 
wyposażyli go w broń palną, mi
mo że jego praca na tej linii jest 
bardziej niebezpieczna niż 
służba policyjna w Radomiu. 

*** 
Dziś moda na chamski pod

ryw trochę minęła . Podróżni 
łączą się w grupy odpowia
dające miejscu zamieszkania 
i zajmują dla siebie po pół wago
nu, a najczęściej służbowy. 
Jeżeli jest to późny wieczór, 

a gdzieś słychać brzęki tłuczo
nego szkła, najlepiej trzymać się 
z dala od takich odgłosów. 

- Kiedy przyjdzie sprawdzać 
bilety - mówi konduktor z 12-let
nim stażem pracy - i kiedy okaże 
się, iż pasażer nie ma biletu pod
nosi się krzyk pod adresem kon
trołującego . - Łobuz! Swinia! 

Biedny chłopak raz jedzie bez bi
letu, a ten go szarpie o byle co! 
Najgłośniejsze są kobiety. So

lidaryzują się z podpitymi mło
dzieńcami na wszelki wypadek, 
aby je później nie zaczepiali. 

Tymczasem "biedny chłopak" 
wyjmuje półlitrówkę i pije za 
zdrowie kierownika. Inni też 
dołączają do toastu pomrukując 
przy tym, że za znęcanie się nad 
pasażerem można wylecieć z 
pociągu. 

*** 
Sobota. Od strony Barto

dziejów, Chyriowa, chłopcy wy
ruszają n.a stadion do Warsza
wy. Jadą kupić nowe ciuchy na 
wiejskie disco polo. Chłopaki tuż 
przed żniwami , obrządzili doby
tek, a teraz należy im się trochę 

wolności. Każdy z nich bierze 
sobie za punkt honoru pokaza
nie się z flachą między ludźmi. 
Tuż za Warką wszyscy są już 
pijani. Zapomnieli, co mieli ku
p ić. Zastanawiają się czy z cze
goś nie zrezygnować na poczet 
jeszcze jednej flachy. 

Po wódce kondycja jednak 
słabnie. Chłopaki bez skrępowa-

Chłopakom taki świeży luft 
jednak nie bardzo pasował. Piot
rek to nawet zaklął głośno. Z na
tury jest podobno delikatny, a na 
powiewy uczulony. Mówił, że do
piero dwa tygodnie temu za
kończył chorobowe, a teraz zno
wu zanosi się na przestój. -
Szlag może trafić w takiej sytua
cji - mruczy. 

Prywatni przewoźnicy puszczają PKS z torbami? 

Wstał, pozbierał wszystkie 
gazety, które chłopaki ułożyli 
w jedną kupkę , wyjął pudełko 
zapałek i podpalił. 

BUSKO-ZDRÓJ. Od kilku dni dwa duże autobusy, niczym 
czołgi strzegą z dwu stron wjazdu na teren starego dworca PKS 
w centrum Buska. Rozpoczął się na dobre bezpardonowy bój 
o pasażerów. Kilkunastu prywatnych przewoźników mikrobusa
mi różnych marek zwija się jak w ukropie, wożąc pasażerów na 
co bardziej ,lukratywnych liniach. Nad buskim Oddziałem 
Państwowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej 
zawisło realne widmo bankructwa. 

- To jest granda, piractwo i fi
nansowy rozbój - mówi dyrektor 
PKS w Busku Zdzisław Kle
pacz. 

rać nam wszystkich "pełnopłat
nych" pasażerów. Właścic iele 
"nysek" czają s ię w uliczkach do
jazdowych do dworca i na 3-5 

rastruktury Technicznej Uw. ·Za 
cały teren dworca, którego PKS 
jest wieczystym dzierżawcą, po
nosimy stosowne opłaty i nikt nie 
ma prawa wykorzystywać tego 
dla własnych prywatnych celów 
finansowych - stwierdza dyr. Z. 
Klepacz. - W każdym z auto
busów blokujących wjazd na 
dworzec, oprócz kierowców 
przebywa po kilku pracowników 
PKS /w przypadku awantury/ 
głównie kontrolerów. llil miejscu 

wiedzialność. Jest jeszcze jeden 
skandal, na który natychmiast 
powinny zareagować władze 
miejskie i wojewódzkie. Ten 
mianowicie, że na terenie Buska 
i okolic działają /w majestacie 
prawa?/ przewoźnicy z Tarnowa 
czy Krakowa. Pieniądze odpły
wają poza nasze województwo. 
Do blokady dworca zmusza nas 
l ęk przed bankructwem i utratą 
pracy przez liczącą 600 osób 
załogę. Mamy linie podmiejskie, 

Ognisko zapłonęło żółtym 
blaskiem. - Tylko bez paniki - u
cina Wiesiek. - Jak przyjdzie "ka
nar", to najwyżej go zglanujemy. 
Oczywiście , jak będzie nie
grzeczny - rzucają propozycję . 

In icjatywą błysnął dopiero Da
rek. Wyciągnął z kieszen i nóż, 

- Kilkunastu posiadaczy mik
robusów po zgłoszeniu działal
ności gospodarczej w UMiG robi 
co uważa za stosowne, aby zab- Bój O pasażerów 

... rvr' '''' .I n . W jednym z miejscowych sklepów spożywczych, 
zao w sumie doskonale, napotkaliśmy dosyć ciekawą, 
a nawet rzec można wręcz zaskakującą ofertę handlową. Otóż 
pośród całej gamy wszelkiego rodzaju trunków o większej i mniejszej 
mocy dostrzegliśmy trzy butelki niebieskiego "napitku" rodem z "Pol
mosu". Cena była, owszem, przystępna, ale odstraszała nas nieco 
spoglądająca z etykietki trupia czaszka uzbrojona w piszczele. Osta· 
tecznie po głębszym namyśle wybraliśmy coś innego, choć znacznie 
droższego , pozostawiając niebieski napój prawdziwym amatorom 
mocnych wrażeń. No to bęc... /TOM/ 

Fot. T. Głębocki 

minut przed rozkładowym odjaz
dem autobusu liniowego podjeż
dżają na przystanki i zbierają lu
dzi. Wyłącznie pełnopłatnych . 
Nam pozostaje reszta, czyl i ci, 

. którzy korzystają ze zniżek, a ta
kich grup ludzi jest aż 17. "Pi
ratów" nie obowiązują żadne 
przepisy i regulaminy. Nie mają 
rozkładów jazdy ani wyznaczo
nych przez władze miasta 
miejsc przystankowych czy par~ 
kingowych. Działają w godzi
nach największego nasilenia ru
chu pasażerskiego bez jakich
kolwiek uzgodnień i ustaleń 
z wojewódzkim koordynatorem 
transportu. Doszło do sytuacji, 
że prywatny przewoźnik wjechał 
na teren naszego dworca, a my, 
tzn. PKS za zablokowanie mu 
wyjazdu zostaliśmy ukarani 
mandatem. Okazało się, że 
przewoźnik ów posiada zezwo
lenie na wjazd /z obu stron sta
rego dworca ustawione są znaki 
zakazu wjazdu, które nie do
tyczą PKS/ wydane przez dyrek
tora Wydziału Komunikacji i Inf-

jest także inspektor ds. marke
tingu i reklamy buskiego PKS -
Andrzej Czapla. 

- Wyliczyli śmy nasze straty 
w ciągu jednego dnia na linii 
Busko - Nowy Korczyn - tnówi 
Andrzej Czapla. - Wyniosły one 
40 mln starych złotych . Na in
nych jest jeszcze więcej. "Pry
watni" obsługują jedynie linie 
o dużym natężeniu ruchu pa
sażerskiego, a więc z Buska do 
Kielc, Chmielnika, Wiślicy, No
wego Korczyna i Kazimierzy 
Wielkiej. Po prostu spijają śmie
tankę. Jeśli komuś przysługuje 
zniżka na przejazd - wypraszają. 
Są "tańsi". Jeśli np. nasz bilet do 
Kielc kosztuje 4,20 zł, to oni 
biorą 4 zł. Jeszcze więcej zara
biają na krótszych liniach. My za 
naszych pasażerów ponosimy 
pełną odpowiedzialność, 
włącznie z ubezpieczeniem. Oni 
- nie. Wiaty, przystanki i zatoki 
autobusowe przy trasach są na
sze. Oni tylko czerpią z nich ko
rzyści. Pasażer wsiadający do 
"nyski" jedzie na własną odpo-

z których korzysta raptem 1 0-15 
osób i musimy je obsług iwać , co 
jest zupełn ie nierentowne. "Pry
watni" nie chcą słyszeć 
o wyręczaniu nas w takich przy
padkach - dodaje inspektor 
Czapla. 

"Pekaesiarze" są zdespero
wani. Buskiemu PKS pod legają 
oddziały w Pińczowie i Kazimie
rzy Wielkiej. W samym tylko 
Busku tabor liczy prawie 100 au
tobusów. Aby wyjść na swoje ba
za PKS świadczy inne usług i -
dystrybucję paliw, przeglądy re
jestracyjne pojazdów itp. Ozna
cza to być albo nie być dla setek 
ludzi, firmy i jakości usług. 

Tymczasem na ul. Kościuszki, 
tuż przy wyjeździe z dworca, do 
kolejnej "nyski" z napisem "prze
wóz osób" wsiadają ludzie. Na 
szybie tabliczka z napisem 
"Wiślica" . Kompletowanie pa
sażerów trwa kilka minut. - Mam 
zarejestrowaną działalność -
mówi kierowca minibusa - zez
wolenie, opłacam ZUS, Urząd 
Skarbowy i wszystkie doku men-

nia rzygają po kątach . To nawet 
dobrze, bo po co trucizna ma za
legać im na żołądku. 

Jednak niezawodnym dowci
pem okazuje się chwyt za ha
mulce bezpieczeństwa. Pociąg 
staje w polu, wszyscy wychylają 
głowy, by zobaczyć co się będzie 
działo. 

Przychodzi konduktor, dopro-
wadza rączkę hamulca do 
poprzedniej pozycji. 

Pociąg rusza. Niedaleko. 
Znowu ktoś pociągnął za hamu
lec. Ubaw po pachy! 

Stałą chorobą trasy jest polo
wanie na bejca. Bejc to taki, któ
ry zbyt mocno przechylił flachę 
i teraz z braku równowagi nie 
może wytrzymać w pionie. 
Najczęściej śpi. 

Polowanie na bejca już dawno 
weszło w modę. Na łowy wybie
rają się uczniowie, bezrobotni 
i wyspecjalizowane grupy 
przestępcze. Jeśli bejc obudzi 
się podczas ściągania butów, to 
natychmiast zarobi w mazak, 
żeby sobie jeszcze trochę pos
pał. Częśc artystyczna polega 
na tym, że później bejc chodzi po 

- peronie, na bosaka i w gaciach, 
szukając policji, a chłopaki przy
glądają się z bezpiecznego miej
sca i ryczą ze śmiechu. 

*** 
Mój rozmówca pracę na kolei 

rozpoczął 18 lat temu. W rodzin
nej wiosce niewiele miał do ro
boty, bo ani tam gospodarstwa 
dużego nie było , ani też wi
doków. 

Sąsiad był kolejarzem. Po
szedł więc i on na kurs konduk
torów. 

- Jeszcze sześć lat temu - po
wiada konduktor - na tej linii trze
ba było być kulturystą lub bokse
rem. Teraz wystarczy odwaga 
i szybka orientacja. Oznacza to, 
że wyszło z mody wyrzucanie 
konduktorów przez okno, ale in
ne niebezp ieczeństwa nie za
nikły. 

Teofil NOGAJ 

ty wożę przy sobie. Świadczę 
usługi dla ludności , nikogo na 
siłę z autobusu PKS nie wy
ciągam. Ludzie sami wybierają, 
z kim chcą jechać , a PKS teraz 
się obudziło "z ręką w nocniku". 
Teraz owocują im długie lata a
rogancji kierowców, kasjerek, 
kontrolerów. Częstego zatrzas
kiwania drzwi przed nosami 
wsiadających i innych temu 
podobnych "grzeczności" . 
Wierzę w zwycięstwo praw ryn
ku - dodaje kierowca. 

Pasażerowie : - Nareszcie 
obsługa jak należy. "Nyska" jak 
się poprosi, to zatrzyma się 
gdzie się Ghce, nawet przed do
mem. Szybciej, taniej, wygod
niej, a kierowca i bagaż pomoże 
wynieść, i uśm iechnie się do lu
dzi. Słowem : niebo a ziemia -
twierdzi zgodnie komplet ludzi 
odjeżdżających w kierunku 
Wiślicy. 

Buski bój rozgorzał w chwili, 
gdy policjant ukarał mandatem 
kierowcę PKS za tamowanie ru
chu. Zdaniem przedstawicieli 
PKS, powinni być karani przede 
wszystkim kierowcy minibusów 
za niedozwolone zatrzymywa
nie się w zatokach przeznaczo
nych wyłącznie dla PKS. Prob
lem jednak nie w tym, aby policja 
uganiała się za mini- i maxibusa
mi. Konieczne są uregulowania 
prawne. Projekt stosownej uch
wały czeka w Sejmie, którego 
posłowie przebywają na urlopie 
wakacyjnym. Zanim urodzi się 
ustawa i jej wytyczne zostaną 
wyegzekwowane w terenie, 
wielki do niedawna monopolista, 
jakim jest PKS może runąć, gdyż 
już mocno chwieje się na no
gach. Będzie wielki huk!!! Prob
lem bowiem nie ma wymiaru lo
kalnego, czyli buskiego, lecz do
tyczy całego województwa i kra
ju. 

Michał IMOSA 

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Ujawnił się autor książki o kampanii prezydenckiej Clintona 

KLUCZ DO BIAŁEGO DOMU 
Sensacją dnia w stolicy USA stało się w środę ujawnienie się autora głośnej powieści z kluczem 

"Primary Colors", w konwencji satyrycznej opisującej kampanię prezydencką 1992 roku, kiedy 
wybory wygrał Bill Clinton. Znany w USA komentator tygodnika "Newsweek", Joe Klein, przyznał 
się publicznie, że to on jest tajemniczym "Anonimem", który figurował na okładkach jako twórca 
wydanego w ubiegłym roku bestselleru. 

Klein został niejako zmuszony 
do ujawnienia się , ponieważ 
wcześniej tego samego dnia 
dziennik "The Washington Post" 
ogłosij, że zidentyfikował autora 
"Primary Colors" - książki, która 
zebrała doskonałe recenzje za 
wartości literackie i celną obser
wację politycznych wydarzeń 
1992 roku. "The Washington 
Posf' wynajął specjalistkę z labo
ratorium policyjnego w Chicago, 
która przeprowadziła ekspertyzę 
grafologiczno-porównawczą 
odręcznych notatek i poprawek 
na maszynopisie powieści oraz 
pisma Kleina. Analiza wykazała, 
że między obu charakterami pis
ma nie ma żadnej różnicy. 

Wyznanie Kleina wywołało 
burzę w amerykańskim środo-

wisku dziennikarskim, ponieważ 
po wydaniu książki należał on do 
{Jrona "podejrzanych" o jej napi
sanie, ale wielokrotnie pytany, 
czy jest jej autorem - konsek
wentnie zaprzeczał. 

Niektórzy podejrzewają, że 
zasłaniając się pseudonimem, 
Klein chciał się podwójnie za
bezpieczyć przed odpowiedzial
nością dziennikarską, chociaż 
bowiem jego utwór jest fikcją li
teracką, to poszczególne posta
cie książki, włącznie z prezyden
tem Clintonem - opisane dwuz
nacznie lub wręcz niepochlebnie 
- a także sytuacje, są łatwe do 
rozszyfrowania. 

W swoistej konspiracji z "Pri
mary Colors' brało udział nie tyl
ko wydawnictwo "Random Hou-

Dzięki sondzie poznano klimat Marsa 

Rocznica "Vikinga" 

se", które ją opublikowało, lecz 
także magazyn .Newsweek", 
gdZie Klein zamieszcza swoje 
komentarze. Tygodnik wydruko
wał w jednym z numerów arty
kuł, którego autorzy zastana
wiali się kto napisał głośną 
książkę - najwyraźniej udając, że 
sami nie znają autora. 

Klein twierdzi, że został "Ano
nimem' dla zabawy, nie mając 
poza tym pewności jak będzie 
przyjęty Jego literacki debiut. 
Powszechnie podejrzewa się 
jednak, że kamuflaż był także 
znakomitym chwytem reklamo
wym, pomagającym w sprze
daży książki. Dzięki honorariom, 
Joe Klein został już bogatym 
człowiekiem, a prawdopodobnie 
zarobi jeszcze miliony dolarów, 
ponieważ książka będzie sfilmo
wana i to przez znakomitego 
reżysera Mike'a NIchoisa. 
W głównych rolach mają zagrać 
aktorzy ze światowej ekstrakla
sy: Tom Hanks {Jako alter ego 
Clintona - gubernator Stanton/ 
i Emma Thompson lżona Stan
tona, czyli Hillary Clinton/. 

Scena z drezdeńsklego 
sklepu mleczarskiego: sprze
dawczyni Anett Weck podaje 
kawałek sera nietypowemu 
klientowi - krowie EIsle. W ten 
sposób reklamuje się cyrk Ae
ros, w którym występuje Elsa. 
Sklep założony w 1880 roku, 
a odrestaurowany w 1995, u
ważany jest za jeden z naj
pIękniejszych na świecie. 

Fot PAP/CAF 

Diana przed rozwodem, Fergie • po 

Księżne na Riwierze 

Przed 20 laty - 20 lipca 1976 r. - amerykańska sonda 
międzyplanetarna "VIking 1" wylądowała na Równinie Złota 
na Marsle. 

69-latek spełnił życzenie żony 

Księżna Olana, która wkrótce zostanie rozwiedziona 
z następcą brytyjskiego tronu księciem Karolem I księżna 
Yorku, która już jest rozwiedzłona z bratem Karola Andrze
jem, przybyły wraz z dziećmi na odpoczynek na Riwierę 
Francuską· 

Reporterzy z aparatami ocze
kiwali Diany na lotnisku w Nicei, 
lecz prywatny samolot wylądo
wał w Cannes, skąd towarzyst
wo odjechało samochodami do -
jak utrzymują miejscowe władze 
- malowniczego miasteczka Fa
yence, gdzie ma się zatrzymać 
w rezydencji należącej do daw
nego przyjaciela księżny Yorku, 
zwanej populamie Fergie, Pad
dy'ego McNally'ego. 

wiedziało się za utrzymaniem 
przez Dianę tytułu ,Jej Królews
ka Wysokość', a jedynie 26 
proc. było odmiennego zdania. 

,Viking l' oraz bliźniacza son
da "Viking 2", która 3 września 
1976 r. wylądowała na Równinie 
Utopia, zapoczątkowały nowy e
tap badań Marsa. Zbadano m.in. 
występujące na Marsie huraga
ny i burze pyłowe. Prowadzono 
też - choć bez efektu - poszuki
wania ewentualnych śladów ży
cia na Marsie. 

Efektem misji "Vikingów· były 
m.in. szczegółowe zdjęcia nie-

mai całej planety; stwierdze
nie, że polarne czapy na bie
gunach Marsa złożone są ze 
zwykłego lodu, a nie jak 
początkowo przypuszczano, 
z zamarzniętego dwutlenku 
węgla; ustalenie, że na Marsie 
panują warunki podobne do 
klimatu wnętrza Antarktydy -
temperatura maksymalna mi
nus 33,8 st., a minimalna mi
nus 85,5 st. 

Student z miłości 
Na naukę nigdy nie jest za późno. SłusznoŚĆ tego powiedzenia 

udowodnił Miloslav Pantuczek, przyrodnik z miasta Hradec Kralove 
we wschodnich Czechach. Zaczął studiować medycynę mając 63 
lata, by ... spełnIć życzenIe swej żony, która zmarła na raka pIersI. 

Ciężko chora kobieta zaży
czyła sobie tego, chcąc aby ich 

obie córki nie podzieliły 
w przyszłości jej losu. 

W czwartek Pantuczek mają
cy obecnie 69 lat, otrzymał tytul 
doktora medycyny ogólnej. Nie 
jest to jeszcze, jego zdaniem, 
całkowite spełnienie obietnicy 
danej żonie w latach osiemdzie
siątych, Pantuczek powiedział, 
że chciałby pożyć jeszcze przy
najmniej dwa i pół roku, by móc 
zdobyć pierwszy stopień specja
lizacji i poświęcić się onkologii o
raz immunologii. Za kilka dni 
.młody· lekarz rozpocznie staż 
w szpitalu w Hradec Kralove. 

Pomimo nieobecności w Lon
dynie księżna Diana niewątpli
wie będzie zajmować czołówki 
popularnych gazet. Od Wielkiej 
Brytanii po Nową Zelandię liczne 
organizacje charytatywne ubo
lewają nad wycofaniem się 
księżnej Walii z patronowania 
działalności dobroczynnej, co 
Diana uczyn~a w związku z poz
bawieniem jej za sprawą rozwo
du królewskiego tytułu . 

W opublikowanym w czwar
tek przez dziennik .Daily Mirror" 
sondażu, przeprowadzonym 
wśród 2000 osób, 51 proc. op 0-

Utrata przez Dianę tego tytułu 
sytuuje ją w niższych kręgach 
rodziny królewskiej, co według 
niektórych osób z dworu, nie 
przystoi byłej żonie i matce 
przyszłych królów. 

Dziennik ,Daily Mirro" roz
począł kampanię na rzecz nie
pozbawiania Diany królewskie
go tytułu. 

lJśmiech 
nlłmeru 
- Podlej ogródek - poleca żona 

mężowi. 
- Przecież pada desz~zl 
- To weź parasol. 

/s.! 

Brytyjczycy pracują nad komputerowym rejestratorem pamięci 

... ~ 
Słoń u dentysty. W kijowskim ogrodzie zoologicznym brytyjscy ~entyścl przeprowadzili zabieg 

usunięcia chorego kła u największego w Europie, 26-letnlego, wazącego 7 ton, słonia azjatyckie
go. Z powodu kłopotów finansowych zarząd ogrodu nie był w stanie opłacić zabiegu. Dopiero 
przeprowadzona na terenie Wysp Brytyjskich z Inicjatywy ogrodu zoologicznego w Colchester 
zbiórka pieniędzy pozwoliła na skrócenie cierpień obolałego słonia. Fol PAP/CAF 

KOZIOROŻEC. Choć wyp
rawa będzie trochę męcząca, 
uda Ci się na nią namówić ko
goś bliskiego. Zadbaj , by nie 
żałował. 

WODNIK. Szkoda weeken
du na siedzenie w domu. Wy
jedź nad jezioro lub rzekę, 
a na pewno mile spędzisz 
czas. 

RYBY. Jeśli chce się bywać, 
trzeba też czasami zabawić 
Się w gospodarza. Nie wystar
czy suto zastawiony stół... 

BARAN. Nie jest ważne 
gdzie spędzisz wolne od pracy 
dni, ale jak i w czyim towarzys
twie. Zadzwoń do optymisty. 

BYK. Nie masz wyboru, mu
sisz zmienić swoje weekendowe 
plany. Jeśli się z tym pogodZISZ, 
będzie bardzo miło. 

RAK. Nie masz serca odmó
wić zaproszeniu, choć przewróci 
to cały plan odpoczynku. Przy
jaźń jednak zobowiązuje. 

OROSKOP 
[~~ J ~ C/[~ ~ 
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BLIŹNIĘTA. Zbytnio ulegasz 
bliskiej osobie o egoistycznych 
zapędach. Nie daj się, masz pra
wo się rozerwać. 

LEW. Bardzo dobrze, iż wyz
najesz zasadę .w zdrowym ciele 
zdrowy duch". A więc bądź w ten 
weekend aktywny. 

Mikrouklad nieśmiertelności 
Za 30 lat będziemy mogli ponownie przeżyć w pamięci swe 

życie albo życie kogoś Innego dzięki postępom techniki kom
puterowej, która stworzy do tego czasu tak zwane mikroukłady 
nieśmiertelności - oświadczyli w czwartek naukowcy brytyjscy. 

Chris WinIer, dyrektor progra
mu .Soul-Catcher", finansowane
go przez brytyjską spółkę telefo
niczną Bfltish Telecom IBT/, po
WIedział, że do roku 2025 pojem
noŚĆ mikroukładów komputero
wych wzrośnie do 10 milionów me
gabajtów, czyli przekroczy ponad 

PANNA. Na szczęście wee
kend składa się z dwóch dni. 
Będziesz mógł jeden z nich 
przeznaczyć na własne przy
jemnoścI. 

WAGA. Korzystaj z pełni lata. 
Spacer w towarzystwie osoby, 
którą lubisz, doda Ci energii. Nie 
ukrywaj swych zamiarów. 

SKORPION. Zapowiedzą się 
goście, co Cię powinno ucie
szyć. Możesz liczyć na ciekawą 
rozmowę. Nie zawiedziesz 
się 

STRZELEC. Na nic nie masz 
ochoty, pragniesz wyspać się 
do woli. A więc zrób to, w przer
wach poczytaj coś ciekawego. 

milion razy pojemność pamięci 0-
peracyjnej dzisiejszych kompu
terów osobistych. 

Naukowcy z zespołu _Soul-Cat
cher" /.Chwytacz OuSZY"1 sądzą, że 
mikrouk/ad o pojemnOŚCi 10 mi
lionÓW megabajtów wystarczy do 
zmagazynowania wszystkich infor
macji, jakie człowiek gromadzi 
w ciągu swego zycia za pośrednic
twem wzroku i innych zmysłów. 

Winter oświadczył, że ogromną 
ilość Informacji pojawiających się 
w mózgu w postaci impulsów 
w neuronach można by rejestro
wać w miniaturowym urządzeniu, 
które byłoby odpowiednikiem lot
niczej .czamej skrzynki
i następnie magazynowac 
w komputerze. 

Miniaturowy rejestr pamięCi 
byłby podłączony do nerwu wzro
kowego w oku i przechowywałby 
pamięć i wrażenia zmysłowe, ta
kie jak zapachy, widoki i dźwięki. 

Informacje z mikroukładu maga
zynowane w komputerze pozwa
lałyby ludziom przeżywać jeszcze 
raz wybrane epizody swego życia 
albo też ich pamięć można by prze-

kazywać do mózgu innego czło
wieka. 

- Jest to koniec śmierci -
nieśmiertelność w najprawdziw
szym znaczeniu tego słowa - po
wiedział Winter. 

Rejestrator pamięci byłby też 
pomocny w śledztwie w takich 
sprawach. jak rabunek czy gwałt, 
ułatwiając ofiarom napaści odtwo
rzenie zdarzenia. 

Eksperci oceniają, że BT zain
westowała w przedsięwzięcie pra
wie 20 milionów funtów /30 mi
lionów dolarów/. 

Powstanie w Kalifornii 

Drugi 
Disneyland 
Spółka "Walt Disney" poin

formowała o zamiarze budowy 
drugiego "parku atrakcji" typu 
Disneyland. Inwestycja ma 
być zrealizowana do 2001 r. za 
sumę 1,4 miliarda dolarów. 

Park o nazwie .California Ad
ventures· powstanie w miejsco
wości Anaheim w Kaliforn". W 
ciągu roku będzie mógł przyjąć 7 
mln gości. 

http://sbc.wbp.kielce.pl
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STALOWA WOLA. Polonlj- PO\Nrót do tradycji 

ny Zespół Pleśni i Tańca 
"Biały Orzeł" z Kanady na 
zaproszenie Zespołu Pleśni 
I Tańca "Racławice" będzie 
gościć w Spółdzielczym Do
mu Kultury w Stalowej Woli. 

Przylecą 

z Kanady 

"Biały Orzeł" 
w Stalowej 
Obydwa zespoly w ponie

dzialek /22 lipca! o godzinie 19 
zaprezentują się we wspólnym 
koncercie w Spóldzielczym Do
mu Kultury. Polonusi z zespołu 
"Bialy Orzeł" są uczestnikami te
gorocznego X Swiatowego Fes
tiwalu Polonijnych Zespolów 
Folklorystycznych w Rzeszo
wie. /CZEH/ 

KRASOCIN. Jedną z najładniejszych I najbardziej zadbanych 
wsi Kielecczyzny jest Krasocln położony 12 km od Włoszczowy 
w kierunku Kielc. Miejscowość znana jest przejeżdżającym 
przede wszystkim z pięknego wiatraka typu holenderskiego u
sytuowanego na wzgórzu, z którego roztacza się cudowny wi
dok na wzniesienia pocięte różnobarwnymi kobiercami pól. 

W centrum Krasocina znajdu
je się staw z urokliwą wysepką 
na środku. Docenili jej walory już 
przedwojenni działacze kultury. 
Na wyspie popisywała się or
kiestra strażacka, amatorski te
atr wystawiał swoje spektakle. 

Harcerze szlifują żeglarską sprawność 

Teraz na Mazurach 
Niemcy 

Harcerski "Jędruś" tuż przed opuszczeniem Stalowej Woli, z 
prawej senior stalowowolskiego żeglarstwa Inż. Zbigniew 
Orczyński, kapitan pierwszego rejsu po Adriatyku. 

STALOWA WOLA. W piątek Roch Cendrowskl "miał urwanie 
głowy" - finalizował sprawy związane z organizacją I wyjazdem 
grupy stalowowolskich harcerzy na szkoleniowy obóz żeglarski 
w Piszu. - Niech żyją wakacjel - cieszyli się wyjeżdżający na Ma
zury. 

Żeglarstwo niekoniecznie musi 
być elitarną dyscypliną dostępną 
dla krezusów. Przekonuje o tym 
działalność XIV Szczepu Drużyn 
Wodnych ZHP w Stalowej Woli. 

Milion starych zlotych kosztuje 
miejsce na harcerskim jachcie pły
wającym obecnie po Adriatyku. O
we atrakcyjne rejsy są dwutygod
niowe, załogi zmieniać się będą nie 
tylko do końca wakacji, ale jeszcze 
w pażdzierniku . Niewykluczone, że 
wśród uczestników któregoś z ad
riatyckich rejsów będą harcerze, 
którzy żeglarskie kwalifikacje zdo
bywają obecnie na Mazurach. 

że smakowaly i absolutnie się 
nie przejadly, choć stanowily 
podstawowy posiłek. W dodatku 
zostaly one kupione przez żeg
larzy, a nie podarowane im. Tak 
więc konserwy obiecane przez 
niżańskie Zakłady Mięsne u
czestnikom któregoś z naj
bliższych rejsów zapewne jesz
cze bardziej będą smakować. 

Stalowowolski szczep ZHP 
posiada swoje jachty głównie na 
Mazurach. Obecnie jednak pIy
wają na nich niemieccy żegla
rze, za odpowiednio wyższą 
opłatą niż harcerze. Te pie
niądze także zasilą konto szcze
pu, umożliwią stalowowolskiej 
młodzieży posmakowanie elitar
nej, kosztownej dyscypliny. 
W końcu dopiero minie połowa 
wakacji. /OWA! 

Kilka lat temu powrócono do 
tradycji występów na wyspie. 
Zarówno w poprzednim, jak 
i w bieżącym roku odbywaly się 
tu koncerty z okazji Dni Krasoci
na, gdzie popisywaly się nie tyl
ko szkolne i amatorskie zespoly, 
ale również zaproszeni artyści 
profesjonalni. 

Jak się dowiedzieliśmy, sa
morządowcy z Krasocina chcą 
zadbać o swoją artystyczną 
wyspę . Być może, uda im się 
sprzedać część terenów po 
dawnej SKR, a pieniądze uzys
kane w ten sposób można by 
przeznaczyć na zadaszenie czy 
wykonanie minimuszli koncerto
wej. Wtedy zarówno orkiestra 
strażacka , której historia sięga 
początku naszego wieku, jak 
i chór szkolny, czy zespoly mło
dzieżowe z Krasocina i okolic 
moglyby koncertować w każdą 
ciepłą sobotę czy niedzielę . 

Marzena KĄDZIELA 

SKARŻYSKO-KAMIENNA. 
Kierownictwo oczyszczalni 
ścieków zaprzestało przyjmo
wania nieczystości z kilku 
garbarni leżących na terenie 
woj. radomskiego. Powodem 
tej decyzji było zbyt wysokie 
przekroczenie norm związków 
eterycznych w ściekach. 

Chemiczne ścieki 

Garbarniom • nie 
Przy oczyszczalni funkcjonuje 

laboratorium, w którym wykony
wane są badania próbek prze
wożonych tu nieczystości . 
Najczęściej wobec "brudasów" 
stosuje się kary pieniężne, wy
noszące trzykrotną wartość 
przywiezionych odpadów. Nie
które ścieki nie nadają się jednak 
nawet do przeróbki - wówczas o
czyszczalnia odmawia ich 
przyjęcia. Tak było z odpadami 
przywożonymi tu z kilku garbar
ni. 

- Jeśli badania wykażą przek
roczenie normy, to natychmiast 
zalecamy dokonanie usunięcia 
takiego stanu rzeczy w danym 
zakładzie - mówi kierownik o
czyszczalni Ryszard Gajda. -
Najwięcej kłopotów mamy z od
biorem ścieków z prywatnych 
zakładów. /PISZ/ 

Przejażdżki w siodle stają się główną atrakcją turystyczną na Ponidziu. 
Fot. M. Imosa 

Oferta dla koniarzy, kajakarzy, wędkarzy ... 

Oblężenie Pińczowa 
PIŃCZÓW. są efekty dobrze prowadzonej akcji promocyjnej Pińczowa. 

Mimo nie najlepszej aury wszystkie ośrodki wczasowe i turystyczne, 
a także szkolne internaty pełne są wczasowiczów. 

Oblicza się, że około 600 
osób, głównie dzieci i mło
dzieży, korzysta w Pińczowie 
z zorganizowanych form wy
poczynku, a co najmniej dru
gie tyle dotarło nad Nidę indy
widualnie. O Pińczowie od kil
ku lat zaczęło być głośno 
w kraju, a to za sprawą licz
nych imprez o charakterze 
masowym, jak choćby za
kończony niedawno I Między
narodowy Festiwal Muzyki 
Folk, akcja promocyjna coraz 
bardziej unikatowej ciuchci 
"Ekspres - Ponidzie" czy też 
liczne zawody i imprezy orga
nizowane przez miejscowy 
aeroklub. 

Pińczowski zalew, którego 
brzegi znajdują się zaledwie 
kilkaset metrów od centrum 
miasta, wspaniale nadaje się 
do uprawiania sportów wod
nych i wędkowania. 

Pińczów to także miejsce, 
gdzie szybko i tanio można 
się nauczyć jazdy konnej. Tu 
Nidą docierają indywidualni 
i zorganizowani w grupy kaja
karze. Nida jest bowiem rzeką 
idealnie nadającą się do 
spływów kajakowych, o czym 
już wiele dziesięcioleci prze
konywał rodaków niezapom
niany Melchior Wańkowicz. 
Pińczowskim wodniakom ma-

rzy się przywrócenie tradycyj
nego splywu kajakowego im. A
dolfa Dygasińskiego, kolejnego 
wielkiego literata bardzo 
związanego z polskimi Atena
mi. W Muzeum Regionalnym 
oprócz cyklicznych ekspozycji 
można obejrzeć stałą wystawę 
poświęconą właśnie A. Dyga-

sińskiemu i jego związkom 
z miastem. 

O wszystkim, co warte jest 
w Pińczowie i okolicy odwiedze
nia i obejrzenia, szeroko infor
mują liczne przewodniki i folde
ry, wydane i masowo rozkolpor
towane staraniem Rady Miasta 
iGm~~ ftMV 

To nie ja, to koleżanka 

BODZENTYN. Bodzentyn jest miasteczkiem spokojnym i nie
wiele się tu dzieje. Przypadkowo jednak uczestniczyliśmy we 
wtorek w niepokojącym zdarzeniu. Do miejscowego ośrodka 
zdrowia przywieziono trzynastoletniego chłopca, który rozciął 
sobie kolano, spadając z roweru. Rana była na tyle poważna, że 
konieczne było założenie szwu. 

Opiek~n chłopca przyjechał 
więc ze Sw. Katarzyny do ośrod
ka w Bodzentynie z prośbą o po
moc. Pani w rejestracji, po za
poznaniu się ze sprawą, pokrę
ciła głową, twierdząc, że dyżuru
jąca lekarka najprawdopodob
niej nie zszyje kolana i poleciła 
zaczekać na inną panią doktor, 
która "przyjdzie za około godzi
nę". Opiekun nalegał, żeby szew 
założyła obecna na miejscu pani 
doktor, ale ta osobiście odmówi-

ła i poleciła jechać w tym celu do 
Kielc. 
Wydawałoby się, że lekarze w 

malych miejscowościach powin
ni być bardziej wszechstronni, 
bo mogą się spotkać z nieocze
kiwanymi przypadkami, a na 
miejscu nie zawsze są specjali
ści. Okazuje się jednak, że cza
sem mają kłopoty z założeniem 
prostego szwu, a pacjenci cier
pią. 

/GR/ 

Roch Cendrowski - komendant 
wodniackiej "czternastki" ZHp, je
dyny w (1aSzym regionie jachtowy 
kapitan Zeglugi Wielkiej - zapytany, 
dzięki czemu miejsce w koi hen na 
Adriatyku kosztuje stosunkowo nie
wiele, zapewnił, że harcerze mają 
przyjaciół, na których w potrzebie 
mogą liczyć. Jacht "Jędruś", zanim 
wyekspediowano na chorwacką 
wyspę Krk, musiał być odpowied
nio przygotowany. Niezbędny był 
między innymi potężny balas!. 
Z pomocą przyszedł Jan Czokało, 
właściciel charzewickiej odlewni 
żeliwa, który nieodplatnie wykonał 
ten ważny element, dzięki któremu 
pływanie także przy większej fali 
jest bezpieczne. 

Śmie~telnie pobił ojca, żądając pieniędzy na kolejną butelkę denaturatu 

Skąd pochodzą pieniądze na 
dofinansowanie wakacyjnego 
wypoczynku harcerzy? Otóż 
Urząd Miejski dał pewną kwotę, 
a także Huta "Stalowa Wola" 
SA, której zakładowa flaga po
wiewa zresztą teraz na jachcie 
"Jędruś" obok bandery narodo
wej. Zakłady Mięsne w Nisku 0-
biecaly wspomóc harcerskie 
załogi swoimi konserwami. 
Chwalił je bardzo kapitan pierw
szego rejsu po Adriatyku , inż. 
Zbigniew Orczyński. Zapewnił, 

PRZEUSZVN KOLONIA, gmina ĆMIELÓW. Po samobójczej 
śmierci matki Robert G. mieszkał i prowadził gospodarstwo ra
zem z ojcem Stefanem. W tej samej wsi mieszkały też dwie jego 
siostry, ale one założyły już własne rodziny. Stefan G. utrzymy
wał z renty inwalidzkiej siebie I syna. Dużo grosza Jednak prze
pijali, zadowalając się, w przypadku braku pieniędzy, nawet de
naturatem! 

8 lipca ubiegłego roku Ro
bert wstał bardzo wcześnie, o
koło godz. 5. Suszylo go. Po
nieważ był goły jak święty tu
recki, poprosił ojca o pie
niądze. Otrzymał ponad 70 ty
sięcy zł , z którymi na piechotę 
Rodreptał do pobliskiego 
Cmielowa . Tam w sklepie 
spożywczym kupił dwie butel
ki wina po 20 tysięcy oraz pół 
litra denaturatu. W ćmielows
kim Domu Kultury Robert G. 
sam opróżnił pół butelki wina. 

Z resztą alkoholu wrócił do do
mu. 

W domu ojciec z synem wypili 
caly zapas. Gdy alkoholu zab
rakło, Robert znowu popros~ oj
ca o pieniądze. Tym razem spot
kała go odmowa. Doszło do a
wantury lnie pierwszej zresztą 
na tym tle/. Robert zareagował 

wyjątkowo okrutnie. Zaczął bo
wiem okładać staruszka po 
caiym ciele młotkiem , kablem e
nergetycznym i drewnianym 
kołkiem . Kiedy ojciec przestał 
dawać jakiekolwiek oznaki ży
cia, Robert zabrał się do sprząta-

nil) mieszkania /!I Pozamiatał 
kuchnię i zmył podlogę. Potem 
poczekał do godziny 18 i dopiero 
wtedy zawiadomił siostrę Do
rotę. Powiedział jej, że .ojciec le
ży w domu na łóżku i chyba nie 
żyje" . Rodzina wezwała pogoto
wie około godziny 21. Lekarz, 
stwierdzając zgon, zauważył na 

ciele zmarłego ślady pobicia. Dał 
więc znać na policję. 

Roberta G. wkrótce zatrzyma
no jako podejrzanego. Później 
prokurator oskarżył go o pozba
wienie życia ojca, Stefana G. 
Oskarżony nie przyznał się do 

winy. Utrzymywał, że szanował 
rodziców. Ojca nie bił. Nigdy też 
nie żądał od niego pieniędzy. To 
zly rodzic sam namawiał go do 
picia, nie szczędząc na to gro
sza. Co do nieszczęsnego 8 lip
ca ubiegłego roku, to Stefan G., 
zdaniem osk.arżonego, wybrał 
się rano do Cmielowa do leka-

rza, skąd powrócił pijany i zakr
wawiony. Robert G. miał mu po
móc położyć się do lóżka. Ponie
waż ojciec długo nie zmieniał po
zycji w czasie snu, oskarżony 0-
bejrzał go dokładniej i doszedł 
do wniosku, że staruszek nie ży
je. Robert G. nie potrafił jednak 
wyjaśnić, skąd się wzięły brunat
ne plamy na ścianie oraz kiju. 

28 lutego tego roku Sąd Wo
jewódzki w Tamobrzegu nie u
wierzył zapewne słowom os
karżonego, gdyż skazał Roberta 
G. na 12 lat pozbawienia wol
ności. Obrońca złożył apelację 
do Sądu Apelacyjnego w Rze
szowie. Ten zaś, wyrokiem z 28 
czerwca br., pozostawił oskarżo
nego w więzieniu . 

/AC/ 

http://sbc.wbp.kielce.pl



Gazeta Muzyczna strona 9 

SONY MUSIC POLSKA' RADIO FAMA' Tlp·TOP 

Powstali w Seattle, w 1987 roku. Najpierw pod trochę kont
rowersyjną nazwą FUCK, by klika miesięcy później przyjąć już 
tę właściwą· AUCE IN CHAINS. 

LAYNE STALEY - glos, JER
RY CANTRELL - gitary, SEAN 
KINNEY - bębny. MIKE STARR 
- bas. Szybko podpisali kontrakt 
z wytwórnią Columbia i latem 
1990 roku ukazał się debiutan
cki longplay FaceJlft. Do tego 
pierwsza duża trasa koncerto
wa, pierwsze video Llve Face
lift, metalowe nominacje do A
merican Music Award i Gram
my. 

Światowy rozgłos przyniósł 
im udział w tournee Clash Of 
The Titans (razem z Anthrax, 
Megadeth, Slayer), potem uda
ny objazd z Van Halen. 
Wystąpili w głośnym filmie Ca
merona Crowe Slngle5, wyko
nując tam utwór Would? 
poświęcony pamięci wokalisty 
Mother Love Bone - Andy Woo
da. Jesienią '91 nagrali quasi
akustyczną EP-kę Sap. Maga
zyn RIP obwołał ich najlepszym 
nowym zespołem Ameryki. 

We wrześniu '92 wyszedł 
Oirt. Nagrany również pod o
kiem Oave Jerdena (producent 
m.in. Jane's Addiction, Red Hot 
Chili Peppers, The Rolling Sto
nes), w Stanach wylądował od 

- Nasza muzyka jest sumą na
szych doświadczeń . I tych dob
rych, i tych złych . To prawda. 
Chcesz na przykład wiedzieć, co 
Layne myśli o narkotykach? 
Posłuchaj piosenek z Dirt. Jest 
w nich cholernie szczery. Za bar
dzo. 

(JERRY CANTRELL) 
- Robię co chcę. Nawet jeśli 

nie jest to może zawsze dla mnie 
dobre. 

(LAYNE STALEY) 
- Mike? Och, to wspaniały chło

pak i zupełny świr na punkcie ho
keja Jego idolem jest W~ne Gret
zky, świata poza nim nie widzi. 

. (SEAN KINNEY) 
- Zaden z nas nie wiedział co 

to pieniądze. Pochodzimy z u
bogich rodzin i forsa na 
szczęście świata nam nie 
przesłaniała. Teraz również. 

(MIKE INEZ) 
- Wiesz, nie możesz wchodzić 

do studia z myślą: - O, zrobię hi
towy album! Przynajmniej my 
tak nie robimy. Piszemy piosen
ki, które coś dla nas znaczą . Po
tem je nagrywamy. Jeśli ludziom 
się podobają, to wspaniale! 

(JERRY CANTRELL) 
- Number One? To było dop

rawdy ekscytujące! Chociaż nie 

razu w Top 10. W Anglii Ker
rang! przyznał mu tytuł albumu 
roku. Mike'a Starra zastąpił ba
sista Ozzy Osboume'a - MIKE 
INEZ. 

Latem 1993 roku AliCja W 
Łańcuchach była gwiazdą słyn
nego alternatywnego festiwalu 
LOLLAPALOOZA, dzIeląc est
radę z Rage Against The Ma
chine, Primus, Tool, Pomo For 
Pyros. Na ścieżce dźwiękowej 

Pierwszym krokIem była wszy po blisko trzyletniej przer- ojca Jerry'ego - oficera armii a-
złota EP-ka Sap. Potem szla- wie. I wrócili w rewelacyjnej for- merykańskiej podczas wojny 
gierowy, obsypany platynami mie. w Wietnamie. Jak frapująco 
Jar Ot Flies. Dzisiaj mamy już Program koncertu, rejestro- brzmią teraz inne klasyki: Wo-
wspaniałe zwieńczen ie akus- wanego przez MTV, zawieral13 uld?, Angry Chair, Down In 
tycznej trylogii AIC - Unplug- utworów ze wszystkich krążków A Hole. I numery z ostatniego, 
ged. zespołu. Są więc Brother i Got ciężkiego i mrocznego Allce In 

Nowy Jork, środa, Chalns. Sludge Factory, 
10 kwietnia '96. Czte- Frogs, niesamowity Hea-
rysfu wybrańców - ven Beside You - jak sami 
w tym wielu takich, mówią, to szczytowe 0-
którzy płacili po 500 siągnięcie w całej ich ka-
dolarów za bilet na rierze. 
czarnym rynku I cała czwórka Me Wrong z Sap. No Excuses W najbliższy poniedziałek, 22 
herbu Metallica - było świadkami i niezapomniany Nutshel/ z Jar lipca, Unplugged trafi do skle-
niezwykłego wydarzenia. Wielki Ot FlIes. Ale prawdziwą furorę pów na całym ŚWIecie. U nas 

filmu The Last Actlon Hero comeback AUCE IN CHAINS! zrobiły nowe, akustyczne wersje również. Prawdziwy raj dla grun-
brylowały ich dwa nowe nume- Jerry Cantrell, Layne Staley, Mi- piosenek z ich pelnometrażo- ge-maniaków, święto dla wszys-
ry: What The Heli Have I i A Ut- ke Inez, Sean Kinney (plus wych, czysto rockowych al- tkich fanów rock'n'rolla. Takiej 

ALlCE IN CHAINS 
Unplugged 
(1996 Sony Musie Polska) 
Nutshel/; Brother; No Excu-

5es; Sludge Factory; Down In 
A Hole; Angry Chair; Roo5ter; 
Got Me Wrong; Heaven Beside 
You, Would?; Frogs; Over Now; 
The Kil/er 15 Me 

Produkcja: Toby Wrlght, A
lice In Chalns 

I{ł)r rI{łJI1S 
1. Jak brzmi tytuł nowego, 

akustycznego albumu AUCE 
IN CHAINS? 

2. Jak nazywał się ubiegło
roczny solowy projekt Lay
ne'a Staley? 

3. Twoja ulubiona płyta ALI
CE IN CHAINS. 

SONY MUSIC 

tle Bitter. gościnnie Scott Olsen na gita- bumów. Rooster tutaj to pory- ALICJI jeszcze nie znacie! 

Wydany w styczniu '94 mi- ~z~e~) ~WY~st~ą~Pi~li~raz~e~m~po~~raz~p~ie~r:-::-~w~aJ~·ą~ca~o~po~w~~ie~śc~' ~o~p~rz~e~Ż~YC~i~aC~h~~~K~I~II~e~rl~~~~~~ii~~iiiiiii~~~'i nialbum Jar Ot Flles zadebiu-
tował na 1 miejscu listy BUlbo- ".. __________ .. 

ard, co w dziejach Ameryki 
zdarzyło się po raz pierwszy! 
Niestety, ze względu na narko
tykowo-alkoholowe problemy 
wokalisty grupa zawiesiła 
działalność na rok. .. 

Powrócili w wielkim stylu. 
Najpierw krążek Above super
grupy Mad Season, której cen
tralna postacią jest Layne Sta
ley, a w listopadzie '95 już 
wspólne dzieło Alice In Cha-

MEG-AIC-THANX 
dla Gc* T8IdIń8Idef 

I SonyllualcPolaka. 
Fotoay: Sony, archI

wum. 

Ins. Teraz - Unplugged! .. __________ .. 

postrzegamy AIC jako zespołu 
ze szczytów list przebojów. 

(MIKE INEZ) 
- Lubimy grać głośną muzykę, 

ale rzeczy typu Unplu9ged są 
dla nas okazją by pokazać, ze 
nie jesteśmy jednowymIarowi. 
Możemy zagrać wszystko. Kto 

wie może któregoś dnia zrobi
my 'album country?! (śmIech). 

(SEAN KINNEY) 

- Płyta życia? Nie, na to chyba 
jeszcze za wcześnie. Wciąż szu
kamy. Krok do przodu, krok 
w bok. Hejl. weź wszystkie na
sze krążki, dodaj je do siebie -
może wtedy otrzymasz .ideał A
lice In Chalns". 

(JERRY CANTRELL) 
- Alice In Chalns Jest dla mOle 

wciąz mlodym, cholernie głod
nym sukcesu zespołem. 

(MIKE INEZ) 

- Kiedy byłem dZieciakiem 
i roznosiłem gazety. był u nas ta
ki pies. Strasznie zły, miał tylko 

SKLEP AUDIO-VIDEO 
KIELCE, ul. Żytnia 1 

tel. 61-24-33 

trzy nogi i bez przerwy mnie go
nił. Nazywał się Tripod. Teraz, 
gdy wymyślaliśmy tytuł do na
szej ostatnIej płyty, chciałem ją 
nazwać właśnie Tripod . Chło
paki się nie zgodZili, a ze nie 
mieliśmy lepszego pomysłu, 
stanęło po prostu na Allce In 
Chalns. 

(SEAN KINNEY) 
- PlotkI? Najlepiej ich nie słu

chać Wtedy w ogóle cię Ole ob
chodzą (smiech). 

(LAYNE STALEY) 
- Moja defIniCja życIa. mlec 

dach nad głową, samochód na 
chodZIe i co do garnka włożyć. 
Kiedyś nawet tego mi brako
wało, dlatego dZISIaj szanuJę. 

(JERRY CANTRELL) 
- Stoimy za Laynem murem. 

Bo WIesz, kIedy jesteś w zespole 
musIsz dzielić się wszystkimi 
sprawami. Razem. Jak w rodzi
nie. Nie możesz trzasnąć 
drzwiami i WYJŚć, gdy coś tam 
nie gra, Ole? 

(SEAN KINNEY) 
- Mamy duzo szacun u do sie

bie nawzajem. I myślę. że to jest 
klucz do całej sprawy. 

(MIKE INEZ) 
- Ten zespół noe raz kroczył 

juz ciemną aleją. Wiem, często 
balansuje na krawędzi. Ale nigdy 
nie da się zepchnąć w przepaść. 
Nigdy. 

(JERRY CANTRELL) 

Dysk uzupełniają EP-kI: 
SAP (1991) I JAR OF FUES (1994). 

HOIC)RY: FeceIIft .......... Sap - złoto. 0Irt - nakład 2.500.000 
egz. Jer Ot FI'" - pob6ll-platyna. Ala In Chan - natszybc:iej 
... ......... płyta w~1 ZHpOIu, do teI pory rozHZło się 
bIIako 2 miliony ~. Unplugged - • __ HITU! 

http://sbc.wbp.kielce.pl
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SOBOTA - NIEDZIELA 
I mienin!J o6cfwcf.zq.: 

w so6otę CzesEaw i Jlieronim, w niecf.ziefę 'Daniefa i tBenea!JK:! 
Sobota to 202 dzień roku, do końca jeszcze tylko 164 dni; gdy zaś nadejdzie niedziela do końca roku 

pozostaną jeszcze 163 dni. 60 rocznicę urodzin obchodzi w sobotę Andrzej Kondratluk - reżyser filmowy 
i teatralny, 20 lat temu wylądowała na Marsie amerykańska sonda kosmiczna" Vlklng 1". 

Pogotowie Ratunkowe - 999 
Straż Pożarna - 998 

Pogotowie Policyjne - 997 

KIELCE 

BIURO REKLAM I OGŁoSZEŃ 
•• ECHADNIA", 
ul Targowa 18, 

tel32-16-21 telJfax:J2.45.4O, 
czynne w godz. 7.:»-:20.00 

TEATRY I KINA 

• Im. S. żeromskiego 
przerwa wakacyjna 

• P1lJA "Kubuś" 
przerwa wakacyjna 
• "Romantlca" 
"Zostawić Las Vegas" USA I. 

15, g. 14, 20, "Szkoła czarownic" 
USA I. 15, g. 18, "Nagi peryskop" 
USA I. 12, g. 16 

• "Moskwa" 
"Usłane różami" USA I. 15, g. 

14.30, 18.1 5, "Cena nadziei" USA 
I. 15, g. 16.15,20 

• Studyjne" 
nieczynne 
• "Echo" 
nieczynne 
W'f'5[AWX 
GaleriaBWA 

czynna od poniedzialku do piątku 
w godz. 11-17, niedziele - 11-15. Gale
ria SWA "Piwnice" - Sztuka IJWJkna 
Uli KIJki /f1SP KrakÓN/, Galeria SWA 
"Na piętJze" - wystawa instala:j plas
tycznej Didiera Pozzy - ,,Aegard - pat
rzoc'. Galeria czyma od polied2iałku 
do pią1ku w ~ 9-15, w soboty i lie
dziele nieczynna 

MI.Wi6 
• Muzeum Narodowe 
- dawny paS; 00kujl, p. Zamkcmy 

1 ekspozyqe: Wnętrza zabytkowe z 
XVII i XVIII w., Galeria malarstwa pols
kiego, Dawne uzb'ojerie europejskie 
i wschodlie, Sanktuarium MarszaIka 
Józefa PiIsl.dskiego. Czynne c0dzien
nie oprócz poniedziakÓN i wtakÓN 
w godz. 9-16; niedziele -1jIety uilPNe 

• Mu::IaJm 
--przy Rynku 3/5 - wystawy stale: 

"Przyroda KieIecczyzrrf, ,,~esna. 
sztuka 1u:bNa"; wysaN{ r::za<:D.Ne ,,Kie
Iecx:zyzra średnbNiec:"na" ~ ar
cheoIcgic:zna/, .,Au van Roosem -akwa
forty i rysunki"; czynne oodziemie 
OJl"ÓCZponieclziaI«:7iśród wgodz. 9-16, 
niedziela -wstęp wOOy 

• Oddział 
- Muzeum Lal Szkolnych S. żer0m

skiego /oddział Muzeum Narodo~, 
U. Jana Pa'ł.4a 115- wystawamateriabN 
tiJgraficznych i literackich z mł0-
dzieńczych lat pisarza Czynne: wtor1<i. 
czwartki, piątki, niedziele /WStęp woJrr..;/ 
w godz. 9-16, środy - w godz. 11-18, 
w soboty nieczynne; 

• Oddział 
-MU2WTlH.~w<l:ięgcmJ 

,tddział Muzeum Narodowego/ -
odtworzony wystrój mieszkania pi
sarza oraz wystawa biograficzno
literacka - czynne codziennie 
oprócz poniedziałków i wtorków 
w godz. 10-16; 

w Kiełcach -wystawy: ,,zabytkowy 
zwierzyniec", "Magia lalki", "Trans
port i komunikacja w zabawkach", 
"Modelarstwo", czynne w godz. 1 D-
17, w pono nieczynne; 

• MuzeumWIIl~ 
D.vorek Laszczyków, ul. Jana 

Pawia II 6, "Czarna robota" - tradyofj
ne kowalstwo ludowe na Kielec
czyżnie", wystawa czynna od ponie
działku do piątku w godz. 1 D-15, 
w niedziele w godz. 10-15 wstęp 
bezpłatny 

• ftIrk EtDografIczny w Tokami 
-v.nętrza XIX-w. chałup, XIX-w. 

apteka, dwór z Suchedniowa, 
wystawa rzeźb J. Bernasiewicza. 
Czynne: od wtorku do niedzieli 
w godz. 10-17 

• Muzeum Zbiorów Geologicz
nych 

Kielce, ul. Zgoda 21 - wystawa 
stała: zbiory geologiczne skał, mi
nerałów i skamieniałości, 600 mi
lionów lat historii Gór Świętok
rzyskich, surowce mineralne Kie
lecczyzny. Czynne od poniedziałku 
do piątku w godz. 8-15 

CETfI: !l'firnt 
S2fffA!.E: 

20.07 - Wewnętrzny i 
chirurgiczny - Czerwona G6ra, 
21.07 - Wewnętrzny I chirurgiczny -
Czarn6w 

APTEKI: 
sały dyżur dzienny, nocny i świątecz

ny pełni apteka JXYWCIIna -ul. Manifestu 
Uprowego 75, "CeIarm.J" - ul. Sienkie
wK::za 28. Apteka przy P9QOIo'Mu Ra
tunkowym w Kielcach ul. Sw. Leonarda 
10 czynna w soboty w godz. 8-20, 
w niedziele w godz. 8-14. 

TElEfONY; 
Straż M~ -006, ffi-75-15 (C2y'I'T1e 

cci:} dOOę); 613-75-33 ~ godz. 7-15, po 
godz. 15 fax); ~ C2y'I'T1e w godz. 
7-22: śró<ilieś::e67 -00.13, dNor2!3cPKS 
66-01-10, es. ŚMętoIqzyskie 31-1541 . 
Pormc ciog:JNa - ffi.CX}ffi, pogdI.:Mie e
nagayczre ~-11'1BSo -991, pqpo. 
We ga2CM'e - 31-2Q.2O i 992, p:lg:lbMe 
w:xl.-ka1.-004, CO., ~RPGM, 1a 
61-1&I3. CZ'ym€wgodz. 15-Z3wdrip:>N
szatiewgodz. 7 -Z3, wdrivdleod JlOOI 
1a31-1647 i 4:»94 

Radio Taxi .Karczówka" KIELCE, 
66-26-26. Hotel restauracja, dolazd do 

klienta gratis. Karta sta/ego klienta 
I konsumenta. 

RADIO TAXI "ALFA" 
ZrzeslJenIe TIWlSpOI1U Pryv.elnego, 

lei. 444-44, 96-22 
nie !era tza 

Komunikacja międzynarodowa 
"Panaceum"Klelce tel. 68-48-44 

Komunikacja międzynarodowa 
"Omnia" tel. 577-43 577-46 27 

Holow~nle pojazdów kraj I zagranica 
!rachunkl VAT! Kielce, tel.IO-41/421-71 

ALP AT 

Telefon zaufania dla dzieci, mł0-
dzieży, rodziców czynny w środy 
i czwartki w godz. 18-20. Pod nu
merem 463-56 dyżurują: psycho
log, pedag:>g, lekarz. 

• Punkt Konsu1tacyjny do Spraw 
Umleżnień 

/alkohoIizm, narkomania/ - tel. 439-
86, od pooiedziałku do piątku w godz. 
14-18.Mityngi anonimowych narko
manów - czwartki, godz. 17 

• Psycholog. pedagog 
~ a -~ 1a zaiaiaffi. 

1741,~iczwa1lQwg:x:lz. 15-17; 
• Telefon zaufania 
(cia Wzi z pd:i:mem aIdlc:bYym) -

od ~ cb pątku w godz. 18-aJ, 
1a 573-46 (pą1B< -róMież na1mlcria). 

• Postqe taksówek 
osobowe: plac Dworcowy - tel. 68-

33-99, ul. Piekoszowska - tel. 515-
11; ul. Toporowskiego-tel. 3HJ9-67, 
ul. Jesionowa - tel. 31-79-19, ul. Miel
czarskiego - tel. 66-40-40, ul. Szyma
nowskiego - tel. 488-45; bagażowy: 
ul. Armii Czerwonej - tel. 68-06-68 l 

• Szpitale 
Czamów - 662-481, ul. Kościuszki 

- 467-43, ul. Prosta -618-525, MSW-
420-21, Czerwona Góra - 508-41. 

• BlM 

- informacja O ~~ ~ 
rnecIycznp1- tel. 68-61-67, 27-007. 

USŁUGI LEKARSKIE 

• USG-Ginekologla i położnict
wo 

k:krrai Adr~-SzptaMS-N, v.t 
17.15-18.15; śr.14.4D-15.4O; ii 14.4D-16; 

• NAGŁA POMOC LEKARSKA 
LEKARZY SPECJALISTÓW 

- Wl2YTY DOMOWE - pediatrów, 
chirurgów dziecięcych, internistów. or
topedów, laryngologów, okulistów, 
neurologów, badania ekg. Zgbszenia 
codziennie w godz. 11-20, tel. 31-56-
50. Wrz:yt!f cbrrowe w godz. 14.30-22 
/dli ~ed1eI, 11-211d1i wdoo!. 
OŚRODEK DIAGNOSTYKI ME

DVCZłEJ. 
Kielce, ul. Wojska PoIsklego 51. 
• Laboratortum - poniedziałek -

piątek w godz. 7.00-14.00. tel. 
68-73-03 

• Rentgen - poniedziałek - pią
tek w godz. 8.00-13.00. tel. 
68-73-04 

• Mammografia /badanle pier
si/ poniedziałek-piątek 8.00-
13.00. tel. 68-73-04 

Pełny zakres badań laborato
ryjnych i rentgenowskich. 

32/1w/rup 

• .,Omega" 
PRYWATNA PRZYCHOD

NIA ORDYNATORÓW I SPEC
JALISTÓW, ul. Jagiellońska 70. 
"CEFARM" czynna 8-18/ sobota 
do 14/, tel. 547-44, 574-11 wew. 
321 4S/JW/rup 

• SPECJALISTYCZNA po-
MOC DLA DZIECI "V1TA
MED" 

- wizyty domowe i ambula
toryjne w godz. 16.30-21.30, 
w soboty, niedziele i święta 
9-21.30 - tel. 32-40-32 

• POMOC LEKARSKA DLA 
DZIECI 

- tel. 66-33-66, wizyty pediatry 
codziennie 15-22, niedziele i 
święta 7-22. 

• SPECJALISTYCZNE POGO
TOWIE DLA DZIECI 

zgłoszenia codziennie 
w godz. 7-24, tel. 68-46-36 lub 61-
38-20. 

• POGOTOWIE PEDIATRYCZ
NE "POD DALNI4" 

- ul. Polowniaka 4, tel. 68-
48-91, ambulatorium, wizyty 
domowe. 

• TEL. 485-15 - "ZDRO
WIE" 

- WIZVTY DOMOWE - co
dziennie od 7 do 20 - kardiolog 
z ekg, laryngolog, neurolog, 
dermatolog, pediatra, internis
ta, chirurg, badania laborato
ryjne, zastrzyki /i inne usługi 
pielęgniarskie w domu/o 
Szkoła Rodzenia , usg /ultra
sonografia/ ogólne, ginekolo
giczne , ciąża, próby wysiłko
we, ekg komputerowe . Dom 
Rzemiosła, ul. Warszawska 
34, codziennie od 7 do 20, so
boty, niedziele 8-20. 

• POGOTOWIE STOMATOLO
GICZNE 

- lecznica "Medistar", ul. War
szawska 34. /DOM RZEMIOSŁA/, 
czynne NON STOP - tel. 439-45. 

• DYŻURUJĄ.CY GABINET 
STOMATOLOGICZNY 

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

• SPÓŁDZIELNIA LEKARSKA 
. -gabinety czynne w godz. 8-
20: ul. Paderewskiego Id. 
Buczka/ 42 , tel. 66-30-19 -
stomatologia, ul. Konopnickiej 
5, tel. 31-50-16 - stomatologia 
/znieczulenie ogólne/, interna, 
ul. Hipoteczna 3, tel. 486-44 -
stomatologia, ginekologia, cy
tologia, analityka, ul. Kościusz
ki 11, tel. 450-96 - stomatolo
gia, gabinety specjalistyczne. 

• Prywatne Usługi Medyczne 
Szpitala Dziecięcego 

Ambulatorium Pediatryczne tel. 
61-53-07, Całodobowa opieka 
pielęgniarska tel. 61-53-07, Wyko
nywanie badań EKG tel. 61-55-25, 
W. 225, Wykonywanie badań RTG 
tel. 61-55-25, W. 250, Wykonywa
nie badań USG serca tel. 61-55-
25, W. 225, Wykonywanie badań 
EEG tel. 61-54-60, Całodobowe a
nalizy laboratoryjne tel. 61-55-25, 
W. 213, Ambulatoryjne Ubezpie
czenie Szpitala tel. 61-53-07, 
Wykonywanie zabiegów chirurgicz
nych - informacja w poczekalni Izby 
Przyjęć Chirurgicznej. 

INNEUst,UGI 

• USŁUGI POGRZEBOWE 
CAŁODOBOWE 

PRZEDS~BIORSTWO 
USŁUG KOMUNALNYCH - td. 
31-70-47,66-31-77,467-88. 

• POGOTOWIE POGRZE-
BOWE "USTRONIE" 

• - USŁUGI CAŁODOBOWE -
tel. 61-29-18, 61-39-12. 

POMOC DROGOWA I 
Kielce 61-71H6 19JW7JRUP 

POMOC DROGOWA Kielce, 31-69-20 

h.O:\SKIE 

BIURO RB<l..AM1 0GtDSZEŃ 
"ECHA ONA" 

li. 1 MaJa tel./laX36aI 
czymel().OO.l400 

• Kino "Adria" 
nieczynne 

OSTROWIEC 

BIURO RB<l..AM1 0GtDSZEŃ 
.,ECHA[HA" 
I<Iub Primo" 

ul~2I1, 
te!.62-166i, 

czymewgodz. 1~16.00 
• Apteka dyżurująca: 
os. Ogrody 28 
• Biuro Wystaw Artystyt:m.ycb 
W roku obchodÓN 150 roanicy UI'O-

dzin i 80 rocznicy śmierci Henryka 
Sienkiewicza pokonkursowa prezenta
cja ilt5lraqi do dzieł pisarza wykona
nydl przez dzieci ostrowieckich przed
szkoli i ucznićm szkół podstawowych. 
~ ilustracji Jana Marcina Szan. 
cera do Trylogij Henryka Sienkiewicza 
ze zbiorów Muzeum Henryka Sienkie
wK::za w Oblęgorku. Wystawa czynna 
do końca lipca 1996 r. codziennie 
z wyjątkiem poniedzialków w godzi
na:h9 -17. 

• Muzeum Historyczno-Arche
ologiczne 

czynne: wtorek - piątek w g. 9-
16.30, sobota 8-14.30, niedziela: 13-
16.30. Wlstawy stale: Poczet książąt 
i królów P9lskich wg M. Bacciarelle
go, sala portretówwłaścideli Ostrow
ca od XVII do XIX W. Wystawy cza
sowe: "Sabalowa legenda Tatr" -
wystawa malarstwa, Tajemniczy 
świat owadów 

• Rezerwat i Muzeum Archeo
logiczne w Krzemionkach 

. - Czyme: wtorek - pią1ek godz. 9 -18, 
sobcta godz. 9 -17, niedzielagodz. 11 -17. 
WysIaNy: .Prcr:Izieje C21ctNieka", .. Gónid
wo krzemienia w neoicie",,.DMe pocIziaTl
na galerie turystyczne" 

• Teleiny: 
Informacja i rezerwacja biletów 

PKS tel. - 65-38-64; Autoholowa
nie - sam. ciężarowe i autobusy, 
czynne całą dobę - tel. 65-38-28. 
Biuro Turystyczne - 65-23-40 

ECHO-TAXI 
tel. 62-11-11 

do!aZd do klenia bez!?/8!1y 

SI\.. \la'! SKO-I\.. \.\ I. 

• Apteka 
- ul. Limanowskiego 17 
!SWA 
• "Wolność" 
nieczynne 
• "Metalowiec" 
brak terminarza 
• Muzeum lm. Orła Białego -

Rejów, ul. Słoneczna 90, tel. 
531-331. Czynne codzien
nie: ekspozycja plenerowa -
cały dzień, ekspozycja w bu
dynku w godz. 9 - 17 

OAREX-RacJo TmcI 
te!. 537;37! g&a; 

sT\I{·\CIIO\\ ICE 

• Apteka: 
ul. Marszałkowska 17; 

~I 

• KINO "Miejskie" -
"Morderstwo pierwszego stop-

nia" USA I. 18, g. 19 

Sl CłIEIl:\I()\\" 

• KINO "Kuźnica" 
nieczynne 

Sr:n7JS7 .. ()\\" 

• KINO "Ballada" 
21.07 - "1 2 małp" USA I. 15, g. 

18 

,1EIlRZE,I()\\ 

• KINO 
nieczynne 

Hl"SKO 

• KINO "Zdrój" 
"Casper" USA bo. g. 17, "Koniec 

niewinności" USA I. 15, g. 19 
• Galeria BW A 
,,2Ie1ona" Fotogafie - Henryk Ro

gozi'lsI<i, Malarstwo - Jw:y Knefeł 
Galaia C2.'yf1na cxxIziemie w godz. 11 
-17, niOO2iela w godz. 11 - 15, poIie
d2iaIek - riec:zynna 

PI'\,( ZO\\ 

• KINO .,Belweder" 
nieczynne 

h. \ZI\lIU~Z \ \\ I El.lo; \ 

• KINO "Uciecha" 
nieczynne 

\\ ł..OSZCZO\\ \ 

• KINO 
"Sabrina" USA I. 15, g.16.15, 

18.30 

STO!''' I(' \ 

• Kino "Powiew" 
nieczynne 
Redakcja nie odpowiada 

za zmiany w terminarzach 

SOBOTA 

RADIO KIELCE 
0.00-9.00Wiad./co godzinę/11.00, 

13.00, 15.00, 16.00, 19.00, 20.00 Wiad. 
5.00 Nowinki z Radiowej 6.00, 16.00 
Aktualn. dnia 6.25, 10.10 Notowania 
giełdowe 6.50, 7.50 Sytuacja na dro
gach 7.30,16.30 Sport8.1 O Radio- Cli P 
10.00,12.00,14.00,18.00 Mag. inform. 
12.00 Plus w południe 12.10 Kurier 
ogłosz. 12.20 Prosto z gminy 12.30 Na 
przypiecku 13.10 Czlowiek i natura 
14.15 Piosenki z tekstem 15.10 Auto ra
dio - moto radio 17.00 Koncert życzeń 
18.00 Plus 18.30 Radiowy Klub Jazzo
wy 19.05 Radio Sport 19.30 Nowości 
płytowe 19.55 Baśnie do poduszki 
20.05 Przegl. wydarzeń kultur. 20.15 
Nowości płytowe 22.00 BBC 23.00 No
wości płytowe 0.00 Nocne Kielce 

RADIO JEDNOŚĆ 
6.00 Powitanie 6.30, 7.00, 8.00, 

9.00,10.00, 11.00, 13.00 Serwis inform. 
6.35,15.10 Kalendańum 7.00 Mszaśw. 
9.07 Sport 9.30 Godla, herby. tarcze ... 
10.15, 14.10 Komunikaty i ogłosz . 
10.30 W tym tygodniu na playliście 
11.10 Czasy i ludzie naszego pokolenia 
11.30 Anioł Pański 12.40 Lektura dnia 
13.15 Gramy tylko po pOlsku 14.30 
Podsluchane i nagrane 16.00 Ten stary 
dobry rock 17.00 Serwis inform. Radia 
Watykańskiego 17.15 Pory roku w poe
zji i piosence 18.05 Modlitwa wieczoma 
18.50 Bajka i modlitwa dzieci 19.20 Ko
mentarze do czytań niedzielnych 21.00 
Apel Jasnogórski 21.15 Lista przebojów 
radia Jedność 23.00 Lektura dnia 23.20 
Lista przebojów radia JednoŚĆ Icd.! 24.00 
Noc na Wzgórzu 

FAMA 
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: Rozważania o szarek rzeczy
wistości 6.00 To było wczoraj - mag. in
form. 9.00 Notatnik kulturalny 10.00-
15.00 Geod Morning weekend I /konkur
sy - niespodzianka! 15.00-18.00Sobota 
na luzie 18.00-20.00 Nowości muzycz
ne i muzyka taneczna 20.00-24.00 Dls
cofama 20.20 Nie tylko disco 24.00-
5.00 Audycja nocna Im. in. Glupawka 
poranna! 

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

12.26,13.26 
traffić: 7.26, 7.59, 8.26, 8.59,14.26, 

14.59,15.26 
6.00-9.00 Rano Mogę Fruwać , m.in. 

6.05 sobótka satelitarna, 6.35 poranny 
toster, 8.00 goŚĆ na śniadanie, 9.00-
13.00 Radio Materii Formy. m.in. 9.00 
poszukiwany. poszukiwana. 13.00-
17.00 Relacje Migawki Flesze. m.in. 
14.05 francuskie menu, 17.00-20.00 
Rozrzut Macie Fatalny, m.in. 17.05 
skrzynka telefoniczna, 18.05 skrzynka 
pocztowa, 20.00-24.00 Ranking Mu
zycznych Fajności, m.in. 20.05 euro
chart. 24.00-s.00 Rozterki Marzenia 
Fobie. m.in. 1.00 muzyczne odloty 

XXIII FESTIWAL HARCERSKI 
Dziś (sobota) ostatni dzień ulicznych 

prezentacji zespołów uczestniczących 
w Festiwalu. Jutro (niedziela) o godz. 
Q1 na .Kadzielni- odbędzie się Koncert 
galowy festiwalu. 

KONCERT 
* Koncert pt. • Wakacyjne nuty" w wy

konaniu uczestników .Akcji lato z Za
meczkiem· odbędzie się w czwartek, 
25 lipca o godz. 11 w muszli koncertio
wej parku miejskiego, a o godz. 16 kon
cert rockowy. Wystąpią: .User", .Mikro
faza-, .Exit", .Kidnaper". 

"CARMEN" W KIELCACH 
Wielkie arcydzieło literatury opero

wej w Kielcach! .Carmen- G. Bizeta 
w wykonaniu solistów Białoruskiego 
Państwowego Akademickiego Teatru 
Wielkiego zobaczymy 21 sierpnia 
o godz. 19 w amfiteatrze na Kadzielni. 
Informacje i bilety - KCl<, tel. 490-54 I 
.Orbis·. 

LETNIE SPOTKANIA 
Z "DIALOGIEM" 

Program Dialog, Radio Fama i Dom 
Środowisk Twórczych zapraszają mło
dzież do Palacyku T. Zielińskiego na let
nie spotkania młodzieżowe, które odby
wać się będą w każdy poniedziałek i 
środę o godz. 18. 

PRZYŚPIESZONY KURS 
SPADOCHRONOWY 

Chętnych. którzy ukończyli 16 rok 
życia zapraszamy do udzialu w trzyd
niowych, weekendowych kursach spa-

NIEI>ZIELA 

RADIO KIELCE 
O.OO-S.OO Wiad. leo godzinęl 7.00, 

11.00,12.00,13.00,19.00 Wiad. 6.00 
A. J. M. prezentuje 6.15 Muz. poranek 
6.30 Niedzielne spotkania 7.05 Radio -
Zgadula 8.45 W poszukiwaniu niewi
dzialnego 9.00 Muzy i muzyka 11.05 
Tygodn. przegl. wydarzeń 12.05 Jeste
my 14.00, 17.00 Mag. inform. 14.10 
Dziecięce radio 14.30 Wiara, nadzieja. 
milo 15.00 Z piosenką przez lata 15.25 
Radiowęzeł Pirania 16.00 Koncert 
życzeń 17.00 Plus w niedzielę 17.15 
Muzyczne popołudnie 19.05 Radio -
Sport 19.30 Muzyka na wiąteczny wie
czór 20.00 Poetyckie spotkania 21.00 
Muzyka film. 21.30 Lokalny mag. sport. 
22.00 BBC 23.00 Muz. klimaty 0.00 Co
untry w drodze 

RADIO JEDNOŚĆ 
6.00 Kiedy ranne wstają zorze 6.55 

Kalendarium na dziś 7.00 Poranna mu
zyka instrumentalna 7.20 Słowo na nie
dzielę 7.30 Uturgiczna modlitwa dnia -
Jutrznia 8.15 Tygodniowy przegląd wy
darzeń 9.15 W co wierzę 9.45 Ptaki o
bok nas 10,30 Transm. mszy św. 
z kościola Sw. Trójcy 12.00 Anioł 
Pański 12.10 Ciekawostki z życia du
chowego 13.00 Rodzinne popołudnia 
14.00 Konkurs rodzinny 15.15 Przegląd 
prasy katol. 15.45 Moje fascynacje lite
rackie' 6.00 Koncert życzeń radia Jed
ność 17.00 Serwis inform. Radia Waty
kańskiego 17.15 Pieśnią chwalić Pana 
11.30 Ewangelizacja przez rodzinę 
18.05 Gorzkie żale 18.35 My i I~urgia 
19.00 Muzyka po kolacji 19.30 Konkurs 
biblijny 19.45 Modlitwa dzieci 20.00 Au
dycja wieczorna Radia Watykańskiego 
20.30 Stare Przymierze 20.45 Rodzin
na modlitwa w niedzielę 21.00 Apel 
Jasnogórski 21.1 O Wieczorne rozmowy 
22.00 Muzyczne krajobrazy 23.05 W co 
wierzę 23.15 Muzyka do snu 24.00 810-
goslawieństwo 0.15 Noc na Wzgórzu 

FAMA 
0.50-23.50 Serwis inform. Ico go

dzinę/5.00-10.00 Niedziela Bez Budzi
ka 8.00 Konkurs poranny 10.00-15.00 
Niedzielna audycja południowa 15.00-
17.30Swobodnie-frapująco popołudnie 
Ipiosenki na życzenie/17 .30-20.00 Us
ta przebojów Radia Fama 20.()();O24.00 
Hyde Park Radia Fama 23.00 Płyta wie
czoru 0.00-5.00 Fama nocą 

RMF 
wiad. co godzinę od 0.45 
5.00-8.00Raczej Malo Faktów. m.in. 

6.00 hi-hi-My, 8.00-12.00 Razem 
Możemy Fszystko, m.in. 8.05 szkółka 
niedzielna, 9.25 wyklad. 10.05 tydzień 
na czworakach. 12.00-15.45 Rozrabiać 
Myśleć Fantazjować, m.in. 12.05 wios
ka ASTRA'lna, 15.35 finał konkursu lis
towego 15.45-16.45 Re Mi Fa - koncert 
tygodnia. 16.45-18.45 Radio Metzo 
Forte. m.in. 16.50 masters mix. 18.45-
19.45 Rozmowy Między Fanami, m.in. 
18.50 bbc transcripton, 19.45-24.00 
Rozbieraj Małolatę Fachowo. m.in. 
19.50 JW 23, 24.00-5.00 Rock Malowa· 
ny Fantazją. m.in. 0.15 ciassic rock 

dochronowych. które organizuje Sekcja 
Spadochronowa Aeroklubu Kieleckie
go. Zajęcia obejmujące szkolenieteore
tyczne-i praktyczne na ziemi oraz wyko
nanie pierwszego skoku odbywać się 
będą na lotnisku w MasIowie. Informa
cje - w soboty i niedziele na lotnisku lub 
tel. 11-07-34, 11-07-07. 

NABOR DO OGNISKA 
BALETOWEGO 

Ognisko baletowe przy KCK organi
zuje nabór dzieci od 1 0-13 lat na zajęcia 
prowadzone wg. programu obo
wiązującego w szkołach baletowych. 
Prowadzenie Ewa Filipowicz - Kuziel. 
Zgłoszenia przyjmuje Impresariat KCK 
te. 490-54. 

"PRAWICA RAZEM" 
Klub Radnych .Prawica Razem·zap

rasza kielczan na cotygodniowe spot
kania - w każdy poniedziąlek w godz-
15.30-17.30 w siedzibie Swietokrzys
kiego Klubu Pracy przy Placu Wolności 
2/12. 

AKCJA LETNIA 
* O.M. .zameczek· proponuje: 

zajęcia sekcji plastycznej .0ł6wek 
i kredka· w każdy poniedziałek o godz
i O; zajęcia wakacyjnej szkoły piosenki 
- we wtorki i czwartki o godz. 10, wy
cieczki na basen w środy, odpłatnie, 
zniżka; wakacyjnej szkoły tańca - ponie
działki, wtorki, czwartki - godz. 10: sek
cja electńc boogie, breack dance. ta
niec towarzyski z elementami tańca dis
co. IGoAl 

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

TVP1 
7.00 "Eko echo" 
7.15 "Z Polski" - rep. 
7.30 "Wszystko o działce I og-

rodzie" 
8.00 "Agrolinla" 
8.30 Wiadomości 
8.35 " Były sobie odkrycia" (7) 

"Leonardo da Vinci" - fr.
kanad. serial anim. 

9.00 "Dziewczyna z oceanu" (4) 
- austral. serial sf 

9.25 "Wakacje z Ziarnem" - pr. 
red. katol. dzieci I ro
dzlc6w 

10.00 Studio Olimpijskie - Atlanta 
'96 (skr6t ceremonII otwar
cia) 

12.00 Wiadomości 
12.05 "Kraj" - mag. regionalnych 

Oddział6w TVP 
12.30 "Koncert życzeń" 
13.00 ,,~wlerzęta świata": 

"ZY/ące morze": "Wielory
by Ich przyjaciele" - ka
nad. film dok. 

13.30 Walt Disney przedstawia: 
"Aladyn" I "Tajemnica 
zamku Boyne" (1) 

14.45 ,,złote lata rock and rol
la": "Słodka muzyka du
szy" 

15.35 "Swojskie klimaty" 

TVP2 
7.00 Panorama 
7.10 "Folkowe nuty" 
7.30 "Tacy sami" 
7.50 "Spotkanie z Językiem mi

gowym" 
8.00 "Taz-manla" (17) "Star

si bracia" - serial anlm. 
USA 

8.20 Powitanie 
8.30 Programy lokalne 
9.35 "PodrÓŻe w czasie I przest

rzeni": "Ognie Ziemi" (1/6). 
"Od nieosiągalnego wulka
nu po Górę Boga" - fr. serial 
dok. 

10.35 Kino bez rodzlc6w: "Dus
ty" (3) - serial austral. 

11.30 "Małe Ojczyzny": "Po kol
cach" 

12.00 "Złote Kimono" (4) "Osiłki 
z Kanady" - serial przyg. 
USA 

13.30 "Miss 'Lata z Radiem'" (1) 
14.00 "Wydarzenie tygodnia" 
14.30 "Nieustające love story" 

(4) " Sex appeal to nasza 

16.05 "Bili Cosby Show" (10) - se
rial kom. USA 

16.30 "Swojskie klimaty" - mag. 
weekendowy 

16.50 "Kartka z kalendarza" 
H.OO Teleexpress 
H.25 "Nowożeńcy" - teleturniej 
H.55 "Swojskie klimaty" - mag. 

weekendowy 
18.10 " Szpital Dobrej Nadziei" 

(H) - serialobycz. USA 
19.00 Wieczorynka: "Maurycy 

I Hawranek" 
19.30 Wiadomości 
20.10 "Jeszcze raz Pearl Harbo

ur" - film sf USA (1980 r. , 
104 min.), reż. Don Taylor, 
wyst.: Kirk Douglas, Martin 
Sheen, Katharlne Ross, Ja
mes Farentlno lin. 

22.00 Studio Olimpijskie -Atlanta 
'96; w przerwie ok. 23.00 
Wiadomości 

0.20 "Pula śmierci" - film 
sens. USA (1988 r., 87 
mln.), reż. Buddy van Horn, 
wyst. Cllnt Eastwood, Pat
rlcla Clarkson, Llam Nee
son, David Hunt lin. 

1.45 Studio Olimpijskie - Atlanta 
'96 

3.20 Zakończenie programu 

broń kobieca" - pr. film. S. 
Janickiego 

15.00 "FamIlIada" - teleturniej 
15.30 "Karlno" (6) "Ujarzmlony"

pol. serlalobycz. 
16.00 "Wyprawy z Natlonal Geog

raphlc": "Dolina dziesięciu 
tysięcy dym6w" - film dok. 
USA 

H.OO "Zagubiony w czasie" (12) 
- serial sf USA 

H .50 Panorama 
18.00 Programy lokalne 
18.20 Studio Olimpijskie - Atlanta 

'96 
22.00 Panorama 
22.30 "Słowo na niedzielę" 
22.40 "Jak błyskawica" - film 

sens. liSA (1991 r., 89 
mln.), reż. Bradford May, 
wyst.: Steven Bauer, Cynt
hla Glbb, Wlllam Russ I In. 

0.10 Panorama 
0.1 5 Studio Olimpijskie - Atlanta 

'96 
1.40 Zakończenie programu 

NIEDZIELA 

TVP 1 
7.00 "Rolnictwo na świecie" : 

"Gwatemala" . 
7.15 "Tańce polskie": Siadami 

Oskara Kolberga 
7.35 "Notowania" 
8.05 Poranek filmowcy 
8.30 " Dziecięcy Festiwal PIo

senki i Tańca - Konin '96· 
9.00 " Droga do Avonlea" (66) -

kanad. serlalobycz. 
9.50 "Reportaże Teleranka" 

10.15 W Starym Klnie: " Sayona
ra" (2-ost.) - dram. USA 

11.25 " Klan urwls6w": " Nowy 
dom Wheezera" - serial 
USA 

12.00 "Anioł Pański" - trilnsml
sja modlitwy Ojca Swięte
go 

12.20 "Opinie" - pr. publicyst. 
13.00 Wiadomości 
13.10 "Tydzień" - mag. roI. 
13.40 "Raz na ludowo" 
14.20 Seriale wszech czasów: 

"Pogoda dla bogaczy" (7) -
serialobycz. USA 

15.10 "Zielonym do g6ry" 

TVP 2 
7.00 "Echa tygodnia" (dla 

niesłyszących) 
7.30 Film dla niesłyszących: 

"IKE" (2) - serial blogr. 
USA 

8.15 "Słowo na niedzielę" (dla 
niesłyszących) 

8.20 Powitanie 
8.30 Programy lokalne 
9.30 Studio Olimpijskie -Atlanta 

'lI6 
12.30 Swlat się śmieje: " Kłopo

ty referenta Trzlszkl" -
kom. czech . (1949 r. , 92 
min.), reż. Josef Mach, 
wyst. : Sasza Raszlłow , 
Jarmila Kurandova, Szu
ra Antonin, Rudolf 
Chruśclńskl I In. 

14.10 "Jedno Imię"' - film dok. J. 
Zygadły 

14.30 ~Pokonac gorę" - film dok. 
G. Zglińskiego 

15.00 . Familiada" - teleturniej 

15.25 "Tętno plerwotnek pusz
czy" (4) "Nie tylko ły I pa
zury" - film przyr. 

16.00 " Swojskie granie - Kazl-
mlerz'96· 

16.50 "Kartka z kalendarza" 
17.00 Tęleexpress 
17.20 .. Srnlechu warte" pr. 

rozr. 
17.50 "Dziennik telewizyjny" - pr. 

satyr. J. Fedorowlcza 
18.05 "Dr aulnn" (82) - serial o

bycz. USA 
19.00 Wieczorynka: "Myszka MI-

kil przyjaciele" 
19.30 Wiadomości 
20.05 "IKE" (2) - serial blogr. USA 
21.00 Studio Olimpijskie -Atlanta 

'96 
23.20 "Tango" - fr. dram.obycz. 

(1993 r., 86 mln.), rez. Patrl
ce Leconte, wyst.: Phlllppe 
Nolret, Richard Bohrlnger, 
Thlerry Lhermlte lin. 

1.15 Studio Olimpijskie - Atlanta 
'96 

3.35 Zakończenie programu 

15.30 ,Szczęście na telefon" (3) 
" I ty zostaniesz wampi
rem" 

15.50 "Halo, Dwójka·' 
16.05 "Kabaretowych wspom

nień czar" 
16.55 .. Smletanka towarzyska" 

(2) - ang. serial sens. 
17 50 Programy lokalne 
18:00 Studio Olimpijskie -Atlanta 

'96 
21 .00 Panorama . 
21 .35 " Uczta Babette" - dunskl 

film obycz. (1987 r., 104 
min.) , reż. Gabriel Axel , 
wyst. : Stephane Audran , 
Bodil Kjer, Hanne Stensga
ard Brigltte Federspiel l in. 

23.20 Studio Olimpijskie -Atlanta 
'96 

O 05 Panorama O: 10 Studio Olimpijskie -Atlanta 
'96 

1.20 Zakończenie programu 

SPRĘŻARKI 
wraz z wyposa1enlem dodatkowym 

- 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: 

Zwaszaltl, 
1'/9OOz715 

BEST 
25· i29 KielCe 

ul U'zędnw 16 
piły wielofunkcyjne i do cięcia kątowego 

- agregaty prądotwórcze 
lei 5tJ.I5i lei la, 524·i7 

OGŁOSZENIE 
Zarząd Gminy W Harasiukach 

ogłasza przetarg nieograniczony 

na wykonanie sali gimnastycznej 
wraz z zapleczem socjalnym 

w miejscowości Krzeszów Górny. 
00 wykonania jest następujący zakres robót: 

1. Ściany I słupy przyziemia. 

2. Strop nad częścią socjalną. 

Termin realizacji zamówienia do 31.10.1996 r. Warunkiem udzlału w przetargu jest 
wniesienie wadium w wysokości 2 tysiące złotych w terminie do 26071996 r. do godz. 10. 
Wadium mote byt wniesionie w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek nr 983215-114-133, 
w obligacjach państwowych lub poręczeniach Instytucji kredytowych. Specyfikację Istotnych 
warunków zamówienia moma otrzymać w Urzędzie GminY Harasluld, pokój nr 11 w katdy 
dzień roboczy w godz. 8-15. Ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej .Budowa Sali Gimnas
tycznej Krzeszów Górny" nalety zIotyć w terminie do 26.07.1996 r. do godz. 11 w Urzędzie 
Gminy w Haraslukach, pokój nr 7. Otwarcie ofert nastąpi 26.07.1996 r. o godz. 12 w pokoju 
nr 1 0.00 przetargu dopuszczeni zostaną oferenci, którzy złożą oferty przygotowane zgodnie 
ze specyfikaCją Istotnych warunków zamówienia. 

Przedsiębjorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Sandomierzu, ul. Przemysłowa 12 

zainteresowane jest ofertami 
podmiotów gospodarczych 

wykonujących usługi w zakresie 
regeneracji części, podzespołów 

III' 

i elementów wyposażenia pojazdów 
samochodowych: 

Jelcz M-11, PR-110, 315. 

Termin składania aktualnych ofert do 8.08.1996 r. Wybrane 
oferty będą podstawą do nawiązania współpracy. 

ate 

Prome~ 
Protnex s.c. <! 

W1~ OO)~AA ~J%~ 
o szczeg6ły pytaj w sklepie: Kielce, ul. Sienkiewicza 36 

Uprzejmie informujemyw zy tkich klientów 

PZU Życie S.A. 

że z dniem 22.07.1996 r. 

Inspektorat w TarnObrzegu 
zmienia lokalizację swego obiektu. 

Ob ługa będzie dokonywana w nowym 
budynku przy ul. Sokolej 7 w Tarnobrzegu 
(obok budynku Kina "Wi la"). 

Zmiana miej ca lokalizacji dotyczyć będzie 
również 

Przedstawicielstwa 
PZU Zycie S.A. w Sandomierzu, 

tj. z dniem 29.07.1996 r. w budynku przy 
ul. Słowackiego 17. 

jednocze'nie podajemy aktualne numery 
telefonów do In pektoratu w Tarnobrzegu: 
fax 23-45-01, 22-36-66, 22-60-03, 23-47-36, 23-45-02 
oraz w andomierzu: tel./fax 32-19-60. -

ŚWIĘTOKRZYS 
LOTERIA 
FANTOWA 
Prasy-Radia-Tele\vizji '96 

gazeta poranna 

, 
DO WYGRANIA WIELE ATRAKCYJNYCH NAGROD, , 
W TYM SAMOCHOD FIAT 126 el, TELEWIZORY, 

MAGNETOWIDY I INNY SPRZĘT AGD 

, 
• 

http://sbc.wbp.kielce.pl
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1 0/0 GWAR 
Na ogłoszenia drobne w rubrykach kupno, sprzedaż, praca, zguby, motoryzacja, lokale, ,!ieruchomości 

Jeieli ogłoszenie drobne umleuczone w "Echu Dnia" nie odniesie skutkut priYJdi do "llII'a Reklclm i Ogłoszeń. Jeieli w dqgv 5 dni od daty umanlo się ogłoszenia 
okaiesz rachuneknatoogłoszenle,dostaniesz rabat 90% na jedno ogłosz eniewwydCllliucodJiennym tej samej treści. UWAGA! TYLKO DLA OSÓB FłZYCZNYCH 

BUDOWNICTWO 
Budowa domków kanadyjskich. 

Kielce, 68-43-86. 
MI6 

Największa kielecka hurtownia 
płytek ceramicznych, elewacyjnych -
500 wzorów. Bezpośredni importer 
(Hiszpania, Włochy, Niemcy, 
Czechy) . Sprzedaż ratalna. Cedro
Mazur 7 (Cedzyna obok cmentarza), 
tel. 68-01-65. 

-_ .. _------ .. _ .. _"_._ ... _--_ .. __ . 
Okpol PPUH. Kielce, Batalionów 

Chłopskich 77, tel./fax 571-91, 
554-27; Końskie, Kielecka 3, 
tel. 32-92; Ostrowiec Świętokrzy
ski, KIllńsklego 51 , 
tel. 65-31-63. 

Okpol oferuje: okna - plastikowe, 
drewniane, dachowe; drzwi -
wewnętrzne, garażowe, alumi
niowe; folię dachową . "Okpol" 
zapewnia: doradztwo, montaż, ni
skie ceny. bezpłatny transport na 
terenie Kielc, raty. 

1119 

Szalunki budowlane. rusztowania 
- wypożyczalnia, 
0-90-33-60-90. 

.. 923 

Zlecę projekt i wykonanie: nad
budowa + dach. Kielce. 
66-35-40. 

===================~~ 

KUPNO 
Samochód używany po 1982 r. 

Kielce, 61-85-31 . 

LOKALE 
Do wynajęcia mieszkanie z tele

fonem w centrum Kielc. Kielce, 
448-39 (w sobotę). 

lr920 
· .. ·-G'i'iSonieraao·-wyrialęCla~-Kferc-e; 
68-35-03. 

*''' 
--ró'iiii"do" wy'ii'iij'ę'CIii'''ii'ii''ma'le''piiij: 

jęcia z grillem. Kielce. 
66-05-71 . 

"14 · .... ·POkoje .. ·mętczYZno·ii1 .. ·iu·6 .. ·stude .. n: 
tom. Kielce, 
31-62-16. 

~43 

.. -PosziikuJę· .. ·ii1'iesikania;· .. ·2 .... po·koje 
KSM. Kielce. 66-05-71. 

"13 - Poslukujij'''miesz'kaiil'ii "d'o"'wyna-
jęcia, trzy- lub czteropokojowe w 
Sandomierzu lub Tarnobrzegu. 
Tel. (0-16) 44-46-38. 
_ ............ _ ................................................... ~ 
MEDYCYNA 

Ginekologiczne zabiegi, leczenie 
tanio. (042) 36-05-21 
(10.00- 18.00). 

p2 
Ollzywanie-·komÓiIowT .... · .. - -

Kielce, 525-62 

MOTORYZAUA 
AAA Alarm. Kielce. 

68-23-68, 461-38. 
.,3 

Ałufelgi . spojlery, kierownice, 
autoczęści. Kielce. tel. 424 .. 67. 

.. 2\1 

Autoalarmy "PRESTIGE", Kielce. 
Manifestu Lipcowego 34 ("Exbud"), 
tel. 32-65-99. 32-65-45. 

.. w 
Au'toalarmy amerykańskiej firmy 
"Excalibur", "FBI". Kielce, 61-90-60. 
Cena promocyjna. 

Autogaz. Kielce, Pakosz 53. 
*364 .. · .. ·N'ie·m·'·e·ckfe .. am·o·rtyzatory .... Boge: 

Sachs. Kielce. 
tel. 423-73, 32-12-37. 
Możliwość sprawdzenia amortyza
torów na komputerze firmy Boge, 
tel. 66-78-73. Udzielamy 2-letnlej 
gwarancji. 

1Y246 
.. · .. ·Szy'by· .. s·ii·ii1·o·cfi'o·dowe· .. ~· ·sp-rzedaE 

montaż, klejenie pęknięć. "Auto
fenix" , Kielce, ul. Wrzosowa 25, 
tel./fax 61-61-71 
oraz Szewce 39 k. Kielc, 
tel./fax 592-05. 

NAPRAWY 
Naprawa telewizorów, magne

towidów. gier. Kielce, ul. Źródło
wa 20. 444-94. 

GW ...... nt\.( .. Ki'e'iC'e·; .. 3'f=::rr·4·3: ........ · ...... · .......... .. 
====::~4I 

NAUKA 
Szkoła Bankowa - Pomaturalne 

Studium Rachunkowości w San
domierzu przyjmuje zapisy na pier
wszy rok. Posiada uprawnienia 
szkołu publicznej. Zgłoszenia przyj
muje, Informacji udziela Sekretariat 
Studium ul. Rynek 5 
tel./fax 32-27-90. 
................................................. _ ...... _ .... _ ............ ~! 

NIERUCHOMOŚCI 
Do wynajęcia dom piętrowy w 

Sandomierzu 220 m kw. + garaż. 
woda, gaz, co. Wiadomość: 
(0-15) 32-33-46. 

II Mobud" -siding,4glozuro 
Ościeżnice. papy, lepik, 

dacholeum, ablzol, wełna mineralna 
- Rockwool, styropian. Kielce, Zag
nańska 72, 
tel. 484-19. Skrzetlewska 4, 
tel. 68-44-40. Stal, kształtowniki, 

blachy, rury, pręty - Jedrzejów, Do
jazd 1, 613-52. 

mi .......................................................... _ ................. ~ .......... . 

Okno tonie 
"Hossa" s. c .• Kielce. ul. 1 Ma

ja 136, tel. 68-30-06. 
III -_._.-

Autoalormy 
AAA Amerykańskie autoalarmy 

Alcatras (kod dynamiczny) oraz 
Legend, centralne zamki, znako
wanie, radioodtwarzacze. Na
jlepsze w kraju ceny oferuje: 
wyłączny przedstawiciel na 
Europę "Audio pol", Kielce, ul. Ra
diowa, tel. 429-67. 

./O! 

Alorm -Cebox 
Alarmy stacjonarne. autoalarmy . 

Kielce. Polna 7, 
68-23-68, 461-38. 

Natychmiastowe pożyczki 
lombard, 68-22-42. Kantor 

"U Marynarza", 68-22-24. Takie w 
niedzielę! 

lY2S9 

Suzuki-Moto-Sikoro 
Samochody. motocykle, części, 

akcesoria - Filtry Purflux do zachod
nich. Salon, Kielce, Warszawska 
34A. 68-15-80; Serwis. Narusze
wicza 33. 

PRACA 
Kobieta 25 lat, wykształcenie 

wyższe pedagogiczne poszukUje 
stałej pracy (niekoniecznie w za
wodzie). Kielce. Bodzentynska 13/4. 

ł691 

-Nro,*CTii1]"T1ZądfO""-iafrudm 
dziewczyny (zakwaterowanie). 
(0-34) 13-19-19. 

~42 

.. ·Przy/mf .. kobletY'do .... p .. akowan'ji! 
cukierków najchętniej z praktyką. 
Kielce, 27-183. 

~32 

Le{f3riiifstrz przyfmiedo nauklza= 
wodu. Sandomierz 
tel. (015) 32-21-14. 

RÓŻNE 
Hotel- Restauracja "Karczówka" 

organizuje przyjęcia weselne • 
bankiety. imprezy zlecone. Kielce, 
566-06. bI3l 

lombard - natychmiastowe po
życzki pod zastaw. OH - "Versal" 
Kielce. Staszica 1 (lp.), 422-15. 

SPRZEDAŻ 
126p (XII 1989). Kielce, 

61-92-71. 

.. 241 

1iIS4 

Amigę 5(J(fTafiTó- sprzedam. 
Kielce, 25-146. 

.,3/ 

· .. ···Aparalfdo··-rii-ariiwanlaproszl( .. ó= 
wego "Durex" , producent, 02-417 
Warszawa, Glubczycka 4. 
tell fax (022) 863-88-18. 
0-90-210-997. 

IUO ·· .. · II·ilaiii·ifij·sucfią:-Klerce ... · .. --.. ·_· .... -
68-62-35. 

om 
Dacię (1983). Kielce, 31-13-30. 

~64 

Dom drewniany do rozbiórkI. 
Kielce. 402-54. 502-45 . 

- Fiata 125p (1986}. Kielce, 
502-45,402-54. 

"lO · .... ·FI'8ta·-.. ·i·:mp .... (1·9·g9)~ .. GłaZowski 
Włodzimierz. Krajno Zagórze 43. 

"" Fiata Combi (xII 1985), w dobrym 
stanie, 3000 zł sprzedam. Kielce. 
66-13-19. .. 

'Flala"Uno 1989 rok~-póJ. 903~-"--

Tel. (0-16) 44-17-33 (8.00 - 16.00). 
020 

. J=ordi'Esco'rta i.S·benzyni (19M} 
94.000 km. Kielce, 466-55. 

tiS4 

- Forda Escorta 1,3 (1994). Krerce, 
222-67. 

*902 

·Jamnlki - szczenięta. ·Ielce. -
61-43-52. 

.112 

Karp żywy, cytrusy, owoce 
Kielce. Skrzetlewska 4, 570-48. 

,,265 

Koparki, ładowarki, SPycharki, 
dtwigl. Gwarancja, 
(0-68) 74-35-01, 0-800-60001 . 

bBl3 

ladę chłodniczą, witrynową, 

- używaną. Kielce, 61-92-18. 
*195 

Miniaturowe sznaucerki czarno -
srebrne. Kielce, 68-10-87. 

dtfl8 
.... ·MlYii .... ·iiie'ktryc'i'ny .... c·zyn·ii·y: .... ao·ii1 
mieszkalny sprzedam, okolice San
domierza. Tel. (0-15) 32-54-43. 

",/ 

Opla Asconę 1.60. Cena 7300 zł. 
(1983) Kielce, Warszawska 430/1. 

*/98 
.... ·Peu'ij'eiilil .... 30S .... t'1'SS·Oj"'he·ii·zyn'ii;· 
składak. Kielce, 68-25-09. 

*863 
Prasy do słomy używane zachod

nie. Częstochowa, Tatrzańska 89. 
(034) 62-86-81, 62-85-68. 

11110 
. .. ··f!j·enaiilta"·Crio·;··koiily·ng·e·iif .. tS·9·( 
Kielce, 31-26-79. 

.656 

Seata (1983/89) cena 6.000. 
Kielce, 414-08. 

*81ł 
.... SI'ii'tkf" · .. ·ogTii·d'Z'e·ii·iowe·: ...... ·Riel'Ce·; 
Zagórska 1 03. 

"'12 

Sprzedam Fiata 126p (1986), 
pełny FL. Kielce, 593-25. 

*88ł 
...... S·jiiiiilii·iTi .. Forda .. Translta .. {lS·9l>Y: 
2.50; VWTransportera (1984),1.60. 
Włoszczowa, tel. (0-498) 443-96. 

*111 
Sprzedam Jawę T$35, biała. Sil

cza 113. 
~4S 

.. · .. Spiiedam ...... i(a .. maza .... ·iia .... ·czę~cr: 
Kielce, 11-47-56. 

~33 

Sprzedam VW Jetta 1.60 niebie
ski, metalIc, (1987), radio. alarm, 
145 mln, Kielce. 61-05-69. 

~s/ 

_ .. Sjliie-d'ii'iii"'Clągnlf'C':36O':WesOła 
14, gm. Piekoszów. tel. 16-16-21. 

~44 

prze am z a ę u ow aną w 
Kajetanowie nr 73. Skodę 130 
(1985). Kielce. tel. 68-80-84. 

"/3 

"SpfżiaarTi"l<ioSk"hanarowy i'loka: 
IIzacją. Kielce. 414-08. 

"59 

Sprzedam opony ożywane 1200 x 
20. 1100 x 20,950 x 20 kpI. z felgami 
Ifa Robur. Kielce, 16-14-07. 

*'2/ 

- Sprze 3m - ta iiiOfelewlzo r o 0-

rowy. Kielce. 61-34-26. 

Rejonowy Zakład 
Energetyczny 

zawiadamia. że 

26.07.1996 r., 
w godz. 8-16 

wystąpią przerwy 
W dostawie energii elek
trycznej dla następują

cych odbiorców: 

Czerwona Góra Osiedle 
ze stacji nr 549, Sitkówka 
k. Czerwonej Góry ze 
stacji nr 783 

1i1155 

Spycharkę OET-75 kupię na 
części. Kielce, 11-15-66, 11-15-28. 

~4! 

..··Vólkswige·ii'ii'· .... (j·iiHiI· .... i·lf .... (t9S·2) 
cena 23.800 zł. Kielce, 569-11. 

*'52 

Wozak'dzlecięcy' włosKwfelo~ 
funcyjny. Kielce. 32-58-36. 

TOWARZYSKIE 
Ałexis. Kielce, 66-45-17. 

IiIS3 

EmanueUe. Kielce, 282-78. 

.361 

TURYSTYKA 
Alfa-Star, Radom. Moniuszki 23, 

262-28, 228-44. Maroko, Egipt, Taj
landia, Cypr, Tunezja, Włochy. Bilety 
autokarowe. lotnicze. 

,112 ........................................................................................ 

USłUGI 

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

.,4 · .... Aulo!iiz .. ~··ii1o·ii·taf .. Kle·ice; .. · ............ · .... · 
090-336179. 

.363 
.... ·Oci'epTilnl'e .... dom·Óv:j' 'Wtryskowe: 
Kielce. 11-71-71 . 

"'24 
. "' CfCIep'lli'nfe"Włrysko'we"buoyn'kÓw: 
Kielce, 11-70-29. 

Siding - montaż, profesjonalnie. 
tanio, amerykańska praktyka. Tar· 
nObrzeg, 22-48-77. 

· .... usłUgfkoparką KM ' 25r"'Busko, 
tel. (0496) 43-77. 

Zaluzje. Kielce, 269-22. 
106121 

WIDEO FilMOWANIE I 
Demon Wideofilmowanie. Kielce, 

31-38-76. 

ZGUBY I 
15.07.96 skradziono książeczkę 

\ oszczędnościową PKO, legitymację 
PKS na nazwisko Kubiec Antoni. .,\1 
_. Joaiiii'aMr6z zgubiła świadectwo 
dojrzałości wydane przez III LO w 
Kielcach. 

"'5 
Nagroda za wskazanie skradzio .. 

nego Forda Sierry XR41, koloru 
czarnego, pięciodrzwiowy. szyber
dach. wąskie niebieskie listwy, spoj
ler. Kielce, 32-45-71 . 

*'21 

Szwed Justyna zgubiła świadec· 

two maturalne wydane przez V LO. 
~62 

'''lii'rowski'J'iicek zgub'ifiii'gltYmac'ię 
studencką wydaną przez WSP w 
Kielcach. 

~61 

POCZTA POLSKA 
KOLEJNY KROK , , 

W NOWOCZESNOSC 
Reionowy Urzqd Poczty w Kielcach, pl. Niepodległości 2, leI. 538-21, 506-01 

Kurierskie przesvlIC Poczty Polskiej 
Odbiór od Klienta: 
Kielce - tel. 541-43 
Końskie - tel. 31-44 
Miechów - tel. 305-04 
Ostrowiec Św. - tel. 653-842 

Starachowice - tel. 74-52-45 
Jedrzejów - tel. 616-73 
Skarżysko- m. - tel. 512-695 
Busko-Zdrój - tel. 26-62 

POCZTOWA 
REKLAMA KIERUNKOWA 

)\łe!!!) ••••• 
POCZTOWA REKlAMA KIERUNKOWA 
• wyszukiwani. adbIorc6w reklamy lub kontrahent6w w Poatowej laDe OGIIych 

Onfonnacje o bUsko 800 tysiącach poclmiot6w gospodaraych z całej Polskl1 
• alltomatyane adr.sowcnie kopert 
• kopertowanie materlał6w prz.z wysokowydajnq manynt kopertującq 
• fachowa porada i obsługa 

I POCZTOWA INFORMAUA TElEFONICZNA 932 ~ ,-
Proszę o przesłanie dodatkowych informacji dotyczących : 

EMS POCZTEX POCZTOWEJ REKLAMY KIERUNKOWEJ 
D C 

Nazwisko i imię (nazwa firmy) 

. ............. , ....................................................................... , ................ . 
Dokładny adres 

Tel. ..... ......................................... ................................................... , 

9q 
.B 
ta 

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Rozmowa z Grzegorzem Stróżniakiem 
· autorem tekstów i wokalistą "Lombard Group" , 

OP KI NAM SI CHCE , 
RAZEM GRAC 

- Jak rozpoczęła się twoja 
przygoda z muzyką? . 

. Należałem do zespołu wo
kalnego, towarzyszącego róż
nym wykol)awcom podczas 
koncertów. Spiewaliśmy samo
dzielne kawałki, robiliśmy chór
ki, m.in. dla Maryli Rodowicz, 
Krzysztofa Krawczyka, amery
kańskiej gwiazdy Betty Dorsey 
i goszczących w Polsce wokali
stów z NRD. 

- Zespół "Lombard" obcho
dził niedawno 15-lecle dzla
łalnośc •. W Jakich okoliczno
ściach powstał? 

. To bardzo stare dzieje. Mał
gorzata Ostrowska, Wanda 
Kwietniewska i ja byliśmy słu
chaczami Studia Sztuki Estra
dowej, które działało przy E
stradzie Poznańskiej. Pewnego 
dnia postanowiliśmy założyć 
zespół - nazwaliśmy go Skan
dal. Jednak pod tą nazwą za
graliśmy tylko jeden koncert -
występując na pierwszym po
ważnym koncercie, przed Bud
ką Suflera, byliśmy już Lombar
dem. Przed upływem roku za
szły w naszym składzie poważ
ne zmiany - Wanda odeszła i 
założyła "Wandę i bandę", ja 
zacząłem grać na niektórych in
strumentach, zdecydowaliśmy 
się na własne brzmienie. 

- Kiedy zdecydowaliście 
się na wybranie określonego 
gatunku muzyki? 

- Przełom nastąpił na festi
walu opolskim, podczas które
go Kora zaśpiewała słynne 
.Buenos Aires·. Uznaliśmy, że 
to odpowiednia chwila, żeby 
coś zmienić, przełamać sche
mat i stereotypowe granie. Po
wiedzieliśmy sobie - stopi Do
syć już śmiesznych występów, 
gramy rocka. 

- Na początku lat 80. zdoby
liście olbrzymią popular
ność. W Jaki sposób spędzali 
czas "ludzie sukcesu"? 

- Przede wszystkim graliśmy 
koncerty, dochodziUśmy nawet 
do 300 rocznie. Cała czołówka 
z tamtych lat tak żyła - Lady 
Pank, Maanam, Kombi, Od
~ział Zamknięty, Budka Suflera 
I zapomniany już dzisiaj Mech. 
Takiej liczby nie sposób teraz o
siągnąć. Dzisiaj zespoły grają 
trasę wiosenną i jesienną, oko
ło 20 - 30 koncertów przez cały 
rok. Trudno sobie uświadomić, 
jakle życie prowadziliśmy -
.przeoraliśmy" kraj wzdłuż i 
wszerz parę razy. Poza koncer
t~mi były co najmniej dwie se
sje nagraniowe w roku, mnó
stwo wyjazdów zagranicznych, 
nagrywanie teledysków, wywia
dy, spotkania - urwanie głowy. 
~~awie w ogóle nie odwiedza
hsmy swoich domów, nie było 

nas z rodzinami - spędzaliśmy 
czas tylko z sobą, w obrębie ze
społu. To powodowało napięcia i 
zapowiadało, chociaż wtedy nie 
zdawaliśmy sobie z tego sprawy, 
koniec wspólnego grania. 

- Jak radzlllścłe sobie ze 
stresem? 

- Nieodłącznym elementem 
trasy była zabawa zakrapiana 
alkoholem. Nie twierdzę, że by
ła w tym jakaś przesada, my po 
prostu chcieliśmy odreagować, 
zapomnieć o zmęczeniu. Więc 
picie - tak było, ale kategory
cznie stwierdzam, że żadnych 
ciężkich odjazdów nigdy nie 
próbowaliśmy. 

- Dosyć powszechne Jest w 
Polsce przekonanie, że ze
społy lat 80. koncentrowały 
się na muzyce, teksty traktu
Jąc po macoszemu, ponieważ 
nie mogły zawierać żadnych 
treści obcych Ideologicznie. 
Jak w tej sytuacji radził sobie 
"Lombard"? 

- Cenzura mocno dawała 
nam się we znaki. Każdy utwór 
musiał być zatwierdzony, ina
czej nie mógł być nigdzie pre
zentowany. Do dzisiaj trzymam 
bardzo dużo tekstów z tamtych 
czasów, z przybitą pieczątką 
Głównego Urzędu Kontroli. Ja
kaś baba siedziała, czytała te 
teksty i próbowała się w nich 
dopatrzyć różnych przemyco
nych podtekstów, obcych sy
stemowi i ideologii. Na szczę
ście dosyć często ważne spra
wy umykały uwadze cenzorów, 
ponieważ byli zbyt tępi i ukie
runkowani, żeby szukać pod
stępu w "Szklanej pogodzie" 
czy .Tańcu pingwina na szkle". 
• Przeżyj to sam" chociaż był 
mocno zaangażowany też ła
godnie przeszedł przez cenzu
rę. Na początku nie zwrócono 
na niego uwagi, dopiero kiedy 
poszedł w Trójce, dosłownie 
dwa razy - pamiętam, śledziłem 
jego "karierę", ponieważ bar
dzo mi na nim zależało - władza 
zareagowała. Zadzwoniłem do 
Marka Niedźwieckiego, dopytu
jąc się dlaczego nie lansuje na
szego nowego numeru, a Nie
dźwiedź przyznał, że takie jest 
polecenie KW. 

- Którą z płyt "Lombardu" 
lubisz naJbardzieJ? 

- "Live" Szczeciński - drugą 
naszą płytę, przez wielu ludzi u
znawaną za największe nasze 
osiągnięcie. Muzycznie prze
szedłem przez wiele zaułków, 
dużo eksperymentowałem z e
lektroniką, kombinowałem, co ~ 
konsekwencji przywiodło mnie 
do punktu wyjścia . Dlatego eraz 
bardzo cenię tę płytę - jest pro· 
sta, rockowa bez zbędnych udZI
wnień. 

W 1991 roku po odejściu Małgorzaty O~ 
strowskiej "Lombard" przestał istnieć. Po 
trzech latach Grzegorz Stróżniak dotych
czasowy lider (m.in. autor i wykon~wca 
przebOju - "Przeżyj to sam") wskrz,t;slł ze
spół pod nazwą "Lombard Grou~ " ~be
cny skład tworzą: Grzegorz Stroznlak -
voc" Henryk Baran - git. bas., Robert Ka
licki - klawisze, Jacek Królik - git. i Artur 

- Na czym polegały te mu
zyczne eksperymenty? 

- Z czasem praca w "Lombar
dzie" zaczęła mnie męczyć. 
Praca z sekwenserami była dla 
mnie odskocznią. Wydawało mi 
się, że ich punktualność, jakość 
i dokładność gwarantują muzy
ce doskonałość, eliminują e
wentualne pomyłki. Z czasem 
zrozumiałem, że nie o to w tym 
wszystkim chodzi. Produkt mu
zyki elektronicznej jest jałowy, 
wyzuty z emocji, pomyłek a 
przecież one dodają muzyce 
smaczku. 

- Mówi się, że w muzyce nie 
może powstać Już nic w pełni 
oryginalnego, że każda no
wość wypływa ze starych, 
dobrze sprawdzonych wzor
ców. Jakle są muzyczne ko
rzenie "Lombard Group"? 

- Słuchamy wszystkiego, po
nieważ z każdego rodzaju mu
zyki da się wybrać coś dla sie
bie. Ja słucham funky, jazzu i 
różnych mieszanek - jazzu 
zmiksowanego z rapem, z sou
lem. Mimo że każdy z nas słu
cha innych kapel, zgadzamy 
się, że w naszej muzyce powin
ny być elementy soulu, funky, 
rock'n'rolla, trochę muzyki pop -
nie jesteśmy ciężko grającą ka
pelą. 

- Tournee marzeń? 
- Z zagranicznych kapel w o-

statnich latach najbardziej mi się 
podobają Red Hot Chllli Pep
pers, z polskich - O.NA Agnie
szka Chylińska (wokalistka 
O.NA - przyp. aut.) to niezła 
wariatka. Nie dość, że atrakcyJ
na, to w dodatku obdarzona zna
komitymi warunkami głosowymi. 
Granie z nią albo z Peppersami 
to byłaby prawdziwa przyjem
noŚĆ. 

- W laki sposób doszło do 
rozstania z Małgorzatą 0-
strowską? 

- Nie ukrywam, że przez dłu
gie lata narzucałem styl grania 
naszej kapeli. Małgorzata i Piotr 
Niewiarowski (menażer - przyp. 
aut.) uważali, że "Lombard" po
winien robić coś innego, więc 
wyrzucili mnie z zespołu. Pe
wnego dnia Piotr przyszedł do 
mnie i oświadczył, że nikt nie 
chce ze mną dłuzej pracować, 
nagadał mi przy tym tyle róznych 
głupot i przykrości, że do dziSiaj 
nie mogę mu tego zapomnieć. 
Zespół motywował swoją decyz
ję tym, ze ja jestem autorem 
większości materiału , więc nie 
pozwalam nikomu na rozwój ar
tystyczny. Odszedłem . Okazało 
się , że beze mnie zespół nadał 
gra te same kawałki, że nic no
wego się nie dzi9j8. Poza tym dla 
zespołów naszej generacji na
stąpił wtedy okres stagnacJI, nie 
było dobrych warunków do gra
nia. 

- Czym się zająłeś po wyrzu
ceniu z zespołu? 

- Związałem się z Teatrem 
Polskim w Poznan u. Praca tam 
sprawiała mi duzo radosCl, poza 
tym odbywała się w bardzo przy
jaznej atmosferze przygo o lIa
łem w ciąg trzech la m.In. pe
em - mUSical pt .Łyżkll kSlęzyc', 
.W krajU łamczuchó - musI
cal dla dz eCl I .Zęby I • - było to 
przedstawIeOle wystawane 

łem nową muzykę. To było bar
dzo dobre przedstawienie, tek
sty były tak drapieżne, że bardzo 
często mniej odporni ludzie, 
księża i starsze panie wychodzili 
w polowie. 

- Jakle są obecne plany ze
społu? 

- Publiczność koncertowa na
dal przyjmuje nas sympatycznie 
- dużo gramy, przygotowujemy 
się do nowych koncertów. Nie
długo wchodzimy do studia, w 
sierpniu powinien ukazać się 
maxisinglel promujący naszą 
nową płytę, która ukaże się naj
prawdopodobniej pod koniec ro
ku. 

- Czy nowa płyta zapowiada 
Jakieś zasadnicze zmiany? 

- Do współpracy przy pisaniu 
tekstów zaprosiłem Maćka Si
czyńskiego, zajmującego się do
tychczas reklamą dla EB. Są 
teksty luzackie np. o tym, jaką 
przyjemność sprawia picie whis
ky, znałazło się też miejsce dla 
poważniejszych rzeczy. Szcze
gólnie podoba mi się satyra na 
polskich polityków - .Kameleon" 
- porównanie z kameleonami sa
mo się nasuwa, ponieważ zmie
niają swój kolor w zależności od 
potrzeby chwifi. Głoszone przez 
nich poglądy przeważnie nie od
zwierciedlają tego, co naprawdę 
myślą, w co wierzą. 

- A co prywatnIe słychać w 
"lombardzie"? 

- Nic specjalnego. Poza 
graniem żyjemy jak zwykli lu
dzie, mamy żony, dzieci .. . 
Chociaż nie wszyscy I 
(śmiech). Większość z nas ma 
dodatkowe źródła utrzymania. 
Ja wspólnie z żoną prowadzę 
sklep muzyczny w Poznaniu. 
Jacek Królik gra w zespole Ju
styny Steczkowsklej i Renaty 
Przemyk, reszta chłopaków 
też tak dorabia, czasem 
wspomagają Inne zespoły w 
studiu. Nie możemy narzekać. 
Dopóki chce nam się razem 
grać i sprawia nam to przyjem
ność - jest dobrze 

Inga PAMUŁA 

Egzamłn dopIero co się rozpoczął. KandydacI na studła 
drżącymi rękamI otwierali koperty z testami I przygotowywali 
długopIsy, kIedy na sali doszło do następującego dIalogu: 

- Pan ścłągal - wrzeszczała jakaś młoda, nadgorliwa asysten
tka. - Pan chciał oszukać I komisję, I resztę pIszących, proszę 
wyjśćl Nie zdał panIII 

- Ależ proszę pani - chłopak 
z trudem zachowywał spokój. -
Przecież nie mam żadnej ściągi, 
proszę mi to jakoś udowodnić! -
Ja widziałam i nic nie będę udo
wadniaćl Jeśli pan nie wyjdzie, 
to my przerwiemy egzamin ... 
Cóż było robić? Chłopak, niejaki 
Dariusz P., pozwolił sobie jed
nym słowem określić panią a
systenlkę i wyszedł, natomiast 
po sali przemknęło "O Boże, ja
ka piłal" i egzamin rozpoczął się 
na dobre. Oczywiście , o ściąga
niu nie myślał nikt, a wręcz prze
ciwnie, każdy myślał jedynie jak 
nie wydać się podejrzanym. Tak 
więc pisanie testu dobiegło 
końca bez przeszkód, acz 
w niezwykle nerwowej atmosfe
rze . A wszystko przez ten niepo
zorny - wydawać by się mogło -
incydent z początku egzaminu. 

Jednak ten incydent rozpętał 
istne piekło ... Tu niezbędne jest 
wyjawienie pewnej tajemnicy. 
Otóż chłopak, którego podczas 
egzaminu wstępnego wyrzuco-

nie był , poza tym znał Annę R. 
bardzo dobrze, wiedział gdzie u
derzyć. Anna R. bowiem ma
rzyła o kan erze naukowej, dlate
go też s iedziała na uczelni , choć 
płacili marnie. Jej były chłopak 
skontaktował się z tymi, którry 
egzaminu nie zdali , a w mysI 
przysłowia "tonący brzytwy się 
chwyta" - bez problemu namówij 
pechowców do podpisania 
podania, w którym oskarża się 
Annę R. o wprowadzenie ner
wowej atmosfery uniemożl i 
wiającej dostateczne skoncent
rowanie się na teście. W związ
ku z powyższym żąda się 
powtórzenia egzaminu i usu
nięcia z uczelni pani asystent 
Anny R. 

Podanie spotkało się z niez
wykle ciepłym odzewem ze stro
ny studenckiej braci Ito już zasłu
ga Dariusza P./. Podpisywałi się 
i ci, którzy egzamin wstępny 
zdali i zostali przyjęci , jak i ci , 
którzy przymierzali się już do pi
sania pracy magisterskiej . At-

Niebezpieczna improwizacja 

daka piła! 
no jeszcze przed zakreśleniem 
odpowiedzi na pierwsze pytanie, 
to Dariusz P., na co dzień stu
dent... III roku tego wydziału . Te
raz ta "sławetna piła" - Anna R., 
asystentka na tym samym wy
dziale I .. . narzeczona Dariusza 
P. I wszystko staje się jasne -
otóż w porozumieniu z dzieka
natem postanowiono urządzić 
małe przedstawienie. Anna R. 
miała wyrzucić na początek ja
kiegoś młodzieńca, żeby reszta 
nie myślała o ściąganiu. Plan się 
udał doskonale, aktorzy równie 
doskonale odegrali swój scena
riusz, a Dariusz P. nawet ciut zań 
wykroczył, rzucając głośno i wy
raźne słowo na k ... 

I byłoby to w pełni zrozumiałe, 
gdyby Dariusz P. takim .komple
mentem· obdarzył kobietę, która 
wyrzuca go z egzaminu za błędy 
nie popełnione, natomiast jest to 
fakt nie do wybaczenia, jeśli tak 
się nazywa - publicznie w dodat
ku - swoją narzeczoną. I Anna R. 
tej właśQie k. .. wybaczyć nie 
chciała. Zadne róże, żadne pło
mienne wiersze, żadne naj
droższe nawet prezenty nie były 
w stanie przekonać Anny R. do 
zmiany stanOWiska. W związku 
z powyższym związek się roz
padł. 

Dariusz P. postanowił się zre
wanżować, a że chłopak głupi 

mosfera została podgrzana na 
tyle umiejętnie, że Anna R. 
poczęła odbierać telefony 
z pogróżkami, jej samochód 
dwukrotnie został pozbawiony 
wszystkich szyb, nie licząc już 
tego ile razy zmuszona była 
pompować opony. Anna R. sta
wia przed przełożonymi 
następujące ultimatum: ałbo u
jawni się pomysł na .spokojny 
egzamin", albo ona odchodzi 
z uczelni. 

Przełożeni wybrali rozwiąza
nie kompromisowe, tj. oficjalnie 
przyznali się do mistyfikacji, na
tomiast za winną uznano Annę 
R., którą postanowiono usunąć 
z uczelni. Ta odwołuje się do 
sądu pracy, który nakazuje po
nowne przyjęcie do pracy na u
czelni. A kiedy niedoszli studen
ci pierwszego roku dowiadują 
się, jak to było naprawdę z tym 
egzaminem, ich niechęć zwraca 
się ku Dariuszowi P. Kończy się 
na tym, że Dariusz P. trafia po 
brutalnym pobiciu do szpitala, 
a sprawa - do sądu. Nie ma kł0-
potów z odnalezieniem win
nych. Jednak nie to jest naj
ważniejsze dla Dariusza P. -liczy 
się fakt, że po dłuższym okresie 
zawirowania jego sprawy serco
we wróciły do normy. Anna R. 
dała się w końcu przeprosić. 

Tomasz JACHIMEK 

alik - per . ~cześOlej we WrocłaWIU, z tym 
ze do wersJ poznańs lej naplsa- JANOW LUBELSKI. Zmęczenie podróżą. Fot. B. Myśliwiec 

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Określenia wyrazów pozio
mych I pionowych podano 
w kolejności alfabetycznej. U
jawnione litery mają ułatwić 
w ustaleniu miejsca wpisania 
wyrazów do diagramu. 

Litery z pól oznaczonych 
kółeczkiem , czytane rzędami 
poziomymi, utworzą rozwiąza
nie. 

POZIOMO: 
• z pieca spadło? , 
• urządzenie , 
• załączony dokument, 
• sojusznik, 
• zakładnik, 
• kolumna w "ED" dla zako

chanych, 
• członek plemion wschod-
niosłowiańskich , 

• wytworny pokój, 
• koszykarze z Salonik, 
• postać z "Chaty za wsią", 
• prezent, 
• doborowe towarzystwo, 
• bywa potencjalna, 
• wyrokowana przez sąd, 
• nieżyt, 
• podziemny cmentarz, 
• lewy dopływ Bobru, 
• z krą dobrze sobie radzi, 
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• zielony człowieczek , 
• jednostka natężenia oświet

lenia, 
• obwieszczenie o czyjejś 
śmierci , 

• dźwiękonaśladownictwo, 
• jedno z Wielkich Jezior /naj-

mniejsze/, 
• wirnik, 
• przez niego czuć miętę? , 
• rodzaj tłuszczu , 
• Szozda, Gazda i Królak, 
• tłuczeń , 
• wuj z chaty od pani Stowe, 
• opryszek, 
• mówi językiem udmurckim, 
• miejsce klęski Hannibala. 
PIONOWO: 
• kururu lub tytuł turecki, 
• postać z "Elementarza", 
• jedno z wyobrażeń Buddy, 
• postać z "Zielonego Wzgó-

rza", 
• dawny przodek, 
• bywa z kurantem, 
• pracownia fotografa, 
• fizyk atomowy, 
• królowa wśród margaryn, 
• zwana jest berem, 
• lewatywa, 
• np. archaiczna, 
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• ananas, łobuziak, 
• gatunek jaszczurki, 
• cyrk lodowcowy, 
• czyni swoją powinność, 
• ciężkie roboty, harówka, 
• wyższy urzędnik do zleceń 

monarchy, 
• James, irlandzki socjalista, 
• Joachim z powstania listo-

padowego, 
• gończy bez koperty, 
• do rozbijania skał, 
• silny mężczyzna, 
• zmienna co sezon, 
• presja, 
• żeglarskie oplecenie, 
• miasto portowe na Kiusiu 

/Japonia/, 
• modląca się postać, 
• kaflowy grzeje, 
• pomost portowy, 
• Arkadij, malarz rosyjski, 
• grupa poetycka Lechonia 

i Tuwima, 
• miara długości w dawnej 

Polsce, 
• państwo z Chartumem, 
• safe z hostią, 
• do odkurzania dywanów, 
• cecha dodatnia, 
• w drzwiach i na lodzie. 

2. KRZYZOWKA·WLOSKA 
Pole, od którego należy roz

począć wpisywanie wyrazów 
poziomych I pionowych krzy
żówki, a także miejsca, w któ
rych należy umieścić czarne 
pola to zadania dla roz
wiązującego. 

Czarne pola rozmieszczone 
są w diagramie symetrycznie, 
a Ich ilość dla posz
czególnych rzędów I kolumn 
podana jest w nawiasach. Ola 
ułatwienia rozwiązania część 
liter zostało ujawnionych we 
właściwych miejscach, a za
tem nie mogą się tam znaleźć 
czarne pola. 

Litery uszeregowane od 1 
do 19 utworzą przysłowie pol
skie. 

POZIOMO: 
1/ skrzat, malec /4/, 
2/ skupisko gwiazd i materii 

międzygwiezdnej /21, 
3/ nieutulony płacz /4/, 
4/ pani od filologii angielskiej 

,2/, 
5/ odmiana jabłek /z jonem 

tonem/ /3/, 
6/ wyspa włoska u wybrzeży 

Sardynii /3/, 
7/ zuchwała, bezczelna kobie-
21, 

8/ Wielka flota wojenna /4/, 
przewóz towarów /2/, 

0/ pojemnik ... śmiechu i we
/4/. 
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PIONOWO: 
N dykta/21, 
B/ wydechowa lub kanaliza

cyjna /3/, 
C/ grupa robocza więźniów o

bozowych /21, 
D/ oznajmia początek bokser

skiej rundy /3/, 
El krewna w hnii męskiej /21, 
F/ miasto w Algierii ze słowa 

BANAT • dopływ Amazonki ze 
słowa APON /1/, 

G/ przysmak dla psa, kość 
/4/, 

H/ ramię delty Renu ze słowa 
LAWA· zawartość sezamu /1/, 

1/ poeta hiszpański /1750-91/ 
/21, 

J/ sterta, plik /3/, 
K! przenosi bagaże na dworcu 

/21, 
LI w dal lub o tyczce /3/, 
tJ stan z Birmingham /USN 

/21. 

Litery uszeregowane 
od 1 do 28 utworzą 
przysłowie polskie. 

POZIOMO: 
4/ samica łosia , 
7/ po stopniach wiodą do góry, 
8/ powszedni lub świąteczny, 
9/ magmowa skała wulkanicz-

na, 
10/ maleńka skutkuje poża-

rem, 
11/ chwat, junak, 
13/ wypęd owiec na hale, 
16/ podstawowy posiłek, 
18/ ubiór, strój, 
20/ szczyt w Tatrach Wyso-

kich, 
23/ w opozycji z bielą, 
25/ bańka choinkowa, 
26{ miasto polskiej piosenki, 
277 śniedź, nalot, 
28/ dawniej zamiast skarpety. 

PIONOWO: 
1/ wyrazistość obrazu, 
21 powieść W. Reymonta, 
3/ uczestnictwo, 
5/ pochlebca, nadskakiwacz, 
6/ mała, brązowa plamka na 

skórze, 
10/ surowiec na kawior, 
12/ najwięcej go w powietrzu, 
14/ raj , 
15/ solenizant z 26 grudnia, 
17/ stara u Kraszewskiego, 
19/ przepierzenie, 
21/ wynik dzielenia, 
22/ czajnik, 
24/ narzędzie snycerza. 

li. WIROKRZYŻÓWK 

Litery z pól ponumerowa
nych od 1 do 8 należy prze
nieść do pól martwych rzędu 
środkowego. 

Wszystkie litery w central
nym rzędzie zaznaczonym ut
worzą aktualne rozwiązanie. 

PRAWOSKRĘTNIE /po-
czątek wpisu oznaczono/: 

N multum klepek z obręcza
mi, 

B/ spalania w silniku, gazowa 
w krematorium, 

C/ imię Brożyny, 
D/ chód konia, inochód, 

Rozwiązanie co najmniej 
jednego zadania prosimy 
przesyłać pod adresem redak
cji "EO" - wyłącznie na kartach 
pocztowych - w terminie 7 dni 
od daty numeru. 
Pomiędzy prawidłowe od-

powiedzi rozlosujemy narody: 
I - 30 złotych, 
II - 20 złotych 
oraz nagrody książkowe. 
Na karcie z rozwiązaniem na-

leży nakleić zamieszczony poniżej 
kupon konkursowy. Odpowiedzi 
bez kuponu oraz pełnego i czytel
nego adresu nadawcy nie będą u
czestniczyć w losowaniu nagród! ' 

"Nasze łamigłówki" 
Kupon nr 28 

E/ imię doskonalej polskiej 
pięcioboistki , 

F/ wyszywana ozdoba ścien-
na, 

G/ atrybut filmowców, 
H/ Brożyna lub Stafiej , 
1/ czwarta część garnca, 
J/ Indianin z dorzeczy Orino

ko, 
K! państwo z Calgary, 
LI szczególnie grzeczny 

w stosunku do kobiet, 
tJ działacz robotniczy z pseu

donimem "Sewer", 
M/ trunek z gwiazdkami, 
N/ germański król elfów, 

Rozwiązanie "Naszych ła
migłówek" nr 25: 

1. JOLKA - "Wielki świat Ca
pOWIC" /Jan .l?m/, 

2. KAZVZOWKA - Benjamin 
Franklin, 

3. ANAGRAMÓWKA - Guil
laume Appolinaire: "U stóp cnót 
plastyki i czystości, jedności 
i prawdy leży pokonana natura", 

4. SZYFROGRAM - "Dozo
wanie": .Smaczniejsze rozkosze 
czerpane po trosze". 

NAGRODY 

0/ na przemian z kropką w al
fabecie Morse'a. 

PIONOWO: 
1/ wstrzemięźliwość płciowa 

księży, 
21 personalna w pracy, 
3/ mauretański taniec kostiu

mowy, 
4/ rozmyślne stawianie komuś 

przeszkód, 
5/ rozsądek , 
6/ strategia wojskowa, 
7/ najdłuższy bieg olimpijski, 
8/ gospodarz wiejski w Ame-

ryce Łacińskiej, 
9/ zabawka, linowa i ongiś po 

zakupy. 

2/ 20 zł - Ewa Kasińska, 
Skarżysko-Kam . . 

II. NAGRODY KSIĄZKOWE 
1/ lrena Ciechanowska, Kiel

ce, 2/ Ja!" Czajkowski, Ostro
wiec Sw., 3/ Danuta 
Górzyńska, Radom, 4/ Luiza 
Kupis, Radom, 5/ Bożena Woj
ciechowska, Jędrzejów. 

Nagrodzoną Czytelniczkę . 
mieszkankę Kielc - prosimy 
o dokonanie odbioru nagrody 
książkowej w sekretariacie re· 
dakcji "E D" w Kielcach /ul. Tar
gowa 18, VIII piętro/ w dni robo
cze od godz. 8 do 16. 

Nagrody pieniężne oraz nag-
W wyniku przeprowadzonego rody książkowe pozostałym 

losowania nagrody otrzymują: Czytelnikom zostaną przesiane 
I. NAGRODY PIENIĘZNE drogą pocztową. 
1/30 zl - Anna Gawrońska, I 

Końskie, Kolumnę oprac. ABEMAJ 

http://sbc.wbp.kielce.pl



I 

o -

al-

wa 

iu-

Eeho sportowe · kieleekie strona 15 

** ~ ~ 
Ponad 11 tys. sportowców ze 197 krajów! 

CZAS I RZYS 
'C@9' 

l ~ U 

Atlanta 1996 

Wszyscy mówią 
o Gołocie 

Kontrowersyjna dyskwalifika
cja zawodowego polskiego bok
sera Andrzeja Gołoty, która dopro
wadziła do masowej bijatyki 
w Madison Square Garden, ma 
swoje dalsze konsekwencje. Do 
wielkiej afery doszło w ubiegły 
piątek, a w amerykańskich me
diach wciąż "pełno Gołoty". 

Polak zdyskwalifikowany w siód
mej rundzie walki z byłym zawodo
wym mistrzem świata wagi ciężkiej. 
po czwartym za niskim ciosie, zlożył 
w ubiegłą środę oficjalny protest 
przed Komisją Sportu stanu Nowy 
Jork. w którym stwierdza. iż werdykt 
b~ niesłuszny. 

*** 
Do Sądu Wojewódzkiego we 

Włocławku 18 bm. wpłynęło pismo 
prezesa Polskiego Związku Bosker
skiego Jacka Wasilewskiego 
w sprawie listu żelaznego dla 
pięściarza Andrzeja GoIoty. który od 
6 lat jest oskarżony o rozbój przy uży
ciu niebezpiecznego narzędzia. Ob
rońca boksera zapowiedział szybkie 
zlożenie formalnego wniosku o wy
daniu listu żelaznego. 

Dzisiejszy numer "Echa" zamykaliśmy klika godzin przed rozpoczęciem ceremonii otwarcia 
Letnich Igrzysk Olimpijskich w Atlancie. Zdawaliśmy więc sobie sprawę, że gdy gazeta dotrze do 
naszych czytelników, będą oni Już wiedzieli wszystko /cl, którzy zdecydowali się na oglądanie 
nocnej transmlsJI/ o tym wlel~lm spektaklu, oznajmiającym całemu światu, że Atlanta '96 roz
poczęła się na dobre. Wiemy, ze organizatorzy zrobili wszystko, by te pierwsze akty Igrzysk były 
niepowtarzalne, by były niesamowitym przeżyciem. 

My z konieczności musi- bójkę w czasie pojedynku z An-
my skoncentrować się na drzejem Gołotą w Medison 
tym, co zdarzyło się w ostat- Square Garden. 
nich godzinach przed zapa- * • • 
leniem olimpijskiego znl- Los nie sprzyjał w losowaniu 
cza, a relację z ceremonII polSkim judokom. Już jutro nasz 
otwarcia zamieścimy w po- kandydat do .złota" Paweł Nas-
niedziałek. tula" spotka się z mistrzem 0-

limpijskim z Barcelony Węgrem 
Antalem Kovacsem, grożnych 
przeciwników na początku ma 
także Rafał Kubackl. Więcej 
szczęścia w losowaniu miały na
tomiast nasze judoczki. 

/STACH/ 

Ust żelazny pozwala oskarżone
mu. przebywającemu za granicą. od
powiadanie przed sądem z wolnej 
stopy i pozostanie na wolności do 
czasu prawomocnego zakończenia 
postępowania. Musi on jednak 
zlożyć oświadczenie. że stawi się do 
sądu w wyznaczonym terminie. nie 
będzie opuszczał bez pozwolenia 
wyznaczonego miejsca w kraju i nie 
będzie naklaniałświadków do falszy
wych zeznań lub starał się w inny 
sposób usuwać dowody 
przestępstwa. Wydanie listu może 
być uzależnione od poręczenia 
majątkowego. 

Stadion Olimpijski w przeddzlenń ceremonII otwarcia XXVI Letnich Igrzysk. Fol PAP/CAF 

Gołota jest oskarżony o dokona
nie 5 maja 1990 r. we \Modawku roz
boju z użyciem niebezpiecznego 
narzędzia. Wdał się wówczas w bija
tykę z przypadkowym bywalcem 
dyskoteki. któremu groził pistoletem 
gazowym i wymierzył kilka ciosów. 
Po pięciu miesiącach miejscowa 
Prokuratura Rejonowa skierowała 
przeciwko Gołocie akt oskarżenia do 
Sądu Wojewódzkiego. Bokser nie 
stawiał się na wezwania sądu. który 
pod koniec 1990 r. zdecydował się 
~gać go listem gończym. Zanim 
Jednak list dotarł do policji, Gołota 
opuścił kraj i osiadl w USA. 

Już w czwartek w godzinach 
popołudniowych do Atlanty przy
był prezydent RP Aleksander 
Kwaśniewski, jako goŚĆ honoro
wy Polskiego Komitetu Olimpijs
kiego. Tego samego dnia prezy
dent uczestniczył w inauguracji 
działalności polonijnego Cent
rum Kultury i Promocji Polski 
w miejscowości Avondale Esta
tes w pobliżu Atlanty. Prezydent 
odwiedził również sportowców 
w wiosce olimpijskiej. - Idę 
o zakład, że zdobędzie pan 
medal - powiedział do And
rzeja Wrońskiego. Pani rów
nież stanie na podium -
zwrócił się do Beaty Maksy
mowo Prezydent zapewnił na
szych olimpijczyków, że 
będzie trzymał za nich kciuki I 
życzył sukcesów. 

Prezydent Kwaśniewski wziął 
udział w ceremonii otwarcia ig
rzysk. Rlddlck Bowe, został 
wykluczony z ceremonii otwar
cia turnieju piłkarskiego. za to, 
że ludzie z jego .obozu· wywołali 

OL'HP'Al>A 
\1\1 t e \e \1\1 izj i 

Sobota Niedziela 
TVP 1 TVP 1 
10.00-12.00 - skr6t wydarzeń no- 1.35-3.20 - pływanie /fInałyl, 

cy Iceremonia otwarcia!. 22.00- boks. 21.00-23.20 - azennlerka, 
24.00 - ciężary. gimnastyka /Wielobój gimnastyka, zapasy. 
drużynowy mężczyzn!. boks. TVP 2 

TVP 2 0.15-1.40 - gimnastyka. 9.30-
18.20-22.00 - gimnastyka /Wie- 12.30 - skr6t nocy. 18.00-21.00 -

lobój drużynowy mężcryznJ. pływa- wioślarstwo, gimnastyka, pływa-
nie leliminacje/. strzelectwo !final ko- nie, kolarstwo, boks. 23.20-0 10 -
biet/. szermierka Iszpada indywidu- cltżary, Judo. 
a1na mężcryzn/. bokslpierwsza run- EUROSPORT 
da!. judo /Waga ciężka kobiet 0.45-200 - cI,żary, gr . .,A". 2.00-
i mężcryzn/. 6.00 - boks. 6.30-7.00 - pływanie. 

EUROSPORT 8.00-9.00 - pływanie. 9.00-10.00 -
2.30-6.00 - ceremonia otwar- szennlerka. 10.00-11 .00 - Judo. 

ela. 8.30-12.00 - powtórka ce- 11.00-12.00-pływanle.12.00-12.3O-
remonll otwarcia, 15.00-16.00 wyniki gier zespołowych. 19.00-
- skr6t ceremonII otwarcia. 20.30 - kolarstwo szosowe kobiet. 
19.30-20.30 - pływanie lellml- 20.30-21.00 - boka. 21.30-22.30 - Ju-
nacJe/. 20.30-21.00 - boka lell- do. 22.30-23.00 - azennlel1ta. 23.00-
mlnecJel, 21.30-22.30 - Judo. 23.30 - pływanie. 23.30-0.45 - glm-
22.30-23.30 - boka. 23.30-0.45 - nutyka. 1.15-2.00 - podnoszenie 
szermierka. cltźarów. 2.00-5.00 - boka. 

Ciekawostki Kto w Iskrze Ceresit? 
" Spacerowiczki" 

Beverfy Harvard, szef policji miasta igrzysk, obiecała stanowczo, 
że usunie z ulic Atlanty prostytutki, próbujące uprawiać swój zawód 
podczas igrzysk stulecia. . 

. - Gdziekolwiek się pokażą będziemy dzia,lać agresywnie - zape'!'~. 
mla pani Harvard, pierwsza Murzynka mIanowana szefem POItCJI 
dużego miasta USA. - Problemem jest dla nas nie samo nadzC!rowa
nie tych szczególnych usług, lecz zwalczanie tzw. spa~roWlczek.
~twierdzila B. Harvard, przypominając, że do Atlanty Zjadą dwa ml
Itonygości. 

Rodzinne tradycje 
Reprezentanci USA w tenisie Andre Agassi i Und5C!y o,avenport 

Podtrzymują rodzinne tradycje - ich ojco,wie ~a~e ?y"1 oltmplJczyka/T}l. 
Ojciec Agassiego - Mike był członkiem transklej kadry bokserow 

Podczas igrzysk w 1948 i 1952 roku. Tymcz,asem Wink Davenport 
znalazł się w drużynie siatkarzy amerykańskIch w 1968 roku. 

Piątki na Politechnice 
W sobotę I niedzielę na boisku Politechniki SwlętokrzyskleJ 

odbędzie się III Turniej Piątek Piłkarskich "Akademiki". 
Wystartuje w nim 12 zespołów. które w pl.erwszeJ run?zle ~ostan.ą 

PodZielone na trzy grupy. Od 1/4 f i nału rywalizaCja przeblegac będZie 
systemem pucharowym. Poprzedni tri~mfatorzy : I - Panthers Sło
neczne Wzgórze, II _ Sporting. Plan gier: sobota, w godz. 10-12. 
15-20; niedziela, w godz. 11-13, 16.30-20 !finał około 9odZ'/~~K~~j 

Działacze Iskry Cereslt KIelce finalizują rozmowy z zawodnI
kami kilku klub6w, kt6rzy w nadchodzącym sezonie grać będą 
w barwach kieleckiej drużyny. 

Jak nam powiedział prezes Henryk Długosz już w przyszłym ty
godniu w Kielcach zjawią się nowi gracze Iskry Ceresit i będą uczes
tniczyć w treningach zespołu . Nazwiska nowych zawodników. m.in. 
z Hutnika Kraków i Anilany Łódż poznamy w najbliższych dniach. 

/MIR! 

Czterech sędziów wili lidze 

Wracają młodzieżowcy 
W sezonie 1996197 w III lidze piłkarskiej makroregionu kielec

ko-Iubelsklego obowiązywał będzie przepis m6wlący o tym, że 
w czasie całego meczu mistrzowskiego na boisku musi 
występować zawodnik urodzony w 1976 roku I młodszy_ Taką 
decyzję podjęto w czwartek na zebranIu Rady Makroregionu 
w Lublinie. 

- Przepis ten obOWiązywał 
w latach wcześn iejszych, ale ze 
względu na krytykę klubów 
w ostatnim sezonie został znie
siony. Teraz został przywrócony 
i jest to decyzja Polskiego 
Związku Piłki Nożnej - powie-

dział nam szef wyszkolenia 
OZPN w Kielcach Bogumił 
Gozdur, który uczestniczył 
w czwartkowych obradach. Z te
go wynika. że każdy klub musi 
pOSiadać w swoich szeregach 
taką liczbę młodych zawod-

- l 
J-23 

Dziwne zwyczaje zapanowały ostatnio wśród działaczy niektórych klu
bów piłkarskich Kielecczyzny, od których w żaden sposób nie da się wy
ciągnąć informacji o nowych graczach testowanych w sparingach. Jeżeli 
żurnaliście uda się jednak rozsryfrować zawodnika, działacze sugerują. 
by nie podawać jego nazwiska w gazecie. bo to ponoć zaszkodzi spra
wie ... 

Proponujemy, by ustalić kryptonimy, np. J-23. Będzie wtedy bez
placznle, tajemniczo 1. .. bardzo śmiesznie. 

Prezes dopilnował 
Oprócz dwóch trenerów, Cezarego Kołomańskiego i Włodzimierza 

Dębowskiego. na mistrzostwa świata juniorów w kajakarstwie górskim do 
czeskiego Wpna wybral się sam prezes Gerlacha Drzewica - Andrzej 
Sosnowiec. Jak się okazało prezes przejechał 1000 kilometrów nie na 
darmo. Dwójka juniorów Korzeniewski - Nawrocki zdobyła dwa medale -
brązowy i srebrny. 

Pańskie oko konia tuczy ... 

Pomoże modlitwa? 
Piłkarze drugoligowej Stali Stalowa Wola przed kilkoma dniami 

powrócili ze zgrupowania w Kalwarii Zebrzydowskiej. Jeszcze przed wy
jazdem trener zespołu Piotr Kocąb stwierdził, iż w obecnej sytuacji Iza
pewne szkoleniowiec miał na myśli sytuację kadrową! drużynie pozostało 
wyjechać na obóz przygotowawczy do Kalwarii Zebrzydowskiej lub ... 
Częstochowy. Nic więc dziwnego. że tygodniowe zgrupowanie .stalowcy" 
zakończyli modlitwą i drogą krzyżową. 

Serię zwycięstw racz nam dać Panie. 

Przełomowy sezon 
Znany lubelski koszykarz Maciej Szelb ostatnio grający w Resovii 

Rzeszów postanowił przed kilkunastoma dniami wstąpić w związek 
małżeński. Redakcja .Wślizgiem" świeżo upieczonemu mężowi 
sklada serdeczne gratulacje. Pan Maciek wraz ze zmianą stanu cy
wilnego zmienił również klub przenosząc się do Stali Stalowa Wola. 

Zmienić miejsce zamieszkania, stan cywilny I dotychczaso
wy klub w Jednym niemal czasie, to się nazywa przełomowy se
zon... /MIR, W.Ł, NOR! 

Pech i szczęście Panucciego 
Piłkarz olimpijskiej reprezentacji Włoch Christian Panuccl, 

zmuszony opuścić Atlantę z powodu kontuzJI, ocalił życie, re
zygnuJąc w ostatniej chwili z lotu pechowym samolotem TWA, 
który eksplodował w środę wkrótce po starcie z lotniska Johna 
Kennedy'ego w Nowym Jorku. 

Panucd. który miał być kapitanem 
reprezentacji Włoch w olimpijskim 
tumieju piłkarskim. odpowiedZJal. że 
doradzono mu środowy lot z Nowe
go Jorku do Paryża, skąd mialby 
połączenie z Rzymem. Jedynie zagi
nięciu bagażu zawdzięcza życie. Po
szedł wyjaśnić tę sprawę i w biurze 
Alitalia dOWIedział się o możliwości 
bezpośredniego lotu do Mediolanu, 
z Newark /New Jersf1'l/. nieco póź
niej. Zdecydowal się na taki wariant 

podróży i nie znalazł się na pokła
dzie .,boeinga 74r. 

- Przedtem nieustannie myślałem 
o moim pechu. o tym. że ominą mnie 
igrzyska, moje marzenie - mówił 23-
letni Panucci. obrońca AC Milan. -Te
raz nie przestaję myśleć o moim 
szczęściu. o tym, że nie znalazłem 
się na pokładzie tego tragicznego sa
molotu - mówił dzielVlikarzom ocalo
ny pii\(arz. O katastrofie dowiedział 
się po wylądowaniu w Mediolanie. 

Dziś rewanż z Cracovią 

Błękitni bez Dziubla 
Piłkarze Błękitnych Kielce rozegrają dziś kontrolny mecz z Cra

covią. W zaplanowanym na godzinę 10 sparingu nie wystąpi na pew
no Krzysztof DzIubel, który definitywnie rozstał się z kieleckim klu
bem. Mecz odbędzie się na boisku na tzw. Tarczownl. 

Będzie to już drugi w tym tygod
niu sparing Błękitnych z Cracovią. 
przebywającą na obozie w Kiel
cach. Przypomnijmy. że w pierw
srym minimalnie lepsi byli krako
wianie wygrywając 1 :0. 

Krzysztof Dziubal- podstawowy 
zawodnik kieleckiej drużyny w mi
nionym sezonie, na razie szuka 
nowego pracodawcy. Być może 
pilkarz ten śladami Waldemara 
Szpiegi I Marcina Galusa trafi do 
Nidy Dolina Nidy Pińczów. która 

ników. by minimum jeden przez 
cały czas przebywał na boisku. 
W przeciwnym razie drużyna 
będzie musiała grać w osłabie
niu bądź przegra walkowerem. 

Jak już informowaliśmy, rozg
rywki piłkarskie w III lidze w se
zonie 1996/97 rozpoczynają się 
4 sierpnia, a terminarz gier 18 
zespołów zostanie ustalony 
w poniedziałek. 

Jak się dowiedzieliśmy, 
z kieleckiego OKS czterech 
sędziów w tym sezonie 
będzie prowadziło mecze w III 
lidze. Do Mirosława Klimka i 
Mariusza Troflmca dołączyli 
po ostatnich egzaminach 
Grzegorz Szymański i Mar
cin Patyńskl_ 

/STACH/ 

zapowiada walkę o awans dq [II li
gi. W miejsce Dziubla być może 
w Kielcach pojawi się Sławomir 
Machnlo, grający ostatnio w Ra
domiaku. /STACH/ 

1-"1:1 i~~~!);;' #I~ 
* OsielTVlasty etap Tour de France 

1154.5 km! z Pampełuny do Hendaye 
wygai HoIeoder Bart 'kIskamp z gru
py TYM. Wczorajszy etap {X.Ix/ z Hen
daye do Bordeaux /226.5 km! 'łf'oJfPl 
zawodnik gospodarzy. Frederlc: Mon
cass/n z grupy GAN. liderem nadal 
jest Ouiczyk. BJame Rlls rrelekorTl/. 

• Polski ZWiązek Kolarski ukarał 
dziesieciomiesięczną dyskwalifikacją 
trójkę kolarzy. Cezary Zamana I Jan 
WIeJak nie zgłosili się do kontroli anty
dopingowej 100 potraktowano jako 
stwierdzenie dopingu!. a w organiżmie 
Artura ZIółkowskiego wykryto zabro
niony środek. mir 

MULTILOTEK 
Czwartek: 2, 14, 17, 18, 19,22. 

24,27,30,37,39,42,46,47,56. 
2,67,72, n, 78 
Piątek: 2,4,5,13,14, 16, 18 

0,22,31,34,35,38,41,44,45. 
54,60.61,73 

http://sbc.wbp.kielce.pl



strona 16 Echo kieleckie 
* Zlikwidują ZOZ * Kierownicy sami zadecydują, co kupić 

E 
Gmina ponad pół roku temu przejęła Zespół Opieki Zdrowot

nej I podległe mu przychodnie. Już wcześniej zaczęto mówić, że 
ZOZ zostanie zlikwidowany, a przychodnie staną się jednostka
mi samodzielnymi. Tymczasem dotychczasowy dyrektor ZOZ 
Andrzej Jakubczak został przeniesiony do Urzędu M.iasta na sta
nowisko po. naczelnika Wydziału Zdrowia, jego zastępcy 31 ma
Ja skończyła się umowa o pracę, a 40 pracowników ZOZ nie wie, 
co ich czeka. 

- Nie miał kto przygotować reor
ganizacji, ponieważ Wydział Zdro
wia z prawdziwego zdarzenia po
wstał dopiero 1 lipca, a praktycznie 
działa od tego tygodnia - wyjaśnia 
Andrzej Jakubczak. 

Projekt utworzenia Wydziału 
Zdrowia z nowymi kompetencja
mi był gotowy już w lutym, ale 

Za drogie sale 

Esłra 
daje rady • ni 

, - Decyzja Zarządu Miasta o zamiarze likwidacji Estrady 
Swiętokrzyskiej podyktowana była względami ekonomi
cznymi. Estrada powinna być instytucją samofinansującą 
się, a niestety ma długi. Jednak uchwałę o jej likwidacji Rada 
Miasta będzie mogła przyjąć dopiero po pół roku od podania 
tej decyzji do publicznej wiadomości. W tym czasie zostanie 
uruchomiony proces naprawczy, który będzie szansą dla E
strady na znalezienie ewentualnych sponsorów - powiedział 
Artur Sabat, naczelnik Wydziału Kultury, Kultury Fizycznej i 
Sportu w Urzędzie Miasta w Kielcach. 

wówczas radni go odrzucili. Ten 
sam przyjęli dopiero na czer
wcowej sesji Rady Miejskiej. 

- Reorganizacja jest na razie 
w fazie wstępnego projektu - in
formuje naczelnik Jakubczak. -
Zakładam, że przychodnie staną 
się jednostkami samodzielnymi. 
Pozycja kierownika zmieni się z 
roszczeniowej na decyzyjną . On 
będzie decydował, na co wyda 
przyznany mu budżet. Nie wia
domo jeszcze, w jaki SP9sób zo
stanie wyliczony. Można to zro
bić w oparciu o liczbę mieszkań-

ców w rejonie albo bazując na u
biegłorocznym budżecie. Od 
dwóch lat prowadzone jest rozli
czenie każdej przychodni, a na
wet gabinetu. Wiemy więc, ile 
komu potrzeba. Prawdopodob
nie wskazane będzie połączenie 
obu metod, bo część przychodni 
ma pod opieką np. szkoły. 

W pierwszym etapie samo
dzielność otrzymają przycho
dnie rejonowe, w drugim specja
listyczne. Tym drugim trudniej 
jest przydzielić środki , ponie
waż obsługują gminy przylega
jące do Kielc. - Przychodnie nie 
będą zatrudniać księgowych, 
czy kadrowych, bo potrzeba by
łoby ich okolo 50 - wyjaśnia Ja
kubczak. - Tymi sprawami 
zajmie się zespół obsługi utwo
rzony po likwidacji ZOZ. Będzie 
to jednostka podobnie działają
ca jak Zespół Obsługi Oświaty, 

zatrudniająca osoby z admini
stracji ZOZ i szpitala miejskiego. 
Zespół obsługi ma dysponować 
pewnym budżetem, z którego 
byłyby finansowane kosztowne 
naprawy trudne do zaplanowa
nia. 

Jak zapowiada naczelnik Ja
kubczak, pierwsze zmiany wejdą 
w życie najwcześniej po nowym 
roku, ponieważ muszą być po
przedzone konsultacjami zę 
związkami zawodowymi, izbąmi 
lekarskimi i pielęgniarskimi oraz 
zatwierdzone przez radnych . 

Nowy Wydział Zdrowia ma 
docelowo zatrudniać 11 osób, 
m.in. miejskiego lekarza w ran
dze zastępcy naczelnika i miej
ską pielęgniarkę. Bez tych "me
dycznych" stanowisk wydział 
nie ma prawa wglądu w doku
mentację medyczną podległych 
mu placówek. A jest to mu po
trzebne choćby do rozpatrywa
nia skarg na jakość świadczo
nych usług. Zatrudnienie miej
skiego lekarza będzie możliwe 
po przekazaniu prezydentowi 
Kielc przez wojewodę upra
wnień do nadzoru medycznego. 
Na razie może go sprawować 
tylko lekarz wojewódzki. 

- Czekamy na porozumienie 
między prezydentem a wojewo
dą - dodaje Jakubczak. 

Agata KOWALCZYK 

Zawieszone 
kursy 

-
Dyrektor Estrady Świętokrzys

kiej Jerzy Marzecki twierdzi, że 
zadłużenie /tylko od początku te
go roku 12 tys. zł! spowodowane 
jest zbyt dużymi kosztami utrzy
mania lokalU, a także wynajmo
wania sali na imprezy. Za jedno
razowe skorzystanie z sali w Kie
leckim Centrum Kultury trzeba 
zapłacić około 3 tys zł. - Kilkakrot
nie zwracałem się z prośbą do Za
rządu Miasta o przyznanie po
mieszczeń dla Estrady w gmachu 
Kieleckiego Centrum Kultury. O
becna nasza siedziba miała być 
tymczasowa właśnie do czasu u
kończenia budowy KCK. Niestety 
projekt nie doczekał się realizacji 
- powiedział dyr. Marzecki. 

jąca prezydentowi miasta. -
Długo musieliśmy pracować, 
aby zasłużyć sobie na przyzna
nie przez Ministerstwo Kultury 
statusu instytucji artysty.cznej -
mówi dyrektor Estrady Swięto
krzyskiej Jerzy Marzecki. - Pro
wadzona przez nas działalność 
estradowa może pozwolić na 
właściwe funkcjonowanie, ale 
konieczne jest wsparcie mia
sta. /WiOal 

By włączyć się do ruchu w ul. 1 Maja z którejś z przyporządko
wanych ulic trzeba mieć dużo szczęścia i cierpliwości. 

W związku z zamknięciem dla 
ruchu kołowego ul. Szczepania
ka I al. Na Stadion od poniedział
ku zostaje zawieszone do odwo
łania kursowanie miejskich au
tobusów nr 4,41,44 tymi ulica
mi. 

Przyczyn niekorzystnej sytuacji 
Estrady upatruje się także w zwięk
szającej się liczbie firm, zajmują
cych się organizacją imprez kultu
ralnych. W Kielcach obecnie działa 
ok. 20 konkurencyjnych prywat
nych agencji, których pozycja na 
rynku estradowym jest bardzo 
mocna. Trudno jednak zgodzić się 
z twierdzeniem, że Estrada jako in
stytucja o największym dorobku w 
branży z wieloletnim doświadcze
niem nie mogłaby poradzić sobie z 
konkurencją. . 

Estrada Swiętokrzyska fun
kcjonuje od 1988 r. Do tego cza
su w Kielcach działała delegatu
ra Estrady Łódzkiej . Od 1 sty
cznia- jest to placówka podlega-

Kilka lat temu Estrada 
Świętokrzyska opuściła kiele
cki deptak i przeniosła się w 
mniej eksponowane miejsce 
przy ul. Słowackiego. 

Fot. A. Piekarski 

DEALER POLMOZBYT KIELCE 
Jeżeli cenisz wysoko klasyczny 

i nowoczesny styl, to samochody: 
NEXlA, ESPERO, TICO, POLONEZ spełnią Twoje wymagania 

Nowy Salon DAEWOO POLMOZBYTU 
Kielce, ul. 1 Maja 191 

,.,"" tel. 557-71 lub 66-39-00, w. 296 

Fot. A. Piekarski 

Światła, wysepka i barierki 

Zmiany na Częstochow.lkiej 
Autobusy będą kursowały na

stępującymi trasami: linia nr 4 od 
ul. Krakowskiej do ul. Pa~osz, po
wrót ulicami: Osobna - Marmuro
wa -Husarska i dalej wg trasy, 41 i 
44 od ul. Legionów dalej Marmu
rową, Osobną do pętli na Pako
szu, powrót tą samą trasą w od
wrotnej kolejności. ATA 

Jednym z bardziej kłopotli
wych miejsc w Kielcach Jest 
odcinek ulicy 1 Maja od Łó
dzkiej do ronda przy al. IX Wie
kówKielc. 

Ulica Łódzka miała odciążyć ten 
odcinek, ale kierowcy wolą jeździć 
starą trasą i pomysł ten się nie 
sprawdził. Być może już w przy
szłym roku na ulicy 1 Maja utwo
rzona zostanie wysepka pomiędzy 
pasmami ruchu, wyposażona w 
barierki, co uniemożliwi wyprze
dzanie "na trzeciego" i przecho
dzenie przez jezdnię w miejscąch 
do tego nie przeznaczonych. - Ze
by to uczciwie zrob ić trzeba ró
wnież przebudować dwa skrzyżo
wania: ulic 1 Maja i Częstochow
skiej oraz 1 Maja i Pawiej. Planu
jemy też wprowadzenie na nich 
sygnalizacji świetlnej - wyjaśnia 
Stanisław Drogosz, naczelnik 
Wydziału Gospodarki Komunalnej 
UM. 

Przebudowa nie będzie jednak 
sprawą łatwą. Pod skrzyżowa
niem znajdują się bowiem linie te
lefoniczne i wysokiego napięcia . 

"I(RYSPAK" 
Łoźyska toczne, 

świece zapłonowe 
Radom, ul. Kielecka 30 

teL/fax 31-46-46 
tel. 608-680 

Projekt przebudowy zostanie spo
rządzony w tym roku, a wykonany 
w przyszłym . 

IHakl 

Kto narusza przepisy 

Po artykule "Ze strachu przed zemstą?" pisaliśmy o konflikcie 
mieszkańców jednej z kieleckich ulic. Chociaż nie ukazało się 
żadne nazwisko ani adres, do redakcji zgłosiło się kilka osób, 
twierdzących, że błędnie zinterpretowaliśmy fakty. Postanowi
liśmy przyjrzeć się sprawie dokładniej. 

Konflikt rozpoczął się pod ko
niec 1994 roku, kiedy pan X. u
szkodził sobie samochód przed 
własną bramą. Jego zdaniem, na
stąpiło to na skutek podkopania 
wjazdu na posesję przez jego są
siadkę, panią Y., która bezprawnie 
zaadaptowała fragment pasa dro
gowego, sadząc drzewa i tworząc 
na nim ogródek. Pan X napisał w 
tej sprawie do komendinta Straży 
Miejskiej. W lutym 1995 r. roku na
czelnik Wydziału Gospodarki Ko
munalnej UM, Stanisław Drogosz, 
przesiał do pani Y. pismo nakazu
jące jej usunąć z pasa drogowego 
drzewa do końca lutego. Pani Y. 
zaskarżyła decyzję naczelnika do 
Wydziału Infrastruktury Techni
cznej i Komunikacji Urzędu Wqe
wódzkiego, odmawiając jej wyko
nania. W kwietniu doszło do kołej-

nego uszkodzenia samochodu 
w tym miejscu. Wyższa instancja 
podtrzymała decyzję Urzędu 
Miejskiego i ponownie nakazała 
sąsiadce usunąć podkopy i drze
wa posadzone w pasie drogo
wym. Tym razem pani Y. nie od
woływała się od decyzji, ale ró
wnież jej nie wykonała. W sier
pniu pan X. kategorycznie zażą
dał rozwiązania sprawy, ponie
waż dalsze pozostawienie pod
kopów jest niebezpieczne dla 
przechodniów i dzieci zjeżdżają
cych tamtędy na sankach w 0-
kresie zimowym. W piśmie do 
prezydenta miasta przytoczył kil
ka fragmentów kodeksu wykro
czeń, z których jednoznacznie 
wynika, że Urząd Miasta mógłby 
interweniować, gdyby chciał. Mi
mo iż od tego czasu minął prawie 
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Chore lipy 
- Mieszkam przy ul. Piekoszow

skiej w Kielcach i ostatnio zauwa
żyłem, że lipy rosnące przy tej uli
cy, tuż przy bloku 41, mają chore, 
zbrązowiałe liście. Zadzwoniłem w 
tej sprawie do administracji, lecz 
powiedziano mi, żebym skontak
tował się z przedsiębiorstwem Zie
leń Miejska. Tam dowiedziałem 
się, że do tego przedsiębiorstwa 
należą tylko drzewa miejskie, tzn. 
te na odcinku od ulicy do chodnika, 
pozostałe są pod opieką admini
stracji. ZM może się zająć każdym 
przypadkiem, pod warunkiem że 
dostanie takie zlecenie od ADM. 
Usługę wykona oczywiście za od-· 
powiednią opłatą. Mirosław Ja
ros, dyrektor RPGM, powiedział 
nam, że zgłaszane były do tej pory 
jedynie przypadki chorób drzew o
wocowych. Sprawa lip zostanie 
jednak sprawdzona. Jeżeli rzeczy
wiście coś się z nimi dzieje, będą 
leczone. 

TELEFON .ftteVYifty 

KIELCE 68-22-19 

Do sklepu autobusem 
W czwartek, 18 bm. około godz. 

21 na os. Podkarczówka zauwa
żyłem autokar pomocy techni
cznej MZK, który zatrzymał się 
przed sklepem monopolowym. Je
den z pracowników dokonał odpo
wiedniego zakupu i wszyscy odje
chali do bazy. Nie chodzi mi już na
wet o rodzaj zakupionego towaru, 
lecz uważam, że nie w porządku 
jest wykorzystywanie pojazdu 
służbowego do prywatnych celów. 
MZK jest podobno takie biedne, a 
jego pracownicy jeżdżą sobie po 
mieście nie płacąc za benzynę. 
Zgłosiłem ten fakt na policję, obie
cali się tym zająć. Wcześniej 
dzwoniłem do Straży Miejskiej, po
wiedzieli, że to ich nie obchodzi. 

Komisarz R. Dybka z II Komisa
riatu poinformował nas, że podob
ne zgłoszenia traktowane są bar
dzo poważnie i natychmiast 
sprawdzane; w tej konkretnej 
sprawie nie było jednak żadnych 
notatek służbowych. W MZK obie
cano nam również dokładne zba
danie przypadku, jeżeli pracowni
cy są winni, zostaną obciążeni za 
dodatkowe kilometry. 

/NIKA/ 

rok, podkopy nie zni knęły z ulicy 
i zdaniem pana X. nadal stano
wią zagrożenie dla ruchu. W o
statnich dniach do prezydenta 
Kielc wpłynęło kolejne pismo w 
tej sprawie. Problem można roz
strzygnąć realizując decyzję 
władz miejskich, dotyczącą wy
tyczenia przebiegu ulicy, z za
znaczeniem gdzie powinny być 
chodniki, gdzie zieleńce; a gdzie 
pas drogowy. Wówczas będzie 
wiadomo kto narusza przepisy 
porządkowe. 

W rewanżu za ciągłe zażale
nia pani Y. również postanowiła 
zaskarżyć sąsiada. Powodem 
ma być wykonanie wjazdu bez 
zezwolenia. Jednak z dokumen
tów wynika, że budowa wjazdu 
na posesję została wykonana 
zgodnie z prawem. /Haki 

PS. Państwa X. przeprasza
my za nie uzasadnione niczym 
insynuowanie powiązań ze 
światem przestępczym przyto
czone w wypowiedzi skonflikto
wanej z nimi osoby. 
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