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Pascal Barrier (na górze) wraz ze swoim partnerem Sandrine Dutoo wysię niezwykłą odwagę i umiejętnościami jeżdżąc na linie zawieszawysokości 100 m nad dolinąBez-Beden na południu Francji. Pas• • - - . J"~U'U' po cienkiej linie o d/ugości 350 m. motocyklem o pojemności silccm. Jego partner Sandrine Dutoo .wisiał" na drabince przyczedo motocykla . $mia/kowie po linie przejechali kilka razy, demonprzy tym zapierające dech w piersiach figury akrobatyczne.
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W Mielcu powiało Alpami
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Cztery metry grania...

Od ponad dwóch tygodni na skraju wsi Rakówka w
gminie Raków, na podwórku Józefa S., leży około 250
dziurawych beczek, z których wycieka substancja podobna do smoły i wsiąka w ziemię. - W upalne dni
smród jest nie do wytrzymania - mówią mieszkający w
pobliżu Józefa S. ludzie. Mieszkańcy najbardziej obawiają się tego, aby nie doszło do skażenia wody w
studniach. Natychmiast po przywiezieniu beczek zaalarmowali policję, władze gminne i ochronę środowi
ska. Dopiero wczoraj pobrane zostały do zbadania pierwsze próbki substancji i zanieczyszczonej
nią gleby.
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STRONA 6
Wyprawa w pradzieje ludzkości
pod patronatem "Echa Dnia"
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Dzieci przy makiecie neolitycznej osady.
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Markus Linder i jego instrument

Fot. D. ł.Młasił
Tylko w tym sezonie n. KIelecczyźnie utoflłły 24 osoby. UwllŻ.jcie,
zanim wejdziecie do wody.

Krętymi schodami schodzimy w mroczną czeluść. Robi się
coraz chłodniej . Na głębokości 7 metrów widzimy nagle wykute
w kamieniu tunele. Pradawni górnicy. by wydrzeć ziemi kamień.
musieli się czołgać_ Kamienne ściany są wilgotne I zimne.
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STRONA 2

ZOZ zwalnia 140 osób

z

Jedna trzecia po terminie,
dwie trzecie bez ceny

I Z I
p
u

Do poniedziałku związki zawodowe w kieleckim ZOZ mają zaopiniować imienne listy pracowników przewidzianych do
zwolnienia. Do końca roku z
ZOZ będzie musiało odejść 140
osób.
Są już gotowe imienne listy pracowników kieleckiego ZOZ przewidzianych do zwolnienia w tym
roku. Do poniedziałku mają je zaopiniować związki zawodowe. Na
1100 pracowników ZOZ w Kielcach z pracy będzie musialo
odejść 140 osób. To i tak mniej niż
przewidywal wariant pesymistycz-

Majątek wartości

ny opracowany przez dyrekcję
ZOZ. Kilka tygodni temu mówilo
się jeszcze o likwidacji sześciu
przychodni na terenie miasta.
Wówczas pracę straciłoby 319
osób. Decyzję o likwidacji przychodni musiałby jednak podjąć organ założycielski ZOZ, którym jest
miasto. Takiej decyzji jak dotąd nie
podjęto, gdyż wiązałaby się z
ograniczeniem pacjentom dostęp
ności do świadczeń medycznych.
Kłopoty finansowe kieleckiego
ZOZ według jego dyrekcji pochodzą stąd, że zamiast 200 tys.
pacjentów, jak się spodziewano, w

6,6 mln zł

Z "Mesko" do miasta
Nieruchomości o
wartości
ponad 6,6 mln zł przejmie skarżyska gmina od Zakładów Metalowych "Mesko" SA. Majątek
ten przechodzi na własność
miasta
jako
kompensata
długów miejscowej "zbrojeniówki" z tytułu nie płaconych
podatków.
Aktualnie .Mesko· zalega wobec
budżetu gminy na 9,5 mln zł długu
zasadniczego i 6,3 mln zł z tytułu
odsetek. Należności zbierają się
od 1995 roku. Tylko w tym roku
.Mesko· musi zapłacić z tytułu posiadanych nieruchomości kolejne
5,8 mln zł do gminnej kasy. Porozumienie w sprawie spłacania należności zawarły zarządy firmy i
miasta jeszcze w kwietniu.
Wśród obiektów, które przejmuje
miasto znalazło się tzw. półsana-

24 ofiara wody na

,pił
Arkadiusz G.

miał

30 lal Jego
w miniony czwartek z nie strzeżone
go zbiornika wodnego w ogródkach działkowych przy ul. Manifestu Upcowego w Kielcach.
zwłoki wyłowione zostały

Śmiertelnie
•
porazony
Do tragicznego wypadku doszło
w miniony czwartek na terenie Elektrowni .Połaniec·. Około godziny
piętnastej 32-letni Zbigniew J.
podczas wykonywania prac, w wyniku powstania zwarcia elektrycz-

nego

został śmiertelnie porażony

prądem.

torium przy ul. Ekonomii 4. W budynku znajdują się dwa oddziały
szpitalne - neurologiczny i wewnę
trzny. Wprawdzie sam obiekt pochodzi' z 1957 roku, ale jest odnowiony i dysponuje nowoczesnym
wyposażeniem. Obok półsanato
rium zlokalizowane są kostnica i
boksy garażowe, które również
stają się własnością miejską. W
ramach kompensaty zadłużenia

na własność skarbu gminy przechodzą również dwa budynki
administracyjne wraz z działkami
położonymi przy tej samej ulicy.
Miejskie stają s ię też dwa należące dotychczas do . Mesko·
bloki. Przy ul. Piłsudskiego 31 substancją gminy staje się 40 lokali
mieszkalnych, a przy ul. Popiełuszki 14 - 57 mieszkań.
(G.B.)

Kielecczyźnie

i

(sa ba)

17-18

ulonął
Był 24 tegoroczną ofiarą wody w
województwie świętokrzyskim.
Kielczanin Arkadiusz G. wybrał
się razem z kilkoma kolegami do
ogródków działkowych przy ul.
Manifestu Lipcowego w Kielcach
w czwartek po południu . Pili alkohol. W pewnym momencie G.
oświadczył znajomym, że jest mu
gorąco, zatem musi się ochłodzić.
Wskoczył do znajdującego się na
terenie ogródków nie strzeżonego
zbiornika wodnego. Koledzy dostrzegli, że coś jest nie tak, próbowali nawet ratować Arkadiusza G.,
ale żaden z nich nie pływałwystar
czająco dobrze, by mu pomóc.
Około godziny 17 wezwali na miejsce straż pożamą i policję . Woda
ze zbiornika została wypompowana, ciało 30-letniego kielczanina
zostało wyjęte. Na pomoc było już
jednak za późno.
Isabal

Kto zginął pod kołami?

rzeczywistości chęć korzystania z
jego opieki zadeklarowało 160 tys.

pacjentów.
- Jeżeli związki zawodowe wyrażą swoją opinię , rozpoczniemy
procedurę zwolnień grupowych
już od 19 lipca. Musimy zmieścić
się w trzech miesiącach. Wówczas pracownicy będą mogli skorzystać ze specjalnego programu
osłonowego - powiedział nam Roman Krzysztofiak, wicedyrektor
ZOZ w Kielcach. Dyrektor Krzysztofiak zapewnił nas, że na zwolnieniach nie" ucierpią pacjenci.
Stracą przede wszystkim pracownicy - powiedział .
Próbowaliśmy się wczoraj skontaktować z Eweliną Żuchowską, przewodniczącą Związku Zawodowego
Pielęgniarek i Położnych w kieleckim ZOZ. Niestety, była chora. Słyszałam, że w kieleckim ZOZ ma
być zwolnionych 118 pielęgniarek i
14 położnych _ O sprawie zwolnień
będziemy mówić na spotkaniu
całego regionu w przyszłym tygodniu - powiedziała nam Dorota Szlufik, przewodnicząca Zarządu Świę
tokrzyskiego ZZPiP.
Z informacji dostarczonych przez
dyrektorów ZOZ do Świętokrzy
skiego Biura Monitoringu Ochrony
Zdrowia UW w Kielcach wynika,
że razem z emerytami z pracy bę
dzie musiało odejść ok. 5,5 proc.
załogi szpitali i przychodni (bez
emerytów - 2,8 proc.); liczbowo 1080 osób (z czego ok. 500 osób
jest uprawnionych do emerytury).
13 jednostek jest na progu zwolnień grupowych (obejmą ich redukcje na poziomie 10 proc. załogi) .
Ogółem spośród osób przewidzianych do zwolnienia (razem z tymi,
które odejdą na emeryturę) w
1999 r. w województwie święto
krzyskim najliczniejszą grupę stanowią pielęgniarki i położne (26
proc.), salowe i sanitariuszki (20
proc.), technicy medyczni (13 proc.),
pracownicy administracyjni (11
proc.), lekarze (10 proc.).
IIBI

Wiejski handelek
Najczęściej powtarzające
się
nieprawidłowości
w
wiejskich sklepach spoży

wczych to przekroczone
daty minimalnej trwałości
towarów, nie legalizowane
wagi i brak cen produktów wykazała kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Kielcach.
Kontroli podlegała jakość oferowanych do sprzedaży produktów,
stan sanitarny placówek, rzetelność obsługi klientów, kwalifikacje
personelu z zakresu zagadnień higieny.
Sprawdzano również, czy produkty są prawidłowo oznaczone i czy
w ogóle mają ceny. Skontrolowano legalizację wag.
Pod wieloma względami sklepy
wiejskie wypadły bardzo negatywnie. We wszystkich sprawdzanych placówkach znaleziono towary przeterminowane . Były to
najczęściej chipsy, koncentraty

Na

"Tęczy",

podłogę·

Sprawdzono również książeczki
zdrowia pracowników. Trzech z
nich nie miało aktualnych badań
lekarskich.
Mimo że 12 osób ukarano mandatami karnymi, kontrolerzy wykazali , iż klienci w sklepach wiejskich
są obsługiwani rzetelnie. Duży jest
wybór towarów, nie brakuje sprzę
tu chłodniczego .
W jednym ze sklepów w gminie
Ćmielów właścicielka nie napisała
na niektórych towarach cen,
sprzedawała też produkty z przekroczonymi datami minimalnej
trwałości. Ukarano ją mandatem w
wysokości 100 złotych .
ligal

w Daleszycach, Brzegach

Emerythorror
Od późnego obiadu oderwał nas
stanowczy dzwonek do drzwi. - Ki
diabeł? - zainteresował się gościn
nie mój mąź. Na progu stał facecik.
lat mniej więcej dwudziestu kilku,
w białej koszuli i spodniach od garnituru, w ręce trzymał plastikową
dyplomatkę. - Czy myślała juź pani
o swojej emeryturze? - zagadną/o
"Na razie myślę o obiedzie" - przeleciało mi przez głowę, ale nie po.
dzieliłam się z nim swoimi przemyśleniami. - No właśnie, na pewno
pani nie myślała - facecik nabrał
pewności siebie. - Bo ja reprezentuję ... (tu padła nazwa pewnego
znanego towarzystwa emerytalnego) i mam dla pani taką propozycję - powiedział już wyraźnie
uradowany i zrobił malutki kroczek
w moją stronę. - Ale ja nie jestem
zainteresowana pana propozycją i
nie mam czasu - próbowałam
zamknąć drzwi. - Aha, to ja przyjdę
kiedy indziej - zapewnił mnie facecik. - Mhm - przytaknęłam jak najmniej zachęcająco.
Następnego dnia wyjęłam ze
skrzynki list z ofertą funduszu, który zachęcał mnie, źebym wsiadła
w balię i udała się na zasłuźony
wypoczynek (wcześniej ten fundusz zachęcał do jazdy na nartach
w takt skubania kury). Przypadek pomyślałam.

Za tydzień znowu dzwonek przeTym razem stał inny facecik, ale z podobnymi akcesoriami. - Reprezentuję (tu znowu
jakieś towarzystwo emerytalne).
Czy. .. - Nie! - przerwałam zanim na
dobre się rozgadał. - To moźe dam
państwu wizytówkę - powiedział
facecik patrząc z nadzieją ma mojego męża, który zaintrygowany
moim źyczliwym tonem też pojawił
się w drzwiach. Nie czekając na
odpowiedź facecik wcisnął nam
kartonik. - Jak państwo będą zainteresowani, proszę zadzwonić powiedział
uwodzicielsko
i
pomknął do sąsiadów na górę.
Za kilka dni to samo. - Nie chcę
żadnej emerytury, chcę spokojnie
zjeść obiad - wrzasnęłam nie czekając na to, co powie kolejny facecik. - Aha, to ja przyjdę później zapewnił radośnie. - Nie! Niech
pan nie przychodzi, błagam. Odczepcie się od nas. My w ogóle nie
wybieramy się na emeryturę! czułam, że absurd zaczyna mnie
przerastać. - No właśnie, to trzeci
filar będzie dla państwa najlepszy
- facecik wyczuł, że ma przewagę.
Zamknęłam drzwi z trzaskiem. Za
chwilę rozległ się dzwonek do
sąsiadów z przeciwka.
- Co za cholera, dlaczego tak się
uwzięli, mają tu jakiś swój punkt
zrzutu, czy co? - zastanawialiśmy
się z mężem. Któregoś dnia zauważyłam na przystanku autobusowym sąsiada, postanowiłam
skonsultować z nim nasze podejrzenia. - No tak, rzeczywiście są
namolni - przyzna/ sąsiad ze
współczuciem. - A wybrała już pani swój fundusz emerytalny? Niech pan nie żartuje, mnie wcale
nie jest do śmiechu, wrzodów
żołądka przez nich dostaję - odpowiedziałam. - Ale ja pytam poważ
nie. Mogę pani zaraz zrobić symulację, proszę podać mi swoje dochody - rzuci/ się ochoczo. Oopiero wtedy dostrzegłam, że też ma
białą koszulę, a teczkę schowa/
pod p/zewieszoną marynark<t bo
żar lał się z nieba. - Yyy. wie pan
co, spieszy mi się, ten autobus pewnie wcale nie przyjedzie, idę piechotą - puściłam się biegiem. Niech pani zaczeka - dogonił mnie
zasapany. - Ja tet w tę samą stronę·· · Bo jakby państwo chcieli, to ja
mogę wieczorem.. . - Ale my nie
rwał nam obiad.

Bij rekordy
razem z "Echem"
Jak szybko można przenieść ratownika na plecach
z jednego końca basenu na
drugi? Ile razy da się odbić
piłkę plażową głową? O tym
wszystkim dowiemy się
podczas sobotnich i niedzielnych festynów pod patronatem
"Echa
Dnia".
Wszystkich śmiałków skrzę
tnie odnotujemy w naszej redakcyjnej księdze wakacyjnych rekordów. Najlepsi pod
koniec sierpnia otrzymają
nagrody.
Konkurs . Rekord z »Echem«"
trwa od początku wakacji. Ustanawiamy najbardziej zwariowane i
odjazdowe rekordy. Dziś śmiałko
wie będą mogli spróbować swych
sił na kieleckim basenie .Tęcza ·.

Ćwiczenia w Zakładach Mięsnych

Amoniak
pozorowany
"Około trzech kilogramów
amoniaku wyciekło wczoraj o
godz. 10.30 rano w Kieleckich
Zakładach Mięsnych. Natychmiast ewakuowano pracownlków, wezwano policję, strat
pożarną i pogotowie. Zamknięto ruch na pobliskich ulicach".
To na szczęście tylko teoria - tematyka ćwiczeń pozorowanych, jakie odbyły się wczoraj w Kiełeckich
Zakładach Mięsnych przy ul. Zagnańskiej . Policja o wycieku amoniaku została poinformowana o
godz. 10.35, podobnie straż i pogotowie. Natychmiast zamknięto ulice: Zagnańską, Jesionową i Wiłosa, ruch kierowano w inne rejony.
- Ewakuowaliśmy około 35 pracowników z teoretycznie zagrożonego rejonu. Zorganizowaliśmy pomoc medyczną i ochronę. Cala akcja trwała jakieś 45 minut - skomentował Stanisław Walkowicz, szef
utrzymania ruchu w Kieleckich
Zakładach Mięsnych.
(saba)

zup i deserów, wyroby cukiernicze. W siedmiu sklepach różne
produkty nie miały cen . 42 procent wag sklepowych nie posiadało legalizacji.
Stan sanitarny budził zastrzeże
nia tylko w jednym przypadku. Placówka miała brudne lady chłodni
cze, zakurzone półki, zaśmieconą

Opowiadanie
d/a dorosłych

Na zdjęciu obok: kierowca
wózka widłowego uderzył w
rury, przez które płynął amoniak
- tak przewidywał scenariusz
ćwiczeń.

W trakcie imprezy zorganizowanej
przez Radio .JednoŚĆ Plus· sprawdzimy między innymi jak szybko
można przenieść ratownika na
plecach z jednego końca basenu
na drugi, ile razy można odbić plażową piłkę głową. Początek zabawy o godzinie 15.30.
W niedzielę na poszukiwanie rekordzistów wyruszamy do Daleszyc i Brzegów nad Nidą. W Brzegach bawimy się w wakacyjne rekordy od godziny 15. Podczas imprezy organizowanej przez KS
.Spartakus· w Oaleszycach pierwszych śmiałków poprosimy na
scenę o godzinie 17.30.
Przypominamy, że wszyscy wyczynowcy pod koniec wakacji
wezmą udział w walce o główne
nagrody konkursu . Rekord z
»Echem«".
/WETI
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Od dwóch tygodni nie reagujemy
na dzwonki do drzwi po południu.

Tuż przed godziną 22 w czwartek
zna, 170 cm wzrostu, włosy siwe,
Sąsiadowi
przestaliśmy
się
przy ul. Waryńskiego w Ostrowcu
oczy niebieskie, średnia budowa
ktaniać. Kiedy widzimy uśmiechŚwiętokrzyskim doszło do tragiczciała . Poruszał się czarnym rowenięte gęby Duńczyka i Kwinto,
nego w skutkach wypadku. Kierem .damka· z charakterystycznyprzełączamy telewizor na inny karujący .tavrią· 26-letni Zbigniew
mi kołami - ich obręcze były pomanał. Wszystko na nic. Kiedy ostatW., będący pod wpływem a1koholowane na ciemnoniebieski kolor.
nio wychodziła od nas nasza opielu, potrąci! rowerzystę . Mężczyzna
Wszystkich, którzy mogliby pomóc
kunka do dziecka, moja córka
po przewiezieniu do szpitala
w identyfikacji mężczyzny, ostroobiecała jej: - Przyjdę do ciebie na
zmarł. Policji nie udało się dotychwiecka policja prosi o kontakt pod
Zdj(da D. LMkosik
emeryturze! Obcy, ósmy pasater
czas zidentyfikować ofiary wypadnumerami telefonów: 267-14-13,
Akcja ratownicza w Zakładach Mięsnych.
Nostromo - pomyślałam ostatkiem
ku. Był nim okolo 50-letni mężczy267-12-21 .
(sa ba)
sil.
Iza BEDNARZ J
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.eoIC)02:Y na Kielecczyźnie

Korowód

~cik,

ilku,
pieni, dolomitów. Geolodzy odczynich jak z kronik historię danego terenu - tłumaczy geolog. Kartkami tych kronik są warstwy
skalne ułożone w sekwencje od
najstarszych do najmłodszych.
Dzieje się tak, gdy na dnie zbiornika morskiego gromadzą się warstwy osadów. Gdy jednak brak takich osadów, ślady dawnych procesów możemy znaleźć w jaskiniach.
Od dawna znamy Piekło Skibskie, jaskinię w pobliżu Chęcin,
Zbójecką koło Łagowa, jaskinie na
Kadzielni w Kielcach. Jaskinia
.Raj", odkryta w latach 60., od
ponad 20 lat udostępniona jest
zwiedzającym. Odkryciem ostatnich lat jest licząca ponad 3600
metrów Chelosiowa Jama koło Jaworzni, najdłuższa jaskinia w Polsce poza Tatrami. Ale tutaj co krok
można znależć unikatowe zjawiska geologiczne. Część jaskiń,
zwłaszcza te poch odzące ze starszych okresów geologicznych,
wypełniona jest młodszymi osadami.
Obecnie Jan Urban bada stare
kopalnie i wyrobiska. - W czynnych kamieniołom ach odkrywane
są często bardzo ciekawe zjawiska geologiczne i wła śnie te zasypane jaskinie oraz ślad y dawnego
górnictwa - dodaje. - Niedawno
nieopodal Kielc od słon ięty został
szyb z początk u XX wieku . Jest to
przedziwne współgra nie górnictwa odkrywkowego i geologii. Z
jednej strony górnicy eksploatując
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w kieleckim parku.
W czwartkowe popołudnie ulicami Kielc przemaszerował rozśpiewany festiwalowy korowód.
Jego uczestnicy otrzymali z rąk
prezydenta Włodzi m ierza Stęp
nia symboliczne klucze do grodu na Sil nicą oraz kosze cukierków. Następnie wszyscy udali
się na jarmark do parku miejskiego. Po raz pierwszy w Imprezie brały udz i ał dzieci n ie-

s kały często niszczą powierzchnię
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do "Echa"!
Masz problemy, ważne sprawy do załatwienia i nie wiesz do
kogo się zwrócić, coś cię denerwuje, zauważyłeś coś dziwnego, niepokojącego, zadzwoń
do nas. Postaramy się pomóc.
Jutro w godz. 10-13 pod numerem 0-41 368-00-12 w redakcji
, Echa Dnia' w Kielcach czekam na Państwa telefony.
Dorota KOSIERKIEWICZ

wypiętrzenia w Polsce - mówi
Jan Urban, prowadzący badania
geolog z Instytutu Ochrony
Przyrody w Krakowie. - Inne góry z tego kresu dzisiaj przysypane są grubymi warstwami młod
szych skał. Zresztą Góry Świę
tokrzyskie niegdyś , kilkadziesiąt milionów lat temu były znaczn ie wyższe , ziemia rozdarta
trzęs i en i ami , a klimat go rący i
suchy.
W Górach Świętokrzyskich geolodzy odkryli około 150 jaskiń, w
których można odczytać historię
tej ziemi. Do polowy naszego wieku znanych było zaledwie kilka.
Większość odkryto w ostatnich latach.
- Na świecie nie ma prawie punktu gdzie nie byłoby kiedyś morza,
tak samo jest na Kielecczyźnie .
Morze przychodziło i odchodziło
zostawiając osady: muły, piaski, z
których
powstały
pokłady
zwięzłych skał - piaskowców, wa-

terenu i krajobraz, a z drugiej
odsła ni ają takie bogactwo zj awisk
geologicznych, do którego nigdy
nie dotarlibyś m y. J ednocześnie
stare wyrobiska zara stające roślinnością nabierają walorów estetycznych. Tak jest z chronioną już
Kadzi elnią, w której jeszcze kilkadziesiąt lat temu wydobywano kamień czy ze Ślich owicami, gdzie w
ryglu skalnym dzielącym dwa wyrobiska odsłonięty jest naj piękniej
szy w Polsce fałd tektoniczny.
IDOKl

pełnosprawne .

Korowód

wyruszył

sprzed Kiele-

c~iego Centrum Kultury. Rozpoczynałygo zespoły folklorystyczne

wTegionalnych strojach ludowych,
wśród nich .Bielsko", Młodzieżo
wa Kapela Ludowa z Wielunia,
"Chodowiacy" i .Tuzin" z Siedlec.
W ubiorach krakowskich maszerowały ,Dzieci Krakowa". Nie brakło
także innych regionalnych akcentów, reprezentacja Kołobrzegu
niosła sieci rybackie, a kostiumy
,Bursztynków" z Malborka imitowały mury i baszty krzyżackiego
zamku. Pozostała część zespołu
paradowała w strojach średnio
wiecznych dam eworu. W korowodzie pojawiła się także delegacja
czarownic rodem z Krakowa , a nawet dwa wampiry, które straszyły
kielczan w sklepach na trasie korowodu. Były nimi Natalia Pelczar i

jej koleżanka Beata z zespołu "Cameo".
Po raz pierwszy z inicjatywy dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury Andrzeja Litwina w imprezie
uczestniczyły dzieci niepełnospra
wne. W korowodzie maszerowały
wraz z rodzicami, opiekunami warsztatów terapii zajęciowej i pracownikami WDK. Wszyscy nieśli
błękitne baloniki, na których widniało logo .Przyjaznych. Kielc· z
symbolicznym wizerunkiem osoby
niepełnosprawnej . - Na potrzeby
naszej akcji nieco je zmieniliśmy powiedział Andrzej Litwin. - Dodaliśmy uśmiech na twarzy ludzika, a
w lewym rogu serce. W korowodzie uczestniczą dzieci ze Święto
krzyskiego Klubu Dzieci i Młodzie
ży Specjalnej Troski działającego
przy kieleckim WDK, z Warsztatów Terapii Zajęciowej ,Słoneczni·
z Kielc oraz z Miechowa. Młodzież
nie pełnosprawna weźmie udział
także w galowym koncercie.
Uczestnicy korowodu zebrali się
przed kieleckim ratuszem, gdzie
powitały ich władze miasta oraz
Kapela Zespołu Pieśni i Tańca
"Bielsko". Prezydent Włodzimierz
Stępień wręczył delegacji festiwalowej z zespołu .Małe Kielczanki"
ogromny klucz do naszego grodu,

ze
pa-

? -

;ale

fów
!poraż

nudo-

oie-

zatruciu

część

dzieci

R C

opuściła już

Ą

żena Pawłowska ,

szpital

działu zakaźnego

DO ID O lA

ma
wal

bo
~an

pe~ie-

1. -

lnie

tro-

oja
nie

my
~iu.

się

'ch-

1to,
katat-

)ierka
'na
żer

Stan zdrow ia prawie 70 uczeharcerskiego festiwalu
Kielcach, którzy w środ ę ulegli zatruciu pokarmowemu, ulega stopniowej poprawie. Pralł''''d()po,d o, bnie dziś zostanie wypisane ze Szpitala Dziecięcego
dziewięcioro dzieci. Próby żyw
nOś ci pObrane przez "Sanepid"
nie wykazały obecności ani salmonelli, ani schygelli (bakterii
czerwonki). Trwają badania nad
Ustaleniem czynnika, który spoWOd ował zatrucie.
Przypomnijmy: w środę wieczookoło 40 uczestników festiwana'"C..E!r"ICIPtlln mieszkających w
szkolnej przy ul. Jagielloń
przywieziono autokarem
Dziecięcego w Kielz objawami zatrucia pokarmowego. Ich stan był poważny,
~ZYbko postępowało odwodnienie
I osłabienie organizmu. Po udzie-

leniu im wstępnej pomocy, część
dzieci umieszczono od razu na oddziale zakaźnym w Szpitalu Dziecięcym , część odesłano na oddział zakaźny WSZZ przy ul. Niskiej, część po udzieleniu wstęp
nie pomocy lekarskiej mogła wrócić do miejsca zakwaterowania. W
sumie do szpitali na terenie Kielc
trafiły 32 osoby (w czwartek do
Szpitala Dziecięcego przyjęto jeszcze cztery dodatkowo), ponadto
34 są chore, ale nie wymagają hospitalizacji. Dzieci są spoza Kielc,
głównie z okolic Częstochowy.
Wczoraj stan zdrowia dzieci zdecydowanie się poprawił, ale jeszcze muszą pozostać na obserwacji w szpitalu. Być może kilkoro
dzieci z oddziału zakaźnego
WSZZ wyjdzie na własne żądanie.
- Rodzice tak chcą - poinformował
nas dr Wiesław Kryczka, ordynator oddziału .

Prawdopodobnie już dziś zostanie wypisanych dziewięcioro dzieci z oddziału zakaźnego w Szpitalu

I

Dziecięcym . - Mogą wrócić na festiwal , ich zdrowiu nie zagraża już
niebezpieczeństwo - mówi dr Bo-

Fot. D. Lukasill
Dzieci dzwoniły do

niecierpliwiących się

rodziców.

ordynator odB w szpitalu. -

Będą tylko musiały przestrzegać
diety, którą dla nich opracowaliśmy. Organizatorzy zapewnili nas,
że dopilnują tego.
W czwartek dowieziono jeszcze
czwórkę dzieci do Szpitala Dziecięcego. Ich stan bardzo powoli
Się poprawia. - Czy nie będzie już
kolejnego rzutu chorych? - pytam.
- Tego nie mogę zapewnić - odpowiedziała dr Pawłowska .
W materiale biologicznym pobranym przez .Sanepid· u dziesięcio
rga dzieci ze Szpitala Dziecięce
go, jednego z WSZZ i u pięciu osób
z personelu kuchni w bursie przy
ul. Jagiellońskiej nie stwierdzono
obecności pałeczek salmonelli ani
schygelli (czerwonki). To znaczy,
że dzieci, których stan już się poprawił, mogą bezpiecznie wrócić
do swoich koleżanek i kolegów,
nie stanowią bowiem zagrożenia
dla ich zdrowia. Nadal trwa ustalanie, co mogło być przyczyną zatrucia.
W czwartek wszystKie dzieci
mieszkające w bursie przy ul. Jagiellońskiej zostały przeniesione
do akademików Politechniki Świę
tokrzyskiej.
/IBl

przekazując
im
władzę w mieście.

symbolicznie
Na osłodzenie
gorzkich momentów, jakie mogą
się zdarzyć w trakcie jej sprawowania, własnoręcznie rozdawał
zebranym cukierki z ogromnego
wiklinowego kosza . Młodzież z
okazji imienin odśpiewała prezydentowi "Sto lat·.
Po zakończeniu korowodu w
miejskim parku na placu przed
muszlą odbywał się pierwszy od
15 lat festiwalowy jarmark. W muszli koncertowej prezentowali się
soliści, na placu zaś zespoły. Wiele z nich miało ustawione własne
stoiska, na których sprzedawało
broszurki i foldery dotyczące ich
regionu. Dzieci z jędrzejowskiej
. Parady" sprzedawały serki i lody
ufundowane przez zakłady z ich
miejscowości. Dochód ze sprzedaży większość zespołów przeznaczyła na pomoc dla malego
Daniela , który oczekuje na drogą
operację.
Inne w tym celu
urządziły kwestę. - Na festiwalu
jesteśmy pierwszy raz i bardzo
nam się tu podoba . Jest dużo pracy, ale poznajemy wielu kolegów i
możemy uczestniczyć w warsztatach. Byłyśmy w Tokarni, Chęci
nach, na basenie Leśnym . Mamy
także zwiedzić jaskinię .Raj" - powiedziały obsługujące stoisko z
folderami z Gorzowa Kinga Wieczorek, Asia Kurzepa, Ula Bieniek
i Kasia Kras z 'Zespołu Tanecznego . Kontra-Mini". - To najlepszy i
najbardziej wychowawczy festiwal młodzieżowy w Polsce stwierdza ich opiekun Marcin Moskwa. - W przyszłym roku postaramy się, aby jarmark był oddzielną imprezą. Wtedy zainteresowanie ze strony kielczan pewnie będzie większe - powie dział
komendant festiwalu Ryszard
Mazur na wczorajszej konferencji
prasowej _- Jest nam bardzo przykro z powodu zatrucia grupy
uczestników festiwalu . Komenda
Chorągwi jest jedynie zleceniodawcą dla burs i akademików,
gdzie mieszkają i stołują się dzieci
- wyjaśnił komendant. Wczoraj
późnym popołudniem chore dzieci odwiedził wiceprezydent Alojzy
Sobura.
Wczoraj rano odbyły się warsztaty zespołów teatralnych w kieleckim .Kubusiu·, po południu trwały
festiwalowe występy w parku miejskim. Dziś o godzinie 17 młodzi
wykonawcy będą prezentować
swoje umiejętności przed gmachem Kieleckiego Centrum Kultury, a jutro o godzinie 16 pod muszlą
koncertową.
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Sprawa "Wujka"

Już

Adwokaci

SOJUSZ PRZECIW Cztery lata
MILOSZEVICIOWI dla "Szczura"

odmawiają
Wszystkich siedmiu nowo wyznaczonych obrońców z urzędu
dla czterech oskarżonych w procesie o pacyfikację kopalni "Wujek" i "Manifest Lipcowy" złożyło
wnioski o zwolnienie z obowiązku
reprezentowania oskarżonych.
Wszyscy obrońcy motywowali
swoje wnioski tym, że czują się emocjonalnie związani ze stroną przeciwną. Dwa wnioski uwzględniono.
Jeden z adwokatów motywował
swoją decyzję tym, że w 1981 roku
był aktywnym działaczem podziemnej .Solidamości·, drugi, że bliski
członek jego rodziny był w tym czasie intemowany i skazany. - Pozostałe wnioski byty również uzasadnione emocjonalnie, ale sąd stwierdził, że kodeks etyki adwokackiej nie
przewiduje takiego uzasadnienia dla
odmowy udzielania pomocy oskarżonym - powiedziała rzeczniczka
katowickiego Sądu Okręgowego.

osiem miast żąda dymisji prezydenta

17-18 lipca 1999 r,

Jogosławii

Rada miejska Kragujevaca (na południe od Belgradu), przyjęła
wczoraj uchwałę wzywającą prezydenta Jugosławii Slobodana Miloszevicia do dymisji - poinformowano w komunikacie opozycyjnej
Partii Demokratycznej.
Kragujevac jest ósmym miastem
Serbii , które domaga się dymisji

I

dera głównej partii opozycyjnej,
Serbskiego
Ruchu
Odnowy

Kiszczak we wrześniu
Dopiero pod koniec września
krakowscy lekarze wypowiedzą
się o stanie zdrowia generała
Czesława Kiszczaka - w związku z
jego procesem dotyczącym wydarzeń w kopałniach "Wujek" i " Manifest Lipcowy" po wprowadzeniu
stanu wojennego.
Pomimo że wczoraj do Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia
stawili się wszyscy trzej biegli lekarze, mający wypowiedzieć się w
sprawie zdrowia Kiszczaka, posiedzenie zostało odroczone do 21
września. Wnioskowali o to pełno
mocnicy oskartycieli posiłkowych - z
uwagi na okres urlopowy i niemoż
ność znalezienia zastępstwa .

Sprawa ks. Popiełuszki

Generałowie

do zbadania
Sąd odroczył
rozstrzygnięcie

bezterminowo
wniosku obrony o zwrot do prokuratury sprawy generałów SB Władysława
Ciastonia i Zenona Płatka. Są
oni oskarżeni m.in. o kierowanie
zabójstwem ks. Jerzego Popiełuszki w 1984 roku.
Powodem wczorajszej decyzji
Sądu Okręgowego w Warszawie
było zarządzenie, na wniosek obrony, uzupełniających badań
podsądnych przez kardiologa,
urologa i neurologa. - Dopiero po
wpłynięciu wyników tych badań
sąd podejmie decyzję co do dalszego toku sprawy - poinformowała sędzia Barbara Piwnik, rzecznik prasowy sądu .

Narodziny w

Fot. PAP/CAF
Demonstracja przeciwko Miloszeviciowi w centrum serbskiego
miasta Kragujevac.
Miloszevicia. Belgradzka agencja
prasowa Beta pisze, że również
wczoraj ustąpienia Miloszevicia
zażądały rady miejskie Użic i Panczeva, leżących w południowo-za
chodniej Serbii.
W ubiegłym tygodniu z postulatem takim wystąpiły m.in. rady
dwóch największych po Belgradzie miast Jug'osławii - Nowego
Sadu i Niszu. Oprócz tego wzywały Miloszevicia do ustąpienia :
Pirot, Som bor, Beczej.
Dwie serbskie koalicje opozycyjne
zawiązały sojusz, którego celem jest
odsunięcie od władzy prezydenta
Jugosławii Slobodana Miloszevicia.
Sojusz na Rzecz Zmian (SZP),
zdominowany przez Partię Demokratyczną (OS) Zorana Djindjicia,
podpisał zasady współpracy z Sojuszem Partii Demokratycznych
(SDP) - koalicją utworzoną przez
sześć ugrupowań, w tym Demokratyczną

Wspólnotę

Węgrów

Wojwodiny (DZVM) i partię muzułmanów Sadżaku .
Zamierzają organizować razem
demonstracje, których celem bę
dzie .usunięcie prezydenta Slobodana Miloszevicia·, a także .uczciwe, demokratyczne, przeprowadzone zgodnie z zasadami i pod
kontrolą OBWE· wybory.
W czwartek wieczorem, podczas
wiecu w Kragujevacu Sojusz zaapelował do Vuka Draszkovicia, li-

poniedziałek

SZEŚCIOMllIARDOWY ZIEMIANIN
Sześciomiliardowy

obywatel
Ziemi urodzi się w najbliższy poniedziałek, 19 lipca - przewiduje
amerykański urząd statystyczny. Ogólnoświatowe poszukiwania tego dziecka rozpoczęły
się już w Internecie.
Sponsorem tej akcji jest amerykańska firma . CountryWatch·, oferująca usługi informacyjne w Internecie.
Rodzice mogą rejestrować swe
nowo narodzone pociechy w witrynie intemetowej: http://www.CountryWatch.com do 15 września .

1 pażdziemika zostanie ogłoszo
ne, czyje narodziny sprawiły, że liczba ludzi na Ziemi osiągnęła
sześć miliardów, Maluch dostanie
tysiąc dolarów nagrody.
Zwycięzca zostanie wyłoniony
na podstawie podanego przez
Federalny Urząd Statystyczny
USA dokładnego czasu narodzin
sześciomiliardowego Ziemianina.
Gdyby dokładnie o tej samej parze urodziło się więcej dzieci, o
zwycięstwie zadecyduje losowanie.

Panu Andrzejowi Pawlikowi
dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomicmycb
im. O. Langego w Kielcacb szczere wyru)' współczucia
z powodu śmierci

(SPO), O utworzenie .wspólnego
frontu· przeciwko Miloszeviciowi.

•••
Polski posterunek w Kosowie zow czwartek ostrzelany; żaden
z żołnierzy nie odniósł obrażeń poinformował wczoraj płk Jerzy
Natanek z MON.
W czwartek po po/udniu grupa
nie zidentyfikowanych osób kilkakrotnie ostrzelała z broni maszynowej miejscowość Susice w Kosowle i rozlokowany tam posterunek, w którym pełnią służbę - w ramach KFOR - żołnierze 18 batalionu desantowo-szturmowego.
- O incydencie natychmiast pawiadomiono grupę specjalną sił
stał

Kilka procesów, drugi wyrok

USA, która

przybyła

na miejsce i wykorzystując śmigłowce .AH-64
apache· - dokonała rozpoznania z
powietrza. Nie wykazało ono jednak obecności napastników - powiedział Natanek.

•••

więzienia.

ONZ-owski administrator Kosowa Bernard Kouchnerzainaugurował wczoraj w Prisztinie pierwsze
posiedzenie Rady Konsultacyjnej,
złożonej z przedstawicieli kosowskich partii politycznych.
Rada ma doprowadzić, poprzez
współpracę przedstawicieli róż
nych partii politycznych i grup etnicznych - Albańczyków i Serbów z
Kosowa - do możliwie szybkiej
normalizacji sytuacji w prowincji.
W spotkaniu uczestniczą ze strony kosowskich Albańczyków :
przywódca Wyzwoleńczej Armii
Kosowa (WAK) Hashim Thaci , Rexhep Qosja i Mehmet Hajnzi ze
Zjednoczonego Ruchu Demokratycznego (LBD) oraz Veton Surroi i
Blerim Shala - niezależni.
Serbów kosowskich reprezentuje Momczilo Trajković - szef Serbskiego Ruchu Oporu.
Bernard Kouchner wyraził żal , że
Demokratyczna Uga Kosowa (LOK)
Ibrahima Rugovy nie uczestniczy w
pracy rady. Rugova powrócił w
czwartek do Kosowa po półtoramie
sięcznym pobycie we Włoszech i według agencji - jeszcze tego samego dnia wyjechał do Rzymu,

•••
Do Kosowa wróciło już 677 tys.
osób, które uciekły stamtąd po
rozpoczęciu 24 marca nalotów
NATO i kampanii serbskich czystek. Na emigracji jest jeszcze 110
tys _ uchodźców - poinformował
wczoraj Urząd Wysokiego Komisarza ds. Uchodżców (UNHCR).

Trzy osoby zabite w centrum

Na 4 lata więZienia skazał
wczoraj warszawski Sąd Okrę
gowy Mirosława J., pseud.
"Szczur", za wyłudzanie pienię
dzy przez nielegalne firmy i kierowanie napadem. Jego kompani dostali kary od 5,5 do 6 lat
Stosując nadzwyczajne złago
dzenie kary sąd skazał Artura G.,
pseud . . Księgowy· - dawniej
prawą rękę .Szczura· - na 1,5 roku
w zawieszeniu i 15 miesięcy ograniczenia wolności oraz prace
społeczne .• Księgowy· zdecydował się współpracować z organami ścigania i ujawnił szczegóły
działalności Mirosława J.
Sąd dał wiarę wszystkim wyjaś
nieniom złożonym w śledztwie i na
rozprawach przez .Ksi ęgowego".
Uznał, że są one spójne, konsekwentne i znajdują potwierdzenie w
innych dowodach . - Tej cechy nie
posiadają
wyjaśnienia
pozostałych oskarżonych . Od odpowiedzi na pytanie, czy wierzyć Arturowi G" czy reszcie, zależał ten wyrok - mówiła sędzia Anna Prokopiuk, przewodnicząca składu

"Ini.ialz" za kólkiem
południu

w centrum Łodzi kierowca śmiertelnie
potrącił idące chodnikiem dwie kobiety i dziecko. Sprawca wypadku
porzucił samochód i uciekł.
Jak ustaliła policja, ok. godz.
15.30 kierujący białym .fiatem
12Sp· potrącił na ulicy w centrum
miasta rowerzystę , Sprawca nie
zatrzymał się i uciekając przejechał skrzyżowanie na czerwonym

Kierowca .fIata· porzucił pojazd i
uciekł pieszo. Potrącony przez
niego rowerzysta nie odniósł
poważniejszych obrażeń. Po opatrzeniu przez lekarzy pogotowia
został zwolniony do domu.

dla Mirosława J. i równie surowy
dla pozostałych, bo z akt sprawy
nie wynika, aby to akurat .Szczur'
był mózgiem sprawy ,lewych firm',
a ponadto - do czasu uprawomoc·
nienia silLwyroków - nie można
brać pod uwagę innych toczących
się przeciwko niemu spraw.
. Szczur" jest ostatnio częstym
gościem warszawskich sądów.
Na podstawie wyznań . Księg o·
wego· prokuratura prowadzi kolejne sprawy przeciwko Mirosławo
wi J. Został on już skazany na 14
lat za kierowanie zabójstwem
właściciela kantoru . Dobiega też
końca jego największy proces o
przywództwo w kilkunastoosobowym gangu, któremu zarzuca s ię
napady na TIR-y i posiadanie bro·
ni zrabowanej z jednostki wojskowej na Bemowie.

SKR ClE

wyłudzania pieniędzy

Łodzi

Policja dotarła do mężczyzny,
który w dokumentach figuruje jako
właściciel samochodu biorącego
udział w wypadku. Twierdzi on, że
sprzedał pojazd w lutym tego roku .
Nie potrafi wskazać nabywcy. Prawdopodobnie pojazd nie został
przerejestrowany - poinformował
oficer dyżumy wydziału ruchu drogowego łódzkiej policji.

to jak zapowiedź ape-

Sędzia Prokopiuk powiedziała ,
nie mógł zapaść wyrok 10 lat

Sąd uznał

.Szczura· za winnego
i towarów
przez zakładane przez niego ,lewe· firmy. •Szczur" wyłudził m.in.
konserwy od toruńskiego .Tormię
su' oraz przetwory owocowo-warzywne od .Agrosu· i . Horteksu·.
Firmy były zakładane na podstawie fałszywych dowodów osobistych, którymi posługiwali się oskarżeni. Sąd uznał też Mirosława J.
za winnego złożenia fałszywych
zeznań oraz kierowania dokonanym we wrześniu 1994 roku napadem rabunkowym .
Prokurator żądał dla . Szczura·
10 lat więzienia, obrona chciała jego uniewinnienia. Wszystkie strony zapowiedziały, że poproszą o
pisemne uzasadnienie wyroku.

się

że

orzekającego .

•

Wczoraj po

Traktuje
lacji.

Potrącona

S-letnia dziewczynka i
68-letnia kobieta - prawdopodobnie babcia dziecka - zginęły na
miejscu. Trzecia osoba, kobieta w
wieku ok. 30 lat - prawdopodobnie
córka zabitej kobiety i matka obojga dzieci - zmarła w szpitalu nie
odzyskawszy przytomności. Niemowlę , które nie odniosło w wypadku żadnych obrażeń , trafiło do
szpitala.

Ustawa obywatelska
Prezydent Aleksander Kwaśnie
wski podpisał ustawę , która umoż
liwia grupie co najmniej 100 tys.
obywateli składanie w Sejmie
własnych projektów ustaw.
Z Francją do Unii
- Wejście do UE tak bogatego roi·
niczo kraju, jak Polska może być
korzystne dla Francji - mówił
wczoraj w Warszawie premier te·
go kraju Uonel Jospin.
Libia płaci
Libia wypłaciła ponad 200 milionów franków odszkodowań dla
osób, które straciły bliskich w samolocie francuskich linii UTA, wysadzonym w 1989 roku przez libij·
skich agentów - podało wczoraj
francuskie MSZ.
Pechowy odcinek
Wczoraj podczas trzeciego odcinka specjalnego rajdu Kormoran
Dariusz Poletyło, startuj ący na
.subaru imprezie', wypadł z trasy i
potrącił grupę kibiców. Trzy ranne
osoby zostały odwiezione do szpitala w Mrągowie. Kolejny wypa·
dek, tym razem kibiców, miał miej·
sce na drodze dojazdowej do od·
cinka specjalnego numer 4. Samochód z kibicami uderzył w przy'
drożne drzewo. Cztery osoby są
I~kko ranne.

szpitalach
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Szef działu epidemiologii olsztyńskiego , Sanepidu·. dr Zdzisław
Piesiak poinformował, że liczba
zachorowań wzrosła do 131 .
Ponad 50 osób hospitalizowano. Z
braku miejsc w olsztyńskich szpi-

Zespołu Obsługi Oświaty

w Kielcach

slcJadają

przygotowano na podstawie materiałów PAP

gl'l

Z salmonellą

Ponad 130 osób zatruło się salmonellą, która była w ciastkach wyprodukowanych przez jedną z olsztyńskich cukierni. Pierwsi chorzy
zaczęli zgłaszać się do lekarzy już 9 lipca.

Prezydent Kielc
Przewodniczący Rady Miejskiej

Stronę

olsztyńskich

Ciasieczko

BRATA

skJadajq
Prezydent Kielc
Pruwodniczqcy Rady Miejskiej

śpi
śW

.Le

Brakuje już miejsc w

wyrazy gł~bokiego współczucia z powodu śmierci

BRATA
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Panu Mirosławowi Sękowi
dyrektorowi
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Kilkanaście

mowlęciem .
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minut później skrę
cając w lewo w boczną ul icę wjechał na trzy osoby - w tym dziecko
- idące po chodniku; jedna z nich
prowadziła wózek z rocznym nie-

Ol
fe:

talach część chorych rozwieziono
do szpitali w Ostródzie, Lidzbarku
Warmińskim i Giżycku .
Epidemiolodzy ustalili, że salmonella byla w jajkach, których UŻyło
do produkcji ciastek z kremem.

Śledztwo w sprawie zatrucia
prokuratura.
Właścicielowi zakładu grozi nawel
do 8 lat więzienia . .Sanepid'
zamknął zakład cukiemiczy. Przebadano wszystkich jego pracowników. Według informacji uzyskanych przez PAP, ciągle zgłaszają
się nowe osoby z objawami zatrucia salmonellą.

wszczęła olsztyńska

Serdeczne podziękowania
wszystkim,
którzy uczestniczyli w 05tabliej drodze

śp.

Marianny Sakra
skJada Rodzi1Ul
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Ostatnie chwile przed inauguracją
festiwalu zespołów polonijnych

,
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Miasteczko akademickie Politechniki Rzeszowskiej, które na
czas XI Światowego Festiwalu
Zespołów Polonijnych stanie
się przytuliskiem dla tancerzy i
śpiewaków z różnych stron
świata, przyjmuje już pi.erwszych gości. Są już rodacy z
Sydney, Chicago, Budapesztu,
Wilna i ukraińskiej Winnicy. Reszta tysiącosobowej grupy
uczestników pojawi się w miasteczku dzisiaj.
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Fot. f. Lisiecki
Iwona Kower, kierownik arty- .
styczny grupy "Sydney".

Marek Jastrzębski, kierownik
biura organizacyjnego, jest już festiwalowym
rutyniarzem.
Obsługuje siódmą edycję imprezy,
czeka więc na spotkania ze starymi znajomymi, bowiem niektóre
zespoły wielokrotnie już przyjeż
dżały do Rzeszowa.
- Jesteśmy przygotowani - mówi.
- Festiwalowcy będą mieszkali w
dwu- i trzyosobowych pokojach.
Wiemy też , co 1m potrzeba . Jeśłi
zechcą konsultacji z choreografami, to proszę bardzo - mamy do
dyspozycji kilkunastu fachowców.
Jeśli nie będą mieli kompletu strojów, to też pomożemy. Udostępni
my zbiory Wojewódzkiego Domu
Kultury.
Jastrzębski twierdzi, że do Rzeszowa tak licznych polonijnych
artystów-amatorów ściąga ranga
festiwalu. - Oni mają festiwałe także w miejscach zamieszkania. To
spotkanie ma jednak charakter
światowy.
Większość

festiwalowej braci

buszowała po mieście . Nieliczni
formę.
szkoły

W sali gimnapodstawowej
ćwiczyło kilka par z grupy folklorystycznej ,Sydney'. Zajęcia
były tak intensywne, że tancerze
pOdczas krótkiej przerwy smarowali nogi maścią łagodzącą ból
mięśni. W sali unosił się zapach
kamfory.
Losy grupy wiążą się ściśle z festiwalem. Na poprzednią edycję
imprezy środowisko australijskiej
Polonii przysłało obserwatorów. Ci
zaś wrócili na antypody z wnioskiem: trzeba połączyć siły. W ten
sposób dokonała się fuzja trzech
zespołów polonijnych: ,Syrenki',
,Lajkonika' i ,Kujaw', powstała
grupa ,Sydney".

szlifowali
stycznej
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10 złotych za centymetr

.
Rzeszowie
Siła

grupy wynika z profesjonalizmu jej kierownictwa . Kierownik
artystyczny zespołu Iwona Kower
jest choreografem w australijskim
teatrze zawodowym. Choreograf
Urszula Lang zdobywała szlify
tańcząc w Polskim Zespole Pieśni
i Tańca ,Lublin' . Jerzy Ścisłowski ,
szef muzyczny i aranżer, jest absolwentem Akademii Muzycznej
we Wrocławiu .
Iwonę Kower zapytaliśmy, czym
polski folklor wabi polonijną mło
dzież . - To jest kwestia sposobu
przekazywania tradycji. Rodzice
nas wysyłają do polski~ szkół, harcerstwa, orkiestr. Odzywa się poiska krew. Pobudzająją swojskie rytmy i dźwięk , koloryt oraz bogactwo
strojów. To działa nie tylko na Polaków. Gdy robimy festiwale w Australii, ludzie innych nacji przychodzą do nas i mówią: .ale wy macie piękne stroje', ,ale pięknie tań
czycie'. Urzekają ich nasze polki,
mazurki, polonezy, bo to są tańce
par. W tańcach innych narodów mę
żczyźni i kobiety pląsają osobno.
Grupa ,Sydney' przywiozła do
Rzeszowa także coś bardzo australijskiego. Na koncercie pokaże
taniec aborygenów.
IJAU

SZCZUPAK MALOWANY
Zbiory przyrodnicze Muzeum
w Radomiu wzbogaciły się o cztery okazy ryb wejdą one w skład kolekcji przyrodniczej miasta Radomia.
Preparowaniem ryb dla potrzeb
wystawienniczych zajmują się tylko trzy osoby w Polsce. To niezwykle rzadka profesja ze względu na
skomplikowaną technologię. Sekrety preparacji są zazdrośnie
strzeżone , ale najważniejsze są
doświadczenie i umiejętności.. .
malarskie. Ryby bardzo szybko
tracą barwę i dlatego tuż po
złowieniu muszą być sfotografowane, aby preparator mógł w
trakcie konserwacji nanieść odpowiednie pigmenty barwne.
Cztery okazy ryb - blisko metrowego szczupaka, dwa okonie i
wzdręgę, Muzeum Okręgowe zakupiło za 2 tys. zł od preparatora z
Bytomia. Za każdy centymetr ryby
mierzonej od łba do końca ogona
preparator zażądał 10 zł. Nie jest
to tanio, ale nie ma wyjścia - okazy
ryb wypreparowane własnym sumptem przez muzeum w latach
50. nie nadają się już do celów wystawienniczych - sczerniały i rozOkręgowego

Krzysztof Penderecki w Busku

CREDO NA 2001 ROK
Gościem honorowym tegorocznego, piątego Festiwału Muzycznego im. Krystyny Jamroz
był Krzysztof Penderecki. Podczas finałowego koncertu wykonano fragment Symfonii "Siedem bram Jerozolimy". Utwór
buska publiczność przyjęła
owacyjnie. Oto krótka rozmowa
z wybitnym kompozytorem.
- Przyjechałem do Buska, gdyż
popieram tego rodzaju imprezy.
Festiwal w Busku ma szansę stać
się jedną z największych tego typu
imprez w Europie i myślę, że tak
będzie. Wskazuje na to rozmach,
z jakim impreza rozwija się z roku
na rok. Mieszkam niedaleko stąd ,
w Lusławicach, koło Tamowa. A to
tylko 96 kilometrów od Buska ...
Przyjechałem również ze względu
na patronkę festiwalu . Krystyna
Jamroz stworzyła wspaniałą kreację Matki Joanny od Aniołów w
mojej operze ,Diabły z Loudun'.
Miała wspaniały głos , ałe także talent sceniczny, co u śpiewaków nie
~darza się tak często . Pamiętam,
że już na pierwszej próbie miała
całkowicie opanowaną partię . To
trudna rola, wymagająca dojrzałego głosu . Krystyna Jamroz
wypadła w niej znakomicie.
• Zgodził się pan przyjechać do
Buska, choć w tym samym dniu
na moniuszkowskim festiwału
w Kudowie wykonana została
pańska kompozycja.

- O festiwalu w Busku

słyszałem

wcześniej i zdecydowałem się tu
przyjechać. Do Kudowy pojechała

moja żona.
• Jak ocenia pan sałę koncertową Buskiego Centrum Kułtu
ry?
- Nie jest zła . Odczuwa się brak

- Kończę sonatę na skrzypce i fortepian. Wykonawczynią partii solowej będzie znakomita skrzypaczka Anna Sodhi Mutter. Na zamówienie Carnegie Hall w Nowym
Jorku piszę koncert fortepianowy.
• Dziękuję za rozmowę.
Danuta PAROL

Dwa

współcześnie

poczerniały,

wypreparowane okonie i eksponat z lat 50., tak

te omyłkowo wpisano Jako karp_

Fot. P. Kaleta

Polskie Radio Kielce
101,4 MHz 71.15
poleca ...

Krzysztof Penderecki z Marlą
klimatyzacji.

Fołtyn

Scenę można łepiej

dostosować do koncertów. Trzeba
z1budować muszlę, żeby zamknąć

Zarzuty wapnem malowane

salę od tyłu
akustykę, a

17 lipca 1999 r_ (sobota)
8.20 - Radio Clip - Od kajaka do transatlantyku - program Marka
Orkisza o wakacyjny~ wodny~ wędr6wka~
17.00 - Kiełecki koncert tyczeń
18.05 - Transmisja z meczów" ligi piłki nożnej między Koroną
Kielce a Śląskiem Wrocław, Siarką Tarnobrzeg i Polonią
Bytom oraz Polarem Wrocław a KSZO Ostrowiec

18 lipca 1999 r. (niedziela)
12.05 - .,Jesteśmyl' - w niedzielę na lotnisku. Włącz Radio Kielce
łub wybierz się do Masłowa, gdzie na lotnisku Aeroklubu
Kiełeckiego będą pokazy akrobacji samolotowej, skoki
spadochronowe, loty lotni i modeli łatających, będą też loty
turystyczne nad Kielcami
16.00 - Kiełecki koncert życzeń
17.15 - Muzyczne Popołudnie pod redakcją Janusza Wosia.
W programie rełacja z Festiwalu Krystyny Jamroz - recital
Mischy Maisky'ego
•1MO

w kuluarach Buskiego Centrum Kultury.

sypują się w pałcach . Obecnie muzeum posiada w zbiorach sześć
gatunków ryb - to niewiele, bo
wediug badań przeprowadzonych
w 1985 r. przez naukowców z uniwersytetów z Warszawy i Poznania, na terenie byłego województwa radomskiego żyją 33 gatunki
ryb. Badania te były prowadzone
na zamówienie Muzeum Okręgo
wego w Radomiu, które posiada
jedną z największych kolekcji
przyrodniczych w Polsce.
Pieniądze na zakup najnowszych okazów ryb pochodziły z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie, który w tym roku na poszerzenie kolekcji przyrodniczej przeznaczył 30
tys. zł. Zupt.nlie natomiast zawiódł
radomski Gminny Fundusz Ochrony Środowiska , który dla działu
przyrody Muzeum Okręgowego
miał przekazać jeden procent
wpływów, czyli 8 tys. zł. Pieniędzy
nie będzie, a miały być za nie zakupione okazy do kolekcji przyrodniczej miasta Radomia - zwierzęta
z wydm polodowcowych w okolicy
Wsoli, motyle rzek Kosówki i Pacynki oraz fotogramy użytków ekologicznych w Radomiu.
!ZBI

i z boku. To poprawi
nie wymaga wielki~
nakładów. Muszlę można wykonać z tektury czy dykty.
• Przed koncertem spotkał
się pan z dyrektorem festiwalu
Arturem Jaroniem. Rozmowa
dotyczyła pana udziału w siódmej festiwalowej edycji w
Busku.
- W przyszłym roku jestem zajęty.
Natomiast za dwa lata, w 2001 roku planujemy wykonać moje ,Credo'. Koncert z udziałem ,Sinfonii
Varsovii' pod moją dyrekcją odbę
dzie się prawdopodobnie w kościełe . Prawykonanie światowe tego utworu odbyło się w Stana~
Zjednoczonych, a prawykonanie
europejskie w ubiegłym roku w
Krakowie.
• Nad czym pracuje pan obecnie?
,

, . 1 . .. . ... \. • •

o .....s. ..' ".... .... ..

NAWÓZ NA PAPIERZE
Około

4

tysiące

świadków

przesłuchała już Prokuratura
Okręgowa w Radomiu w czasie

śledztwa dotyczącego nieprawidłowości związanych z obrotem wapnem w Spółdzielni
Usług Rolniczych w Iłży. Tym-

czasem pojawiła się kolejna podobna sprawa, tym razem dotycząca prywatnego przedsię
biorcy.
Służące do nawożenia gleby
wapno było dotowane przez pań
stwo. W spółdziełni w Iłży, gdzie
wytwarzano nawóz, wykazywano
,na papierze' jego zawyżone ilości. Odbiorcami miały być osoby,
-

t..'. , ' _ \. "".... :. ~

często

w

ogółe

o tym nie
Byli i tacy, którzy odbierali wapno, ale w
znacznie mniejszych ilościach niż
wynikało to z dokumentów. Kwotę
wyłudzonych pieniędzy szacuje
się na wiele milionów złotych.
Prokuratura prowadzi w tej sprawie postępowanie już drugi rok. W
tym czasie przesłuchano około 4
tysiące świadków, zapoznano się
również z opinią biegłych, którzy
jednoznacznie stwierdzili, że w
łłży nie było nawet technicznych
możłiwości wyprowodukowania
takich ilości wapna. Niebawem
prokuratura postawi zarzuty poktóre

wiedziały albo nie istniały.

dejrzanym o organizowanie i prowadzenie całego procederu . Kiedy śledztwo zostanie zakończone
- tego nie wiadomo. Szef Prokuratury Okręgowej w Radomiu Jan
Wiesław Warchoł ujawnił natomiast, że prowadzone jest obecnie podobne postępowanie , tyłe
że dotyczące prywatnego, 19-łet
niego przedsiębiorcy z terenu województwa radomskiego. Tym razem przesłuchanych ma być
około 1000 osób. Więcej szczegółów dotyczących postępowania

szef prokuratury nie
dzić .

chciał

zdraIpokJ
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Wyprawa w pradzieje

ludzkości

Kim jest generał?

pod patronatem "Echa Dnia"

Inspektor Zdzisław Marcinkowski, komendant wojewódzki
policji z siedzibą w Radomiu,
dowiedział się oficjalnie o swojej nominacji na stopień generała jadąc z polecenia komendanta głównego policji na przymiarkę nowego munduru. przyznaje, że doświadczenie "operacyjnego" pozwoliło mu już
wcześniej żywić takie przypusz-

Krętymi

schodami schodzimy w mroczną czeluść. Robi się coraz
Na głębokości 7 metrów widzimy nagle wykute w kamieniu tunele. Pradawni górnicy, by wydrzeć ziemi kamień, musieli się
czołgać. Kamienne ściany są wilgotne i zimne.
chłodniej.

Archeolodzy ze Świętokrzyskie
go Stowarzyszenia Dziedzictwa
~arodowego sprawili, że w czwartek zrekonstruowana neolityczna
wioska w Krzemionkach Opatowskich ożyla . Dzieciaki metodami
naszych pradziadów miel iły zboże, lepiły garnki, konstruowały
strzały i toporki niezbędne do polowań. Na koniec zwiedzały kopalnię , gdzie już cztery tysiące lat temu mieszkający tam ludzie wydobywali krzemień pasiasty.

Bez komputerów
i telewizorów

bioną glinę tworząc z niej prymitywne naczynia.
- Zrobi/am filiżankę - pokazuje
ulepione z glinianych wałeczków i
placuszków naczynko ośmiełetnia
Amelia. - Ja zrobię porządny garnek - dodaje dziewięcioletni Albert
i aż rękawy zakasuje biorąc się do
tak poważnego zadania. Zrobienie
gamka to prawdziwa sztuka.
Tymczasem Andrzej Zybała mówi, że poznawanie otaczającego
świata odbywało się przez wiele setek tysięcy lat. Nowe pokolenia
przejmowały wiedzę przodków i

trzeb. Dzieciom neolit, górnictwo
kojarzy się z nudnymi lekcjami.
Tymczasem są to sprawy ciekawe
i niezwykłe .

dczeniami. A poznawanie tajemnic
przyrody pozwoliło ludziom udoskonalić wiele sfer swojej działalności.

Feministki z

siekierką

- Początkowo mieszkający tu ludzie do produkcji rzeczy niezbęd
nych do życia
używali tylko surowców naturalnych, drewna, kości zwierząt, rogi i
kamień - ciągnie
kierowrlik Zybała i
prowadzi nas do
warsztatu, w którym
dzieciaki
przygotowują się

do polowania. Robią łuki i strugają
strzały, na końcu
których
trzeba
umieścić kamienny grot. - Kto chce

.

,

Nie

święci

garnki

początku

W takich domach mieszkali neolityczni górnicy.

Deser w kopalni
Musimy już opuścić wioskę, bo
czeka nas .deser" - wejście do prastarej kopalni. Szyb znajduje się
jakieś pięćdziesiąt metrów od wioski. Krętymi schodami schodzimy
w mroczną czeluść. Robi się coraz
chłodniej . Na głębokości 7 metrów
widzimy nagle wykute w kamieniu
tunele. Pradawni gómicy, by wydrzeć ziemi kamień, musieli się
czołgać . Kamienne ściany są wilgotne i zimne. Dla potrzeb zwiedzających pogłę.biono tunele i teraz te pierwotne oglądamy niczym
eksponaty. Dla dopełnienia obrazu w głębi ustawiono manekiny
pradawnych gómików z dłutem w
ręce, siekierą. z mozołem wydzierających ziemi pasiasty skarb.

czy. - Z upływem lat, wieków ludzie zauważyli, że właśnie krzemień najbardziej nadaje się do
produkcji narzędzi. Jest charakterystyczny, łamiąc się tworzy
ostre krawędzie - doskonałe na
prymitywne noże i siekierki. Jednak i krzemienie różniły się jakością. Okazało się , że skały znajdywane głęboko w ziemi są twarde i mocne. Początkowo wykorzystywano materiał tuż pod powierzchnią ziemi. Ale te szybko
się wyczerpały. Trzeba było
drążyć głębiej, a tym samym doskonalić techniki eksploatacji.
Tak więc obok tak zwanych jam
wybierzyskowych, niezbyt głębo
kich, pojawiły się szyby i korytarze wykute w litej skale.

Monika i Kasia
Dzieciaki
Drobnymi

mielą zboże

patrzą

na

jak urzeczone.

rączkami

dotykają

chłodnej ściany zalewając

przewodnika potokiem pytań . Dla Artura Głowacza , który dziesiątki wycieczek sprowadzil do kopalni, to
rzecz normalna.
- Początkowo korzystano ze
skał występujących lużno na powierzchni. Były to jednak zwietrzałe , kruszące się kamienie, nie
nadające się do obróbki - tluma-

mąkę.

***
W końcu oglądamy makietę, zrekonstruowane całe neolityczne
osiedle, obdarowujemy dzieciaki
gadżetami z napisem . Echo Dnia'
- wyprawy w pradzieje ludzkości
Objęliśmy swoim patronatem - mówimy .do zobaczenia' i wracamy
do współczesności. Niebawem
kolejna wyprawa w historię Kielecczyzny.
Dorota KOSIERKIEWICZ

lepią

W chałupie obok Andrzej Zybała,
kierownik muzeum w Krzemionkach, ze znawstwem miesza glinę
na gamki i pokazuje maluchom jak
je trzeba lepić. - A sprawa nie jest
prosta - tłumaczy. - Wtedy nie znano jeszcze koła garncarskiego.
Maluchy na jego polecenie moczą
ręce w wodzie i ugniatają wyro-

marzeń,

przynajmniej w sferze
zawodowej?
- Powiem bez fałszy
wej skromności - od
początku, kiedy zaczynałem pracę w policji,
dążyłem do pewnego
celu. Tym celem na

zrobić siekierkę?

- pyta Andrzej
Przychodni .
Zgłaszają się same dziewczynki. W neolicie to chyba panowie robili
takie narzędzia żartujemy. - My
też potrafimy ~"tłr;:::::::wn"""'~~ od P o w i a d aj ą
małe feministki i
zabierają się do
roboty.
Mamy problem.
'-'--!..._~"""';::!:..I..=.J W programie jest
ognisko. A jeszOlga przygotowuje serwis obiadowy.
cze kilka minut temu padał deszcz.
- Doszliśmy do wniosku, że najle- Musimy sobie poradzić - ucina
piej pokazać maluchom pradzieje
narzekania Zybała. - W neolicie
też padało, a jakoś z zimna nie poziemi, na której mieszkają w spomarli - przekłada nadpalone kłody
sób praktyczny - opowiada Anw kamiennym kręgu . Po kilku midrzej Przychodni, archeolog i winutach pojawia się wątła iskra.
ceprzewodniczący ŚSDN . - ZaChwilę grzejemy przy ogniu ręce,
praszamy zatem dzieci do Muzeum i Rezerwatu Archeologicznego
a mała Marta pyta czy będziemy
polować na mamuta. Rozglądamy
w Krzemionkach, gdzie chociaż
przez kilka godzin muszą przeżyć
się po krzakach, ale żadnego nie
jak ich przodkowie. Bez kO{l1putewidać .
rów i telewizorów.
W czwartek była to już druga wyprawa w pradzieje ludzkości. Rankiem czterdzieścioro dzieciaków
zamieszkało w uszczelnionych
giiną i pokrytych strzechą chatach. Zobacz, tutaj nie ma wody, a na
dworze pada-- dziwi się dziewię
cioletnia Monika. Z dwiema koleżankami mielą ziamo na mąkę. - Na
ten większy kamień trzeba wysypać
ziarenka żyta i trzeć mniejszym kamieniem. Mamy już garstkę tłumaczą dziewczynki. - Ale na
chleb trzeba jeszcze dużo zmielić.
Wiesz, że wtedy nie było jeszcze
żaren? - pytają ocierając pot z czoła .
- To było cztery tysiące lat temu .

nia i psychiki moich podwładnych ,
jak również stosunku mieszkań
ców do policji. To zaczyna już być
widoczne i zaczyna procentować .
Podtrzymuję tezę, że bez zrozumienia i wzajemnego, pełnego zaufania oraz dobrych relacji pomię
dzy policją a społeczeństwem nie
ma możliwości osiągania dobrych
wyników w walce z przestępczo
ścią. Ogromną rolę mają tutaj do
spełnienia również środki masowego przekazu.
• Czy nominacja generalska jest dla pana
spełnieniem

wzbogacały ją własnymi doświa

Człowiek prehistoryczny, aby
przeżyć, musiał nauczyć się wykorzystywać przyrodę dla swoich po-

17-18 lipca 1999 r.

Zdjrcia D. ukosik

Albert ma zamiar zrobić porządny garnek.

było

zostać

oficerem, . następnie
szefem w jednostce, w
której zaczynałem służ
bę i kolejne awanse. Wizja otrzymania stopnia
generalskiego zawsze
dopingowała do pracy.
Wczorajszy dzień stanowił ukoronowanie moFot. P. Mazur jej kariery. Myślę rówInspektor Zdzisia w Marcinkowski
nież, że wynagrodził on
wszystkie niedogodno• Kiedy dowiedział się pan o
ści, jakie się z nią
nominacji?
wiązały, w tym poświęcanie wol- Podchwytliwe pytanie. Moi
nych dni i świąt dla pracy.
przełożeni czynili już wcześniej ja• Jaki kolejny cel teraz sobie
kieś przymiarki, ale zdobyte przez
pan wyznaczył?
ponad 20 lat pracy doświadczenie
- Chciałbym, aby Radom rzeczy.operacyjniaka· pozwoliło mi dowiście odczuł, że jest stolicą mamyślać się pewnych rzeczy. Natozowieckiej komendy. a mieszkań
cy całego województwa zobaczyli,
miast oficjalną informację otrzymałem przed tygodniem, kiedy z
że jest nieco lepiej. Oczywiście,
polecenia komendanta głównego
nie da się zrobić rewolucji ani
jechałem do krawca na przymiarbłyskawicznie poprawić stanu
kę munduru .
bezpieczeństwa . Nasze działania
* Jak wygląda pierwszy dzień
musi poprzedzać perspektywiczpracy w generalskich lampana wizja. Chcemy dążyć , by polisach?
cjantów na ulicach było rzeczywi- Dzisiaj robię za telefonistkę i to
ście widać . Wszystkim komendanpracującą na zwiększonych obrotom powiatowym postawiłem zatach. Dziesiątki , a nawet setki ludzi
danie, by przyjmowani do służby
składa mi życzenia . To uskrzydla.
funkcjonariusze rozpoczynali pra• Były telefony również od
cę od patroli pieszych. Ponadto
tych, z którymi pan walczy?
stawiamy na policjantów z psami
- Mało jest ludzi, z którymi walsłużbowymi. Taki .zespół" działa
na wszystkich - obywatelom daje
czę ···
poczucie bezpieczeństwa , a na
• A przestępcy?
- Nie, od nich nie miałem gratulatych, którzy są gotowi zakłócać
cji i jest to raczej naturalne.
porządek czy popełnić przestęp
Zresztą są przekonani, że w ich
stwo - działa uspokajająco . Polimaterii nie zmieniam zdania.
cjant z psem służbowym wejdzie .
• Jakie życzenia pojawiają się
wszędzie tam, gdzie nie wejdzie
najczęściej?
dwóch policjantów, doskonale
- Żeby te nowe epolety nie
sprawdza się przy zabezpieczaniu
ciążyły mi, żebym cieszył się zdroimprez maso~ch. Chociaż całe
wiem, żebym na tym fotelu szefa
przedsięwzięcie wymaga dużo zamazowieckiej policji mógł jeszcze
biegów i dużo kosztuje, nie odpuścimy go.
przez jakiś czas zasiadać. Najbardziej cieszą mnie życzenia od pro• 27 lipca wyjeżdża pan na
stych policjantów, pracowników,
szkolenie do USA. Co będzie jektórzy czują się dobrze pod moim
go tematem?
kierownictwem . Wydaje mi się , że
- Kierowanie dużymi jednostkawcale nie jestem łatwym szefem,
mi, pełnienie funkcji menedżer
ale sam wiem po sobie - nigdy nie
skiej. Dowodzę 9 tysiącami osób i
lubiłem łatwych szefów, ceniłem
jestem jednym z największych
natomiast szefów ostrych, twarpracodawców w tym województwie. Podczas szkolenia mamy
dych, wiedzących czego chcą.
Staram się też wiedzieć, czego
zdobywać i pogłębiać umiejętno
ści
zarządzania,
negocjacji,
chcę ·
• Przypisuje się panu duże
zarządzania kryzysowego. Tę
zasługi w tym, że to właśnie Rawiedzę Amerykanie mają opanodom stał się siedzibą Komendy
waną na bardzo wysokim pozioWojewódzkiej Policji...
mie, co nie oznacza, że ich wzorce
- Radom może być dumny z tego,
mamy przenosić do siebie w spoże siedziba komendy mieści się w
sób automatyczny. Musimy po
tym mieście , czego stolica do koń
prosteJ zapoznać się z nimi, a poca nie chce wybaczyć . Ta decyzja
tem umiejętnie ,przełożyć' na
była jednak riaprawdę słuszna ,
naszgrunL
choćby z tego powodu, że do roga• Czy nie dojdzie do sytuacji,
tek Warszawy jadę godzinę, z roże komendanta Marcinkowskiegatek do centrum - dwie. Świadczy
go przełożeni zabiorą do Koto o tym, jak trudno przejezdnym
mendy Głównej?
miastem staje się stolica. W krót- Nie są znane ani wyroki Boskie,
kim czasie i w trudnych warunkach
ani przełożonych , ale jestem
- bo mieliśmy zlepek sześciu kozwiązany z moimi województwem
mend - udało nam s ię dokonać
j ma.m tu jeSZC2:e wiele rzeczy do
scalenia tych różnych organizzrobienia. Myślę, że dotrwam tu
mów. Udało się doprowadzić też
spokojnie do emerytury.
do tego, że powstały wzajemne
• Podobno prezydent Radomia
więzi, a funkcjonariusze zaczęH
przyznał panu mieszkanie ...
odczuwać , iż są jedną, wielką ro- Tak, dwa pokoje z kuchnią. 50
dziną mazowieckiej komendy. Mametrów kwadratowych ...
my zamiar tak pracować, by być w
• Może dlatego, żeby pana zajak najbliższym kontakcie z mietrzymać w tym mieście?
szkańcami. Autentycznie, bez po- Chyba był pnewidujący...
zerstwa uważam, że największym
• Dziękujemy za rozmowę.
sukcesem, jaki udało mi się
osiągnąć , była zmiana nastawiePiotr KUTKOWSKI
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Zaglądam w karty, by osoba, której je rozkładam , mogła ominąć czyhające na nią niebezpieczeństwa - wyjaśnia Barbara Bobrowska

co
Przewi działa

stan wojenny i wydarzenia 1981
roku. Na 25 lipca tego roku przepowiada upadek
polskiego rządu , który
zakończy się wprowadzeniem po raz drugi stanu
woj ennego. Wróżka i wizjonerka Barbara Bobrowska w swych snach, kartach i szklanej kuli widzi
przeszłość ,
. szość

i

teraźniej-

przyszłość

tych,
którzy p rzy c h odzą do niej
po radę. Pomaga im odnaleźć wła ś c iwą życ i ową

drogę·

zaJU-

na
je-

<aer.b i
Ich
~Ó

my
~

cji,

sobie moje wróżby i zwolni/. Kilka
sekund później coś strzeliło, szarpnę/o autem. Pękła mu opona.
Gdyby pędził, jak nic doszłoby do
wypadku, a tak wszystko dobrze
się skończyło. Jeszcze tego samego dnia przyjechał do mnie.
Rzucił mi się na szyję i ze łzami w
dziękował,
że
go
oczach
ostrzegłam - opowiada. I szybko
dodaje: - To nie ja przestrzegłam
brata. tylko karty. Wielu uważa, że
co jest w nich zapisane musi się
wypełnić.
Nieprawda. Po to
zaglądam w karty, by osoba, której
je rozkładam, mogła ominąć wszelkie czyhające na nią niebezpie-

Wręcz promieniała szczęściem .
Tydzień

po naszej rozmowie
o rozwód. Dostała go
bardzo szybko. Jej eks-mąż nie
rozpaczał, tylko znalazł sobie

wystąpiła

zaglądano

w nie, by dowiedzieć
co przyniesie los. W ten sposób wielu udało się ustrzec przed
się,

błędami.

Pani Krystyna to klientka, której
wizyty Barbara długo nie zapomni.
Kiedy weszła, była nad wyraz pewna siebie. Z góry oświadczyła, że
nie wierzy w te głupoty, ale koleżanki ją namówiły, by poznała swój
los. - No, to co mnie czeka? Worek
pieniędzy, piękne wakacje , a może śmierć w przytułku? - zapytała z
nutką złośliwości w głosie. - Nie
obraziłam się, nie wyprosiłam jej z

pewniłam, że
będzie

operacja się uda, że
przerzutów. Poradziłam, by się pospieszyła, bo za
pół roku będzie za późno na operację. Posłuchała. Od tamtego
spotkania minęło pięć lat. Pani
Krystyna nadal żyje. W jej ciele nie
ma już komórek rakowych . O tym,
że była tak poważnie chora przypomina szeroka blizna - pozostałość po usunięciu lewej piersi.
Lekarze nie kryli zdziwienia, gdy
szybko zgodziła się na operację .
Kiedy wyjaśniła, że była u wróżki i
ta wróżka zobaczyła w ka~ach i
nie

można
działać

Barbara Bobrowska niezwykłe
rzeczy widzi również w snach. Siódmego grudnia 1981 roku miała sen.
- Stałam na balkonie, obok moja
nieżyjąca matka. Miała smutną
twarz. Coś wskazywała . Gdy tam
spojrzałam. zobaczyłam ulice we
krwi. Ludzie ginęli po czołgami. Na
niebie była czerwona łuna . Nagle
obraz znikł. Stałam na cmentarzu.
Dokoła było pełno grobów. Ktoś
wbijał w ziemię trzy krzyże . Obudziłam się z myślą, że w Polsce bę
dzie stan wojenny. Nikt chciał mi
uwierzyć. Dopiero gdy nastał 13
grudnia ci. którzy traktowali me wizje z przymrużeniem oka zaczęli się
dopytywać co dalej - wspomina.
Kilka dni temu miała podobną wizję . Też we śnie znalazła się na
cmentarzu, była na polu bitwy. - W
okolicach 25. 27 lipca dojdzie w
stolicy do rozruchów. Padną czarne garnitury. Na ulicę wyjdą masy.
Zostanie ogłoszQny drugi stan wojenny - twierdzi.

zapobiec, trzeba tylko zaw porę.

Tak

było

w przypadku Marioli.

Pojawiła się u Barbary wieczorem
póżną jesienią. Wróżka jeszcze

Pokoik ze szczelnie zasłoniętymi
oknami. Na ścianach obrazki
świętych. W rogu okrągły stolik rodem prosto z epoki rokoko, nakryty kolorowym obrusem. Obok dwa
stare krzesła z finezyjnie powywijanymi nogami. Na stoliku plik kart
przewiązany chustą, szklana kula.
- Jak długo już wróżę? - zastanawia się głośno Barbara Bobrowska. - Chyba w tym roku mija 13
lat jak przepowiadam obcym ludziom przyszłość. Ale robię to znacznie dłużej. Już od hajmłodszych
lat lubiłam zgapywać. co czek;!
moich bliskich. Nigdy się nie pomyliłam. Widać miałam dobrego
nauczyciela. Mistrzem była moja
babka - wspomina. I podkreśla: Kiedy moje rówieśnice bawiły się
lalkami, wolałam pójść w odwiedziny do babci. W komodzie trzymała prawdziwy skarb - blisko stuletnie karty. Żartowała, ' że mają
one niezwykłą moc i przestrzegała, bym się z nimi dobrze obchodziła. Pomna na jej ostrzeżenia
traktowałam je z należytym szacunkiem. Przejęta stawiałam sobie pasjansa i próbowałam
przełożyć język kart na nasz. Pomagała mi babcia. To ona nauczyła mnie odczytywać zawarte
w nich przesłania .

nie zdążyła rozłożyć kart, gdy kobieta wybuchła płaczem . - Jak tylko otworzyłam jej drzwi wyczułam

opona

Jako pierwszemu postawiła karty bratu. - Wyczytałam z nich, że
będzie miał kłopoty ze zdrowiem
przez samochód - mówi. - Jako że
zwykł jeździć jak szalony, przestrzegłam, by zmniejszył szybkość. Wcale się tym nie przejął, tylko uśmiechnął się z pobłażaniem.
Dwa miesiące później wracał z rodziną znad morza. Byli gdzieś za
Warszawą. Jechał ponad 100 km
na godzinę . Nagle przypomniał

ogromną tragedię . Resztę wyjaś
niły karty. Wyczytałam z nich, że
moja klientka martwi się o los

dziecka. Chłopczyk jest w szpitalu. jednak lekarze postawili mylną
diagnozę . Leczą go tak jakby był
chory na płuca, tymczasem mały
ma uszkodzony mózg . Dziecku
grozi ogromne niebezpieczeń
stwo, ale zobaczyłam coś jeszcze
- karty mówiły, że zagrożona jest
sama kobieta. Obok ją opisującej
karty stał mężczyzna z nożem i
śmierć . Nie od razu opowiedziałam o wszystkim klientce.
Przede wszystkim kazałam jej
szybko biec do szpitala, powiedzieć lekarzom, że synek jest żle
leczony. - Jeżeli cię posłuchają,
dzieciak jutro o godzinie 14 odzyska przytomność. Wtedy wróć do
mnie, to dokończę wróżbę.
Wyszła nie przestając płakać. Na
drugi dzień ktoś zadzwonił wieczorem do drzwi. Otworzyłam .
Najpierw zobaczyłam ogromny
kosz róż, zza niego uśmiechała
się jakaś kobieta. W pierwszej
chwili pomyślałam, że to pomyłka .
- Proszę się nie dziwić . To ja .
Byłam u pani wczoraj. Zrobiłam
tak, jak pani kazała. Piotruś
dokładnie punktualnie o godz. 14
otworzył oczy i powiedział mama.
Lekarze posłuchali mnie. Z badań, jakie zrobili wynika, że mały
przeszedł zapalenie opon mózgowych. Na szczęście będzie zdrowy. Ma doskonałe wyniki - wyjaś
niła i dopiero teraz poznałam
moją klientkę. Zaprosiłam ją do
środka i dokończyłam wróżbę.
.Małemu nic nie będzie, ale ty musisz uważać. Mężczyzna, z którym jesteś, nie jest dla ciebie. Jeśli z nim zostaniesz, to będzie oznaczać wieczne kłopoty. Już raz

Płaszcz
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odbierała, gorąco się modliła. byś
przeżyła . Ojciec płakał na korytarzu.
Trwało
bombardowanie
Stanisławowa . Gdzieś
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KtóJegoś

dnia zrobił Jej
w domu brakuje w{).
dkL Kiedy i ona zaczęła krzyczeć,
sięgnął po kuchenny nóż . Gdyby
uderzył dwa centymetry niżej, trafiłby w serce. Kobietę cudem odratowano. - Kiedy pomyślę, że
gdyby nie pani, to ja byłabym na
jej miejscu, to aż mnie trzęsie .
Uratowała mi pani życie - nie
przestawała dziękować - wspomina z uśmiechem Barbara Bobrowska .
awanturę, że

18 lipca Plac w Centrum Brzegów

14.00

Występy zespołów

ludowych,
rockowych i Disco Polo

Strach przed
operacją

Gry i zabawy dla wszystkich
21.00 zabawa taneczna
24.00 losowanie głównej nagrody

iKJ

Złym sprawom zapisanym w kartach można przeciwdziałać - podkreśla Barbara Bobrowska - na zdjęciu
w otoczeniu własnej aury.

Dni Brzegów '99

i

blisko

musiała

spaść bomba, bo domem aż zatrzęsło. Wtedy z półki spadła figurka

Fol. archiwllm

Wielki Festyn

Matki Boskiej

Zapytana skąd posiada tak.i dar,
tylko się uśmiecha . - Długo się nad
tym zastanawiałam i długo nie potrafiłam znaleźć na to odpowiedzi.
Poznałam ją przypadkowo. Na Filipinach szaman wprowadził mnie w
trans i powędrowałam do dnia
Zobaczyłam
mych
narodzin.
zapłakanego ojca i kobietę, która
uderzała dłonią noworodka i krzyczała, by dzieciak dał znak życia .
Nagle z półki spadła flQurka Matki
Boskiej. Oderwała się od niej
głowa . Zobaczyłam jak Maryja otula swym płaszczem noworodka.
Kiedy się przebudziłam sądziłam,
że to, co ujrzałam jest tylko wytworem mej wyobraźni. Jednak owe
wizje nie dawały mi spokoju. Poprosiłam starszą siostrę , bo opowiedziała o mych narodzinach. - Ty
o mały włos nie urodziłaś się martwa. PrzyszJaś na świat miesiąc
przed czasem. Kobieta, która cię

Tę

10-

na blok operacyjny. Póżniej sam
przyszedł do mnie po radę i cicho
poprosił, bym zajrzała dla niego w
kulę - wspomina pani Barbara.
I dodaje: - Szklana kula to osobna hisloria. Dostałam ją wiele lat
temu. Osoba , która ją posiadała
nie potrafiła z niej korzystać. Choć
się w nią wpatrywała. nic nie widziała. Ja widzę w szklanej kuli
wszystko - przeszłość, teraźniej
szość, przyszłość moich klientów.
Nie wiem jak to się dzieje, ale dostrzegam to i już.

Ulice we krwi

czeństwa . Każdemu zagrożeniu

karty babci

Pękła

podniósł na ciebie rękę . Na tym
nie koniec. Jego zazdrość może
okazać się zabójcza. Pijany sięg
nie po nóż . Odejdź od niego· przestrzegłam. Mariola spojrzała
na mnie zdziwiona . Przegadałyśmy całą noc. Kiedy wychodziła oświadczyła, że odejdzie od
męża . Spotkałam ją pół roku póź
niej . Szła z synkiem za rękę .

Wyczuła t rag edię

Stuletnie

~iu
ałe
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I wyjaśnia : - Większość boi się
kart. Jest przekonana, że mogą
przynieść wiele zJego. Nazywają
je szatańskim wynalazkiem. Rę
kami i nogami bronią się przed poznaniem przyszłości . Tymczasem
nawet w zamierzchłych czasach

mieszkania, tytko rozJożyłam karty. Z nich dowiedziałam się dlaczego kobieta jest tak zgryźliwa . Tupetem chdała zatuszować ogromny strach w swym sercu. Bała się,
bo jej ciało toczył rak. Wiedziała o
tym, jednak za wszelką cenę starała się nie dopuszczać do siebie
tej myśli . - Dlaczego ucieka pani
od operacji. Po niej wszystko wróci
do normy - oświadczyłam, wtedy
puściły jej nerwy i rozpłakała się
jak dziecł<o. - Od rok.u wiem, że
mam raka piersi. Zaczęło się od
niewinnego zgrubienia, teraz jest
w tym miejscu guz. Lekarze naciskają, by operować, ale się boję.
Boję się bólu, naświetlań, wypadających włosów i nadziei, że wyzdrowieję . Z raka nie można się
wyleczyć, można tylko zamówić
sobie trumnę . Nie mogę umierać.
Mam dorastającą córkę, kilkuletniego synka, kochającego męża .
Nie mogę ich opuścić - łkała . Za-

szklanej kuli, że zabieg się uda,
patrzyli na nią z niedowierzaniem.
- A, niech tam, może i wróżka widziała coś w szklanej kuli. To nieistotne. Najważniejsze, że wreszcie się pani zgodziła - powiedział
jej jeden z lekarzy, gdy wieziono ją

Za

Matki Boskiej. Odpadła od niej
W tym czasie wreszcie wydałaś swój pierwszy krzyk. Wszyscy
odetchnęli z ulgą - opowiedziała si0stra. Wtedy zrozumiałam, że dar,
który posiadam, mam od Boga, a
mym opiekunem jest Matka Boska.
To Najświętsza Panienka za mym
pośrednictwem pomaga ludziom,
którzy przychodzą do mnie po ratunek - podkreśla Barbara Bobrowska.
Magdalena PORWET

głowa .

tydzie ń

NAJWAŻNIEJSZY

DOBRY TAROT
Straciła rachubę,

ilu już osobom
tarota. Filozofię tych specyficznych . kart zgłębiała od
najm/odszych lat. Od pięciu lat
współpracuje z jasnowidzem z Końskich Ryszardem Zawadzkim. stawiała

Dobrze postawiony tarot pozwala
się nam z najbardziej
skomplikowanymi sprawami podkreśla tarocistka i numerolog z
Drzewicy Renata Gąsiorowska .
Czytaj za tydzień.
/WETI
uporać

17-18 li

GAZETA MUZYCZNA
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Lider zespołu The Rolling Stones rozstaje się z modelką Jerry Hall

Elton John z rozrusznikiem

GER WOL y
Po trwającym 22 lata związku Mick Jagger postanowił rozstać się
ze swoją życiową partnerką Jerry Hall. Obecnie, już po uzyskaniu
zgody sądu na separację, toczą się negocjacje w sprawie wysokości
odszkodowania dla złotowłosej Amerykanki.
55-letni wokalista i centralna postać legendarnej grupy rockowej
The Rolling Stones oraz młodsza
o dwanaście lat, pochodząca z Teksasu top-modelka poznali się w
1977 roku na jednym z koncertów.
Hall była wówczas narzeczoną
znanego piosenkarza Bryana
Ferry'ego, lecz bez oporu dała się
uwieść uważanemu za podrywacza numer jeden w muzycznej
branży Jaggerowi. Zamieszkali razem, dochowali się czwórki dzieci:
Elizabeth Scarlett (14 lat), Jamesa
Leroya Augustine'a (13), Georgii
May (6) oraz rocznego syna Gabriela Luke'a Beauregarda.
Kilka miesięcy temu, po ujawnieniu przez prasę romansu piosenkarza z brazylijską modelką Lucianą Gimenez Morad (Jagger ma
z nią nieślubnego syna Lucasa,
ostatnio przyznał się także do ojcostwa), Jerry Hall zdecydowała
się złożyć w sądzie pozew rozwodowy. Tymczasem, zdaniem adwokatów artysty, sławna para tak
naprawdę ... nigdy nie była małże
ństwem. Ślub, jaki zawarli w 1990
roku na indonezyjskiej wyspie Bali, w.edług tradycyjnego obrządku
hindu, w świetle obowiązującego
w Anglii prawa uznano na nieważ
ny. Modelka, która domagała się
wstępnie 30 milionów funtów szterlingów (około 50 milionów dolarów) odszkodowania oraz przy-

znania jej jednego z pięciu domów
Jaggera - luksusowej, wycenianej
na 3 miliony funtów willi w podlondyńskim Richmond , wystąpiła w
tej sytuacji z wnioskiem o unieważnienie ich związku .
9 lipca w Sądzie Najwyższym w
Londynie odbyła się pierwsza rozprawa. Trwała zaledwie 12 minul.
Jagger i Hall, którzy przebywali w
tym czasie we Francji, za pośred
nictwem swoich prawników wyrazili chęć szybkiego zakończenia
sprawy.
.Po dwóch dekadach bycia parą
Mick Jagger i Jerry Hall zgodzili się
dzisiaj polubownie i formalnie na
separację i oboje pragną unieważ
nienia swojego związku . Zaakceptowali wspólnie warunki prawne i
finansowe porozumienia, lecz jego szczegóły, na życzenie obojga,

Za

broń

Coolio za kratkami
Na dziesięć dni więzienia skazany został w ubiegłym tygodniu sławny amerykański śpie
wak i kompozytor w styłu rap
Coolio.

Milenijny sir
że

.z

nii Tony Blair. całego serca będę
projekt sir Gliffa i
więc byłoby to miłe, gdybyśmy
chciałbym podziękować mu za
wszystko, co robi dla innych· - nawłaśnie teraz mogli pomóc dziepisał szef rządu w specjalnym
ciom prawdziwym - zapewnia
sir Cliff Richard. Weteran brytyjoświadczeniu. Wiadomo, iż swojego błogosławieństwa nie odmówił
skiej muzyki rozrywkowej zamierza witać rok 2000 na estrarównież biskup Birmingham Mark
dzie, podczas wielkiej gali chaSanter. Richard ma nadzieję, że
rytatywnej w Birmingham.
uda mu się namówić do wspólnych
59-letni piosenkarz z tytułem
występów wielu przyjaciół - gwiazszlacheckim potwierdził krążące
dy światowej sceny pop i rock. Zaod pewnego czasu plotki, że trzepytany, co przygotuje na tę szczecie tysiąclecie powita serią specjagólną okazję, odpowiedział: Spiewam już ponad 40 lat, miałem
lnych koncertów dobroczynnych.
Zakontraktowanych zostało dzietak wiele piosenek na pierwszych
miejscach list przebojów, że z pesięć występów w hali . Nationalln=",.-....".,...,..-,..".,...--"._--, wnością uda mi się wybrać na tę
milenijną noc coś wyjątkowego na czasie, a jednocześnie jasnego i świeżego.
Cliff Richard, który naprawdę
nazywa się Harry Rodger Webb,
urodził się w Indiach, lecz od ósmego roku życia mieszka w Anglii. Śpiewać zaczął amatorsko w
wieku 17 lat, gdy praCował jako
kontroler techniczny w fabryce
lamp. Karierę zrobił jako .brytyjski odpowiednik" Elvisa Presleya. Na koncie ma ponad 60 płyt
- Zawsze mówimy o sobie,

I

i narkotyki

Cliff Richard powita rok 2000 na estradzie

jesteśmy dziećmi przyszłości,

jemny szacunek trwały
nadal" - czytamy w przekazanym na konferencji
prasowej oświadczeniu
śpiewaka i modelki.
Zdaniem angielskich
pism bulwarowych .The
Mirror" i .The Sun·,
amerykańska .królowa
wybiegu· może spodziewać się nie więcej
niż 11 milionówfuntówz
tytułu odszkodowania ,
podczas gdy •The Times· pisze .. . o sumie 50
milionów funtów szterlingów. Zgoda sądu na
separację
jest pierwszym krokiem w kierunku unieważnienia ich
związku . Jeśli procedury formalne przebiegać
Fot. archiwum będą zgodnie z planem,
Jerry Hall i Mick Jagger
Mick Jagger i Jerry Hall
odzyskają wolność prawdopodobnie we wrzepozostaną tajemnicą. Obie strony
pragną też, aby ich przyjaźń i wzaśniu bieżącego roku .
(AL)

wspierać

długogrających, wylansował

rię złotych

se-

przebojów, m .in.• Move II", .The Living 0011·, .Power
To Ali Our Friends·, .Congratulations·. W uznaniu zasług w
Clif( Richard - zdjęcie archiwalne działalności artystycznej królowa Elżbieta II nadała mu honorodoor Arena· w Birmingham, pod
wy tytuł szlachecki .sir". Wopublikoniec 1999 roku . Richard chce
kowanym niedawno, naj nowszym
zebrać wtedy co najmniej milion
wydaniu muzycznej księgi rekorfuntów
szterlingów
(około
dów "Guinness Book of British Hit
1.700.000 dolarów) na rzecz mię
Singles· obwołany został najbardzynarodowego konsorcjum chadziej popularnym piosenkarzem
rytatywnego .Children's Promise"
brytyjskich list przebojów wszech
(.Dziecięca Obietnica·). - Sądzę,
czasów.
że przełom tysiącleci to dobry moRozpoczęto już . przedsprzedaż
ment na taką galę - wyznał reporbiletów na .milenijne koncerty· sir
terom. - Ludzie tacy jak ja zaraCliffa Richarda. Wejściówki na
biają mnóstwo pieniędzy, wspaostatnią. sylwestrową noc w . Naniale więc będzie teraz zebrać ich
tional Indoor Arena· w Birmingtrochę dla naprawdę potrzeham kosztują 75 oraz 100 funtów
bujących dzieci.
szterlingów. Bilety na dziewięć poPoparcie dla pomysłu pieśniarza
przedzających ją koncertów są
wyraził już premier Wielkiej Brytanieco tańsze .
(AL)

Czarnoskóry artysta, który nanazywa się Artis Leon
Ivey Jr., stanął przed sądem oskarżony o nielegalne posiadanie
broni i narkotyków. Incydent miał
miejsce 15 września 1998 roku w
Lawndale, w Kalifornii, kiedy podróżujący wraz z dziećmi piosenkarz został zatrzymany przez policję za poruszanie się niewłaściwą
stroną
jezdni.
W
trakcie
przesłuchania w samochodowej
skrytce znaleziono rewolwer oraz
pewną ilość marihuany. Zdaniem
Coolio, fakt ten nie stanowi naruszenia prawa, lecz sąd nie podzieli/ opinii ekscentrycznego muzyka, wymierzając mu karę 10 dni
pozbawienia wolności. Biorąc
prawdę

Za

tydzień

pod uwagę fakt, iż pieśniarz był
w 1994 roku skazany za nielegalne posiadanie broni, sędzia
Andrew Kauffman wyznaczył mu
dodatkowo karę 40 godzin pracy
na cele publiczne . Raper-recydywista musi odbyć wyrok przed 7

już

Sercowe
klapaty
Sir Elton John przeżywa dramat. Sławny brytyjski wokalista
i kompozytor poddany został w
ubiegłym
tygodniu operacji
wszczepienia rozrusznika serca
i musi zwolnić tempo swojej
piosenkarskiej kariery.
52-letni artysta z tytułem szlacheckim, nazywany .królową
matką muzyki pop", już od dłuż
szego czasu uskarżał się na
kłopoty ze zdrowiem. Publiczną
tajemnicą jest, że John cierpiał
kiedyś na bulimię (chorobliwe objadanie się) i zanim udało mO się
wyleczyć, odbył kilka kuracji w
szpitalu. Od lat rujnował sobie zdrowie
nadmiernymi skłon
nościami do alkoholu
i zażywania kokainy.
Problemy z sercem,
jakie pojawiły się
ostatnio, przepełniły
czarę goryczy.
Kilkanaście dni temu, podczas gryw tenisa w swojej luksusowej rezydencji na
francuskim Lazurowym Wybrzeżu , sir
Elton nagle zasłabł .
Po przeprowadzeniu
specjalistycznych ba-

że

Dodajmy, że jest to już kolejna
potyczka Coolio z wymiarem sprawiedliwości.
W
listopadzie
ubiegłego roku piosenkarz stanął
przed obliczem niemieckiego trybunału w Stuttgarcie - oskarżony o
napaść z kradzieżą w sklepie odzieżowym - i skazany na sześć
miesięcy dozoru policyjnego oraz
30 tysięcy dolarów grzywny.
(AL)

Piosenkarz

kOS2

przeżył

zawał).
musiał
przerwać europejską

trasę

usiło

tem.
uciel

E/ton John

koncertową.

W ostatniej
chwili odwołał także swój występ
na weselu gwiazdy zespołu Spice
Girls, Victorii Adams ze słynnym
piłkarzem Davidem Beckhamem
w Dublinie, którego miał być honorowym gościem. Lekarze zadecydowali o konieczności wszczepienia sztucznego rozrusznika serca.

Woodsloek ze znaczkiem

Raport o

słanie

znaczącą

imprezę

muzyczną

wszech czasów. Prawie pół miliona ludzi obejrzało wówczas koncerty gwiazd muzyki rock i pop, z

W
pog
kiej'
zaat
M. C
pod!
czlo\

przyczyną niedyspozycji jest silna arytmia
serca (część angielskiej prasy bulwarowej utrzymuje nawet,

września.

propozycji. W obiegu pocztowym
nowy znaczek znajdzie się prawdopodobnie
17
września
bieżącego roku.
Trzydniowy festiwal Woodstock
Music and Art Fair, zorganizowany w sierpniu 1969 roku na farmie
Bethel w stanie Nowy Jork, uchodzi .za największą i najbardziej

Londynie. Przeprowadzony został
pod narkozą. trwał nieco ponad
półtorej godziny i zakończył się pomyślnie . - Jestem trochę odrę
twiały i trochę zmęczony, ale czuję
się bardzo dobrze. Jedyne, o co
naprawdę Się martwię to fakt, że
musiałem odwołać koncerty i moi
fani mogą poczuć się rozczarowani - wyznał śpiewak reporterom.
gdy nazajutrz opuszczał klinikę.
W dniu, kiedy przeprowadzono
operację , miał wystąpić przed 42

dań okazało się , że

trzecia edycja festiwalu

Okazjonalny znaczek pocztowy dla upamiętnienia 30 rocznicy najsłynniejszego festiwalu muzycznego wszech czasów - Woodstock ukaże się w
Stanach Zjednoczonych.
Projekt znaczka, przedstawiający oryginalny symbol festiwalu - białą gołębicę siedzącą na
gryfie gitary - wybrany został w
maju 1998 roku w ogólnonarodowym referendum, spośród pięt
nastu zgłoszonych do konkursu

Zabieg odbył się 9 lipca w
cieszącym się dobrą marką Wellington Hospital w północnym

Jimi Hendrixem, Janis Joplin, zespo/ami Santana, The Who, Creedence Clearwater Revival na
czele. W najbliższy piątek, w bazie Griffiss Park w Rome, rozpocznie się trzecie wydanie festiwalu - Woodstock '99. Szacuje się,
że zgromadzi on ponad 200-tysięczną widownię, zaś wśród wykonawców znajdą się m.in. Sheryl Crow, Alanis Morissette, Willie
Nelson, Aerosmith , Offspring,
(AL)
MetalIica.

tysiącami

ludzi w podlondyńskim
.Leeds Gastle", w hrabstwie Kent.
Dzisiejszy i jutrzejszy koncert w
.Harewood House· w Leeds zostały przełożone na 29 i 30 sierpnia. Zdaniem lekarzy, sir Ellon
John musi zwolnić tempo piosenkarskiej kariery i poważnie zadbać
o swoje zdrowie.
- Operacja, jaką przeprowadziliśmy, nie należała do szczególnie
trudnych bądż skomplikowanych powiedział John Barrett, kardiochirurg z Wellington Hospital. - Nie
przewiduję komplikacji. Jak wskazują statystyki, mniej niż 1 procent
pacjentów miewa później jakiekolwiek powikłania . Uważam jednak,
że sir Ellon powinien teraz odpoczywać przynajmniej przez kilka
tygodni - do chwili, gdy przewody
podłączone do rozrusznika nie
zrosną się wewnątrz z jego komorą sercową.

Tymczasem wiele wskazuje na
to, że ekscentryczny gwiazdor...
nie ma zamiaru stosować się do
rad lekarzy. Podobno nie wyobraża sobie zalecanej mu dwumiesię
cznej przerwy l zapowiada, że już
w początkach sierpnia powróci na
estradę.
(AL)

muzyki

Uwaga, piraci z Internetu!
3,2 miliarda funtów szterlingów (około 5 miliardów dolarów) wynoszą roczne wpływy
brytyjskiego przemysłu muzycznego. Sprzedano więcej płyt
długogrających, mniejszym powodzeniem wśród odbiorców
cieszą się natomiast single. Największym
zagrożeniem
dla
przyszłości fonografii są piraci
z Internetu - wynika z raportu o
stanie brytyjskiej branży muzycznej, opublikowanego 13 lipca
w londynie.
W raporcie, opracowanym na
zlecenie Narodowej Rady Kultury,
która zajmuje się promocją muzyki
w Zjednoczonym Królestwie, poddano analizie strukturę dochodów

i wydatków za ostatnie dwanaście
miesięcy. Według szacunków ekspertów, wpływy brytyjskiego przemysłu muzycznego w tym czasie
przekroczyły 3,2 miliarda funtów i są niższe od wyniku z okresu 1997/98 (wynosiły wówczas
3,7 miliarda funtów szterlingów).
W ciągu minionego roku sprzedano więcej, bo ponad 210 milionów egzemplarzy płyt długo
grających z muzyką rozrywkową.
jazzową i poważną. Najbardziej
dochodowym
wydawnictwem
okazała się kolekcja największych
przebojów George'a Michaela pl.
.Ladies & Gentlemen - The Best of
George Michael·. O 14 procent

spadła sprzedaż singli. Do najbardziej kasowych wykonawców zaliczono rówryieź Robbiego Williamsa oraz chłopięcy zespół Boyzone.
Produkty przemysłu muzycznego
są dzisiaj trzecim - po whisky i Formule 1 - towarem eksportowym w
Zjednoczonym Królestwie. Stałą
pracę znalazło tu ponad 130 tysię
cy osób. Okazuje się, że najwię
cej, bo 633 miliony funtów w minionym roku fani wydali na bilety na
koncerty gwiazd muzyki pop i rock.
Ponad pół miliarda funtów dochodów przyniósł przemysł nagraniowy.
Największym i coraz bardziej realnym
zagrożeniem
dla
przyszłości przemysłu rozrywko-

wego w Wielkiej Brytanii, którego
wpływy stanowią 15 procent dochodów z branży rozrywki na
całym świecie - jak wynika z raportu - są piraci z komputerowej sieci

Intemetu. Nie autoryzowana, od-
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bywająca się praktycznie poza
kontrolą. sprzedaż muzyki w Internecie może już wkrótce przyczynić
się do ruiny finansowej firm nagraniowych. Zdaniem Związku Zawo-

kcie
dejr
radi

dowego Muzyków oraz Brytyjskiego Przemysłu Fonograficznego,
niezbędne jest podjęcie szybkich
działań . przez rząd i parlament,
które pozwoliłyby sprawować
ścisłą kontrolę nad rynkiem mediów i przepływu informacji.
(AL)
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Czy były matactwa przy przetargach na miejskie lokale
zajmowane przez księgarnie?

Odium

Nie spełniły się przepowiednie prezydenta Włodzimierza Stępnia ,
który przekonywał dziennikarzy, że dogrywka w przetargu na najem
siedmiu miejskich lokali zajmowanych przez kieleckie księgarnie ,
" zdejmie odium podejrzeń o jakiekolwiek manipulacje". Wręcz przeciwnie, już nie odium a " smród", jak to określił jeden z oferentów, narósł wokół tej licytacji, jako że dogrywka wyznaczona na czwartek
znów nie doprowadziła do rozstrzygnięcia .

w
Ne-

Iym
stał

Przypomnijmy, że pierwszy przetarg nie został rozstrzygnięty i
odpowiedzialny zań dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków Stanisław Lisowski nie chciał wyjaśnić
dlaczego. Po drugim wpłynęły odwołania, więc Zarząd Miasta powołał specjalną komisję w celu
zbadania sprawy. Ta wypowiedziała się , że kryteria były nieprecyzyjne i oferty bardzo zbliżone,
więc zdecydowano się na dokoń
czenie przetargu w formie licytacji.
Prezydent Kielc Włodzimierz Stę
pień dodał , iż taka decyzja .pozwoli zdjąć z całej sprawy przykre
odium·. Tymczasem do owej licytacji, wyznaczonej na czwartek tego tygodnia, nie doszło.
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o co toczy się gra?
W miniony czwartek kwadrans
po godzinie 19 na terenie kieleckiej Wietrzni nieznany mężczyzna
zaatakował 13-letniego Jakuba
M. Chłopiec jechał rowerem, kiedy
podszedł do niego nieznany
człowiek. Złapał trzynastolatka za
koszulkę, przewrócił na ziemię i
usiłował uderzyć w głowę kastetem . Ukradł Jakubowi rower i
uciekł.
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We wtorek, kilka minut po godzinie 15, dwóch do dziś nie ustalonych panów włamało się do
mieszkania przy ul. Św. Weroniki
w Kielcach. Prawdopodobnie liczyli na sowity łup i pewnie nie
spodziewali się nikogo w domu .
Jakież było ich zdziwienie, kiedy
.przywi tał" ich właściciel mieszkania. Wiele się nie namyślając
napastnicy psiknęli mu w oczy
gazem z ręcznego miotacza , po
czym uciekli.
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Rozgrywka toczy się o siedem
atrakcyjnych, bo śródmiejskich lokali. Przez wiele lat były w nich
księgarnie kieleckiego .Domu
Książki·.

- W ubiegłym roku, kiedy . Doni
Książki' prywatyzował się, jego
kierownik powiadomił nas, że pracownicy założyli spółkę prawa
handlowego .Świętokrzyski Dom
Książki', która przejęła należności
i zobowiązania, a więc i wszystkie
siedem księgami . Domu Książki' poinformował w czwartek dziennikarzy dyrektor Miejskiego Zarządu
Budynków Stanisław Lisowski. I
dodał: - Wkrótce jednak przysłano
pismo z Urzędu Wojewódzkiego,
podpisane przez dyrektor Wydziału Gospodarki i Infrastruktury
Technicznej Ewę Cybulę, że .Dom
Książki' jest w fazie przekształceń
i .Świętokrzyski Dom Książki' nie
jest jego spadkobiercą. W związku
z tym Miejski Zarząd Budynków
postanowił siedem zajmowanych
przez spółkę lokali wystawić na
przetarg - wyjaśnił dyrektor lisowski.

Nikt nie jest zadowolony
W wyniku drugiego, zaraz
zakwestionowanego przetargu
Miejski Zarząd Budynków w Kielcach rozdzielił księgarnie między
trzech oferentów, którzy przodowali w punktacji: cztery lokale

" Global System Arka", irlandzki dzierżawca terenu przy kieleckim zalewie i dawnej kawiarni
"Relaks", nie ma jeszcze koncepcji budowy hotelu na miejscu
starego, już wyburzonego. W
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Komisariat I Policji w Kielcach
prowadzi dochodzenie w sprawie
włamań do samochodów. W trakcie przeszukania u jednego z podejrzanych odnaleziono kilka
radioodtwarzaczy, glośników i kluCZY-narzędzi . W związku z tym, że
nieznane są do chwili obecnej
wSzystkie osoby pokrzywdzone,
prosimy osoby, którym ostatnio
Włamano się do samochodu i skradziono ww. mienie o kontakt osobisty w Komisańacie I Policji w Kielcach, os. Słoneczne Wzgórze, c0dZiennie w godz. 8-12, pokój nr 9.

rację

To niezadowolenie zaowocowało
dogrywki, podczas
której trzej wybrani już oferenci
mieli licytować stawki za księgar
nie. W wyznaczonym terminie, 15
lipca w Miejskim Zarządzie Budynków stawiło się jednak tylko
dwóch: .Księgarz" i Zdzisława
Tracz, a redakcję .Echa Dnia" już
przeddzień wieczorem informator,
którego nazwiska nie możemy ujawnić, powiadomił, że do rozstrzygnięcia przetargu nie dojdzie. I rzeczywiście, przewodnicząca komisji przetargowej MZB Urszula Pawlik ogłosiła : - Z uwagi na fakt, że
do 15 lipca nie opuszczono lokali
użytkowych, które
miały być
przedmiotem przetargu ustnego,
brak jest możliwości prawnych do
jego przeprowadzenia.
Radca prawny MZB Stanisława
Borowska dodała : - Jest to tylko
przesunięcie terminu przetargu .
Ale nie umiała określić na jaki
czas, gdyż Miejski Zarząd Budynków postanowił dopiero teraz skierować do sądu sprawę o opróżnie
nie siedmiu księgami.
- Do 14 lipca .Swiętokrzyski Dom
Książki' miał opuścić lokale. Nie
zrobił tego, więc sprawą zajmie się
sąd - zapowiedział Stanisław lisowski. I pokazał pismo dowodzące ,
że .Świętokrzyski Dom Książki" także skierował sprawę do sądu .0
ustalenie istnienia stosunku najmu lokali użytkowych'.

Dziw nad dziwy

waża współwłaściciel spółki .Księ
garz" Grzegorz Grudziński, który

wne, że przy poprzednich dwóch
przetargach wystawiane przez
miasto lokale też nie były wolne, a
jednak nie przeszkadzało to komisji w rozstrzyganiu ofert. Dziwne,
że choć dłużników regulamin wyklucza, dopuszczono do licytacji
"Świętokrzyski Dom Książki·, który zalega z należnościami wobec
miasta za bezumowne korzystanie z lokali. Dziwne, że dyrektor
Stanisław Lisowski zarządzający
miejskimi budynkami o tym
zadłużeniu nie wiedział. Dziwne,
że dopiero teraz Miejski Zarząd
Budynków kieruje do sądu sprawę
o opróżnienie siedmiu księgar
skich lokali, skoro już 26 marca tego roku pisał do Przedsiębiorstwa
Gospodarki Mieszkaniowej o eksmitowanie z nich .Świętokrzyskie
go Domu Książki ·. Co sprawiło , że
zaniechano egzekwowania tego
zalecenia? To kpina z firm, które
potraktowały ofertę miasta poważ
nie, przystąpiły do przetargu i
odsłoniły swoje atuty. To już nie
śmierdzi, to wprost cuchnie. Jak
długo można tolerować te matactwa? Zgodziliśmy się, że możemy
startować do przetargu o pełne lokale, a jednak naszej sugestii nie
wzięto pod uwagę . Wygląda na to,
że Miejski Zarząd Budynków liczy
się tylko z tym, czego życzy sobie
.Świętokrzyski Dom Książki·, zostawił nawet tę spółkę w lokalach
przeznaczonych do przetargu.
Ciekawe, czemu jej przedstawiciele nie stanęli do dogrywki, czyż
by jakimś cudem wiedzieli, że ona
się nie odbędzie? - zastanawiał się
Grzegorz Grudziński, zapowiadając, że o wszystkim powiadomi
oficjalnie Radę Miejską, a może i
prokuraturę ·

Tak czy inaczej
Przedstawicielka

zarządu

.Świętokrzyskiego

Domu
dla-

tym roku zamierza skupić się na
organizacji klubu nocnego z
dyskoteką·

W umowie na dzierżawę terenu
przy zalewie irlandzki kontrahent
zobowiązał się, obok płacenia
czynszu, do zagospodarowania
terenu, m.in. łnodemizacji starego
hotelu albo postawienia nowego. W tym roku skupiamy się na organizacji klubu nocnego wraz z dyskoteką w tak zwanej podkowie - informuje Małgorzata Dymurska,
zastępca kierownika ds. administracyjnych w .Global System Arka' w Kielcach. - Będzie to klub o
wysokim standardzie, oświetlenie
i sprzęt nagłaśniający sprowadzimy z Irlandii. Chcemy go otworzyć
jeszcze przed zimą. Natomiast budowę hotelu zaplanowaliśmy na
2000 rok, rozpoczęcie i zakończe
nie. Na razie pewne jest, że będzie
w nim okolo 60 miejsc. Wygląd budynku, wyposażenie są Jeszcze w
sferze projektów i ścierania się
koncepcji.
(ATA)

Jak handlowa firma

FoL D. Łdosik

Dyskusja przed podpisaniem umowy.

Za trzy lata w Kielcach
mniej za energię?

W 2002 roku będziemy mniej
za energię cieplną. Tak
przynajmniej twierdzą człon
kowie konsorcjum utworzonego przez " Exbud" SA oraz niemiecką firmę " Siemens", które
wybuduje dla Elektroc ie płown i
" Kielce " spełniający najwyższe światowe standardy blok
energetyczny. Wczoraj przedstawiciele konsorcjum podpisali z zarządem kieleckiej elektrociepłowni umowę o realizacji tej inwestycjI.
Jej koszt wyniesie co najmniej
80 mln dolarów. - Jest ona dla
miasta niezbędna z co najmniej
dwóch powodów - mówi prezydent Kielc Włodzimierz Stępień.
- Po pierwsze - znacznie zmniejszy się zanieczyszczenie powietrza . Dzięki temu będzie
nam też łatwiej namawiać potencjalnych inwestorów do lokowania swych firm właśnie tu .
No i odczujemy poprawę w domowym budżecie, bo ciepło dostarczane przez elektrociepłow
nię po zastosowaniu nowoczesnej technologii produkcji będzie
płacić

tańsze .

czego spółka ta nie wzięła udziału
w czwartkowej dogrywce, odparła, że nie będzie się wypowiadać . bo sprawa jest w sądzie i on
ją wyjaśni. Skomentowała natomiast nie przychylnie fakt, że
. Echo Dnia' pisząc o przetargu
nie pyta ŚDK o zdanie. Widać
trudno dostrzec, że żadne z przytaczanych przez nas zarzutów nie
dotyczą Świętokrzyskiego Domu
Książki, lecz Miejskiego Zarządu
Budynków.
Dyrektor MZB Stanisław lisowski rzekł natomiast - Protestuje
przeciwko insynuacjom, że .Świę
tokrzyski Dom Książki' jest tak czy
inaczej traktowany.
Co to znaczy .tak czy inaczej"
dyrektor nie chciał sprecyzo-

O ile dokładnie, na razie nie
wiadomo. Gdyby system zaczął
działać dziś - płacilibyśmy za

wać .

Anna KRAWIECKA

szukała

kierowcy!
Świętokrzyskie

Przedsiębior-

stwo Robót Drogowych .Trakt· w
Kielcach informuje, że nastąpiła
zmiana w terminach zamknięć ul.
Żytniej i skrzyżowania tej ulicy z ul.
Żelazną. Zamknięcie jezdni połud
niowej ul. Żytniej będzie trwało do
20 lipca, natomiast część połud
niowa skrzyżowania ul. Żytniej z
ul. Żelazną zostanie zamknięta dla
ruchu od 21 lipca.

Bez pogrubiania
" Proponujemy superciekawą pracę, atrakcyjne wynagrodzenie,
zdobycia doświadczenia na rynku promocji" - tak firma
promocyjna zachęcała do przyjścia na spotkanie w sprawie pracy w
budowanym w Kielcach kompleksie handlowym. Chętnych było
moc.

Na środowe spotkanie łatwo było
trafić: ogłoszenia, dziewczyny rozdające ulotki na
przed wejściem

deptaku i grupki
do hotelu .Łyso

góry", gdzie należało się zglosić.
Najwięcej informacji można było
uzyskać w toalecie. Poprawiające
makijaż i fryzurę dziewczyny przekazywały sobie wrażenia o projekcji filmu o agencji i rozmowie kwalifikacyjnej.
W hotelowej sali konferencyjnej
na długo przed wyznaczoną godziną zebrało się kilkaset młodych
osób. Przeważały dziewczyny,
choć znalazło się kilku śmiałków. -

Przyszliśmy, bo studiujemy w Kielcach. Parę groszy zawsze się
przyda - mówił wysoki blondyn.
Po krótkiej prezentacji wymogów
i sposobu pracy firmy rozdano
kwestionańusze osobowe. Punkt
trzeci dotyczył wyglądu zewnętrz
nego, w którym należało wpisać
wzrost, wagę i rozmiar (koszuli czy
bluzki). Wiele dziewcząt dość
długo zastanawiało się przed wpisaniem cyfr.
- Ujmę kilka kilogramów, przecież i tak nikt się nie zońentuje tłumaczyła niska blondynka. - Ale
co zrobisz, gdy póżniej nie zmie-

ciepło o około 30 proc. mniej niż
obecnie.
Firma .Siemens·, która dostarczy technologię, jest w tej branży
potentatem. Wybudowany przez
nią blok gazowo-parowy o mocy
100 kilowatów będzie drugim w
naszym kraju produkującym jednocześnie energię gazową i elektryczną. (Pierwszy działa w Elektrociepłowni .Gorzów·, ale ma o
połowę mniejszą moc od tego,
który zostanie uruchomiony u
nas). W związku z tym należy
oczekiwać, że spadnie nie tylko
cena ciepła. Prawdopodobnie za
prąd również zapłacimy mniej,
bowiem gros kosztów jego dostarczenia, z czego niewiele osób
zdaje sobie sprawę, to ... transport. A skoro prąd będzie produkowany na miejscu powinien kosztować mniej. O tym, jak ekologiczne są to rozwiązania, niech
świadczy przykład Drezna, gdzie
firma wybudowała podobny blok
w centrum tamtejszego ... Starego Miasta. Po zrealizowaniu projektu sama Elektrociepłownia
.Kielce· będzie miała większy
zbyt na swą produkcję . N iewykluczone, że kolejnym dużym
projektem, w które zaangażuje
się miasto, będzie wybudowanie
nowoczesnej spalarni odpadów.

Tomasz NATKANlEC

Uwaga

pracowników

możliwość

zapłacimy

Ciepło, ciepło ...

Książki', którą zapytaliśmy

tak skomentował poczynania Miejskiego Zarządu Budynków: - Dzi-

ad zalewem
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Nie tylko sądy zostaną wmieszane w przetarg na księgamie, ale i
prokuratura. Taką możliwość roz-

Będzie klub nocny z dyskoteką

ię

przyznano "Świętokrzyskiemu Domowi Książki" przy ul. ul. Jana
Pawła II, Paderewskiego 37/39,
Sienkiewicza 25 i Żeromskiego
34. Dwa lokale miały zostać wynajęte spółce . Księgarz·: przy ul.
Małej 10 i Wiśniowej 3. Pomieszczenia przy ul. Paderewskiego
19/25 otrzymała Zdzisława Tracz.
- Wiem, że nikt nie jest zadowolony z wyników przetargu. Każdy ze
zwycięzców przedstawił ofertę na
więcej lokali niż dostał, "Księgarz" i
ŚDK chciały mieć je wszystkie przyznał wówczas dyrektor lisowski.

ogłoszeniem
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podejrzeń

ścisz się

w strój

służbowy?

- stro- Powiesz mi,
jakie wpiszesz zainteresowania i
umiejętności - nalegała szatynka
w rybaczkach. - Bardzo mało osób
daje zdjęcie - zauważyła drobna
kielczanka.
- Niedawno organizowaliśmy takie spotkanie na Śląsku, przyszło
około 25 osób. Nie spodziewaliśmy się aż takiego oddźwięku w
Kielcach - mówi organizatorka
spotkania. - Nie chodzi tu o miasto,
ale o czas - wakacje. Był nawet pomysł, żeby powtórzyć spotkanie
pod koniec sierpnia. Jak widać,
niepotrzebnie. Myślę, że przyjmiemy okolo 70 proc. - odpowiada,
spoglądając' na rosnącą stertę
fowała ją koleżanka .

kwestionańuszy.

IPiMl

Gniazdo os
nad placem zabaw
- przy ulicy Jagiellońskiej 27 na
drzewie, przy placu zabaw, tuż
nad huśtawką wisi gniazdo os mówi nasz czytelnik. - Moje dziecko jut dwukrotnie zostało użądlo
ne. Takich przypadków może być
więcej. bo chłopcy dla rozrywki
rzucają w gniazdo kamieniami i
drażnią owady. Dwa razy bezskutecznie interweniowałem w administracji, z prośbą o usunięcie
gniazda. Pracownica poleciła mi
dzwonić w tej sprawie do Straży
Miejskiej. Zadzwoniłem jeszcze
do Miejskiego Wydziału Ochrony
Środowiska. gdzie udzielono mi
informacji, tebym zgłosił to straży
pożarnej. Tam jednak otrzymałem
informację.
że
teraz takimi
zgłoszeniami zajmuje się prywatna firma pszczelarska. Jej pracownik powiedział, że gniazdo zostanie usunięte. ale pod warunkiem.
że ja pokryję koszt akcji.
- Usuwanie gniazd os i szerszeni
należy do obowiązków straży pożarnej - informuje starszy kapitan
Andrzej Raczyński z Komendy
Wojewódzkiej Straży Pożarnej w
Kielcach. - Zaraz we wskazane
miejsce wyślemy strażaków, którzy zdejmą gniazdo.
IC/eś!
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W rewelacyjny sposób
zapomniany park

można uratować

zoo

Substancja podobna do
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IlU A
W RADOMIU?
BECIEK I CO D

Polski Klub Ekologiczny zwrócił się do prezydenta Radomia Adama
Włodarczyka, aby w starym parku w Rajcu Poduchownym urządzić pierwszy w mieście ogród
botaniczny.
W
przyszłości na tym terenie mogłoby powstać minizoo.
"Radom jako jedno z nielicznych tej wielkości miast
polskich nie posiada do tej
pory ogrodu botanicznego
lub zoologicznego, który
mógłby być zapleczem
merytorycznym i dydaktycznym dla szkół wszystkich typów w mieście
(zwłaszcza w świetle potencjalnego rozwoju szkolnictwa wyższego) oraz
miejscem wypoczynku dla
Zdjęcia P. Mazur
mieszkańców miasta" czytamy w liście skierowa- Ten dąb szypułkowy ma już ponad 250
lat.
nym do władz Radomia.
Prezes radomskiego koła
nych drzew i krzewów zostało wyPKE Jacek Slupek przypomina, że
ciętych .
w województwie mazowieckiem
Czy w zapomnianym przez mIeogrody botaniczne i zoologiczne
szkańców Radomia parku powstaposiadają Warszawa i znacznie
nie ogród botaniczny, przekonamy
mniejszy od Radomia - Płock . Miesię już niedługo . Obecnie teren
jsce do stworzenia ogrodu botanijest wystawiony na sprzedaż i być
cznego jest wymarzone - stary
może zamiast ogrodu botanicznepark w Rajcu Poduchownym o pogo powstanie w tym miejscu osiedwierzchni ponad 20 hektarów, w
le domków jednorodzinnych ...
którym znajdują się 64 gatunki
Członkowie Polskiego Klubu Ekodrzew i krzewów, o średnim wieku

Teren parku

często służy jako

ponad 50 lat. Najstarsze drzewo rozłożysty dąb szypułkowy - liczy
ponad 250 lat. W parku są dobrze
zachowane aleje lipowe, morwowe i grabowe. Właściwie już teraz
park przedstawia ogromną wartość przyrodniczą. Teren ma również znakomite położenie tuż obok
drogi do Siczek. Przez park
przepływa strumień Mnich, który
zasila Pacynkę . Na tej rzece w niedalekiej przyszłości powstanie jaz
wodny - w ten sposób przyszły
ogród botaniczny znalazłby się pomiędzy dwoma zalewami.
Park w Rajcu Poduchownym
założyła w 1926 r. Wiera Demaniuk - wykupiła majątek korzystając ze zniżki za utracone
majątki na Kijowszczyżnie (jej
dziadek brał udział w powstaniu
styczniowym). W 1946 r. majątek
został jej odebrany, a w zabudowaniach dworskich powstała
czteroklasowa
szkoła .
Park
włączono do PGR, a następnie
przekazano zieleni miejskiej , która prowadziła tutaj szkółkę zadrzewieniową. W tym czasie w
parku zasadzono nowe gatunki
drzew - jabłoń rajską i jabłoń czerwoną. W 1993 r. przedsiębiorstwo
zlikwidowano i od tej pory teren
ulegał stopniowemu niszczeniu.
Pojawiły się dzikie wysypiska, palono ogniska, a stare zabudowania służyły jako pijackie meliny.
Obecnie z dawnego dworu i budynków komunalnych pozostały
jedynie fragmenty ścian i fundamenty. Trzy stawy na strumieniu
Mnich są zamulone. Wiele cen-

wysypisko

śmieci.

logicznego są przekonani, że na
ogród botaniczny w Radomiu znalazłyby się pieniądze z wielu żró
deł - z funduszy narodowych i programów ochrony środowiska Unii
Europejskiej .
Zbigniew BĄK

Od ponad dwóch tygodni
na skraju wsi Rakówka w
gminie Raków, na podwórku Józefa S., leży około 250
dziurawych beczek, z których wycieka substancja
podobna do smoły i wsiąka
w ziemię. - W upalne dni
smród jest nie do wytrzymania - mówią mieszkający
w pobliżu Józefa S. ludzie.
Mieszkańcy
najbardziej
obawiają się tego, aby nie
doszło do skażenia wody w
studniach. Natychmiast po
przywiezie-niu beczek zaalarmowali policję, władze
gminne i ochronę środowi
ska. Dopiero wczoraj pobrane zostały do zbadania
pięrwsze próbki substancji
i zanieczyszczonej nią gleby.
- Dwa tygodnie temu przyjetrzy TIR-y z rejestracją
poznańską i przywiozły tutaj te
beczki - mówią sąsiedzi Józefa
S. Próbowaliśmy porozmawiać
z gospodarzem i przekonać go,
aby to jakoś zabezpieczył i nie
pozwolił rzucać beczek na gołą
ziemię. Nie chciał z nami rozmawiać. Nie wiemy, co się naprawdę znajduje w beczkach.
To co teraz wypłynęło przypomina smołę, ale na wierzchu
była jakaś ciecz, która wylała
się w czasie rozładunku. Niektóre beczki były dziurawe, inne porozbijały się.
Jeden z mieszkańców Rakówki
(nazwisko do wiadomości redakcji) poinformował nas, że te beczki miały być przywiezione do
sąsiedniej wsi i złożone na podwórku Mariana J., który zamierzał uruchomić produkcję brykietów opałowych, jednak ludzie w
tamtej wsi nie chcieli się na to
zgodzić i Marian J. namówił Józefa S., aby przyjął transport do siebie. Dwa lata temu Marian J. mial
poważne kłopoty z powodu sprowadzenia pojemników zawierających resztki bardzo toksycznej substancji i dlatego teraz
.wrobił" w ten interes znajomego
z Rakówki - powiedział nasz rozmówca .
Józef S. wyjaśnił nam , że zgodził się na wyładowanie beczek

na swoim podwórku po porozumieniu się z Marianem J. - Zawarliśmy taką ustną umowę, że ja
udostępnię plac i to będzie mój
wkład w produkcję brykietów.
Marian J. obiecał przyjąć mnie do
spółki. Ja za te beczki nie otrzymałem żadnych pieniędzy. Powiedzieli mi, że wypełnione są
smołą pokoksową, wykorzystywaną do produkcji brykietów. Tak
jest napisane na tym papierze ,
który mi zostawili ci , co przywieżli
beczki. Józef S. pokazuje kserokopię umowy zawartej pomiędzy
firmą Sławomira K. z Poznania,
która sprzedała beczki z zawartością a firmą z Gliwic, która je
kupiła . - Innych papierów nie posiadam - powiedział gospodarz.
Józef S. powiedział jeszcze, że
spodziewał się, że beczki będą w
lepszym stanie i dlatego zgodził

obiecywałem Józefowi S., że przygo do spółki, bo już wcześniej

jmę

zawiesiłem

działalność

gospo-

darczą. Żadnych brykietów nie bę
dę produkował. Nie wiem, dlaczego pojechali z tym transportem do
Rakówki. Ja ich nigdzie nie kierowałem . Owszem, byli u mnie, ale
nie przyjąłem beczek.
W Urzędzie Gminy w Rakowie poinformowano nas , że Józef S. nie posiada zezwolenia
na składowanie tego typu materiałów i nigdy się o takie zezwolenie nie starał . Nie prowadzi również działalności gospodarczej (poza rolniczą). Z
notatki policyjnej sporządzo
nej w dniu przywiezienia beczek wynika, że zostały one
sprowadzone na zamówienie
Mariana J., który miał być
stroną w tej transakcji.
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się je przyjąć .

- Oszukali mnie, bo
powiedzieli, że przyjadą za kilka
dni i zabezpieczą smołę przed
wyciekaniem , a do dziś nie dali
znaku .
Marian J. wyparł się swojego
udziału w tej transakcji. - Ja nie
mam Z tym nic wspólnego. Nie

W Mielcu powiało Alpam (

CI E Y
Po raz pierwszy w historii mieleckiego kościoła Matki Bożej
Nieustającej Pomocy w jego
murach zabrzmiał róg alpejski.
Wczoraj odbył się tu koncert w
ramach /I Międzynarodowego
Festiwalu Organowego Mielec

'99.

Pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego w Kielcach pobrali próbki nieznanej substancji.

Gwiazdą wieczoru był tym razem
Markus Linder ze Szwajcarii. Na
oryginalność
koncertu
miał
niewątpliwy wpływ instrument, na
którym zagrał szwajcarski wirtuoz.
Był to róg alpejski bardzo rzadko
prezentowany na koncertach w
Polsce, a w Mielcu jego oryginalne brzmienie można było usłyszeć
po raz pierwszy. Sam instrument
prezentuje się imponująco - ma
3,65 metra długości i jest wykonany z litego pnia drzewa. Zważy
wszy jego rozmiary, został przeci ęty w trzech miejscach - tak, aby
móc go wygodnie składać . Na prawie całej długości jest opasany
sznurem z bambusa. Jak każdy instrument z drewna , jest bardzo
czuły na wilgoć , która, o ile jest
zbyt wysoka, często wręcz uniemożliwia granie na nim.
- Róg alpejski jest instrumentem
wymagaj ącym od muzyka syste-

ma tycznych ćwiczeń - powiedział
podczas konferencji prasowej
Markus Linder. - Trzydniowa nawet przerwa powoduje potem duże trudności w zagraniu.
Na koncert złożyło się 12 utworów, z których najslarszy pochodził
z 1632 roku. Już samo brzmienie
instrumentu przywodziło na myśl
Alpy. Ich muzyczny cień zaklęty w
instrumencie Markusa w połącze
niu ze strzelistą architekturą wnę
trza mieleckiego kościoła stworzyły
razem n iepowtarzalną atmosferę .
Tak bardzo skupionej i zasłuchanej
publiczności mógłby pozazdrościć

niejeden ksiądz. ..
Markus Linder uczył się gry na
rogu już w dzieciństwie od swojego ojca. Jako pierwszy w Szwajcarii otrzymał dyplom uprawniający
go do nauki gry na rogu .es·. Jak
żartobliwie zauważył, w Polsce
miałby trudności z ĆWiczeniem gry
na rogu alpejskim - biorąc oczywiście pod uwagę metraż naszych
mieszkań .

Jego. koncert poprzedził występ
muzyki dawnej . Beani
Cracovienses·, który tworzą uczniowie i absolwenci Szkoły Podstawowej nr 9 w Krakowie. IMAZi
zespołu
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Nowy projekt Edmunda Kryzy

Czelabi ń skiem

,

z bulelek
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Upał, komary,
Policjanci, którzy przybyli do Józefa S. po rozładowaniu dwóch
TIR-ów,
zakazali
dalszego
rozładunku. Po ich odjeżdzie pozostałe beczki również zostały
zrzucone na ziemię.
W piątek na podwórko Józefa
S. przyjechali na kontrolę pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego w Kielcach .
Pobrane przez nich próbki ziemi
prze siąknięte były czarną substan cją na głębokość około 10
centymetrów. Na razie nie moż
na nic powiedzieć na temat
składu chemicznego tej substancji. - Nie jestem upoważnio
na do udzielania informacji - powiedziała Krystyna Cierlikowska. Wszystkie decyzje w tej
sprawie będzie podejmował dyrektor WIS .
Józef S. został ponownie
przesłuchany przez policję . O
wynikach dochodzenia i ekspertyzy pobranych materiałów bę
dziemy informować czytelników
na bieżąco.

/petitJ

nocleg
za 2 dolary
Ireneusz Majewski, który 26
czerwca wyjech ał z K iełc w sam otną motocyklową podróż

do Japonii, jest już za Czelabińskiem. Poko nał około 1/3 trasy z 13 tysię cy kilometrów,
którą ma p rzejechać do siedziby koncernu "Yamaha".
Po drodze na Ural, gdzie leży
Czelabińsk, Majewski miał groźnie
wyglądający wypadek. Potęźny
podmuch wiatru wręcz zdmuchnął
go z jego .yamahy". Na szczęście
skończyło się na mocno potłuczo
nych żebrach i drobnych uszkodzeniach motocykla.
- Najbardziej doskwiera mi
upał, który sięga 38 stopni. Da

Pan Edmund znosi pełne worki pozostawionych butelek.

się jechać tylko popo/udniem i
wieczorem. Koszmarem jest robactwo - olbrzymie komary, które
wciskają się w każdy zakamarek
- powiedział Ireneusz Majewski
dzwoniąc z hotelu za Czelabiń
skiem, gdzie nocleg kosztowa I
go ... 2 dolary.
Eskapadzie patronują . Echo
Dnia' i Polski Związek Motorowy,
a sponsorują ją: kielecki oddział
CPN, autoryzowany dealer i serwis .Yamaha· z Suchedniowa,
ul. Warszawska 11, .Jolina·
Masłów, .Kobi" Gdynia, ,.Axapol"

Łódż.

Edmund Kryza, znany w Radomiu innowator i projektant z ambicjami wpisu do Księgi Rekordów Guinnessa, podjął się kolejnego zadania. Tym razem w
okolicach zalewu w Siczkach
zbiera plastikowe butelki, które
wykorzysta do budowy... statku.
Kilkumetrowy bryk, według zapewnień konstruktora, zostanie
zwodowany już na początku sierpnia.
- Najważn iejsza w całym projekcie jest ekologia . Proszę sobie
wyobrazić, ile śmieci zostawiają
ludzie na plaży, codziennie przynoszę kilka kilogramów samych
butelek - mówi Edmund Kryza, pokazując kilkanaście worków ułożo
nych na ziemi.

/PK!

Lekarstwo na

śmieci

wo-

Łódka będzie wodowana na zalewie w Siczkach . Administrator
zbiornika Mariusz Piskorz, pomagający w jej budowie ma nadzieję ,
że nowy projekt pana Kryzy przyciągnie turystów. Bryk jednorazowo będzie mógł pomieścić kilka
osób.
- Jeśli zajdzie potrzeba, zamontUJemy także silnik - mówi Piskorz.
- Problem stanowiąjedynie zakręt
ki do PET-ów, ponieważ bez nich
będziemy musieli nieco zmienić
ogólne założenia konstrukcyjne .
Butelki będą dodatkowo poukładane w workach, co zapewni

Idził

wypomość .

mie

Konstruktor plastatku jest autorem .Radoskórowego· superpantofla, który po dokonaniu przeróbek
pływał i jeździł. Ponadto ogromnej
.pilki-biedroOOwki" i ołbrzymiej konstrukcji z pustych puszek po piwie,
która z placu Jagiellońskiego trafiła
do jednego z barów przy ulicy Warszawskiej. Dziś pełni rolę niekonwenqonalnej reklamy.
Edmund Kryza przez 40 lat pracował w .Radoskórze", przez lat
21 był bramkarzem w Radomiaku.
W plebiscycie z okazji 85-lecia klubu uznano go za najlepszego
piłkarza na tej pozycji, jednak tak
naprawdę sławę przyniosły mu jego dzieła , z których każde aspirowało do Księgi Rekordów Guinnessa.
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Markus Linder i jego instrument.

- Pracowałem wówczas jako technolog obuwia w .Radoskórze·,

zbliżała się

50 rocznica istnienia
i pomyślałem s0bie, że można by stworzyć wię
kszego niż Japończycy buta , a przy
okazji wpisać się do księgi Guinnessa - wspomina Edmund Kryza.
Sztuczną skórę na "damskie
czółenko' dostarczyli Włosi, pan
Edmund wykonywał je przez kilka
miesięcy, a pomagała mu w tym
koleżanka z pracy. Gotowy wyrób
mierzył 112 centymetrów i był długi
na 186 centymetrów. O 24 centymetry więcej niż japoński, będący
do tej pory największym butem
przedsiębiorstwa

świata .

Czółenko zostało sfotografowane, a informacja o nim wraz ze
zdjęciem wysłana do autorów
księgi Guinnessa. Odpowiedż nadeszła po kilku miesiącach .
- Napisali, że wyrób musi mieć
praktyczne zastosowanie.
Ponieważ trudno było znależć
kobietę o tak dużej stopie, but pana Edmunda przez wiele lat służył
do promowania wyrobów .Radoskóru'. W 1995 roku czółenko na
jeden dzień znalazJo Się w przedszkolu w Radomiu. Zmieściło się w
nim 13 dzieci, co zostało udokumentowane przy pomocy aparatów fotograficznych i kamery. Do
wydawców księgi Guinnessa
popłynęło kolejne zgłoszenie . Bez
odpowiedzi. W 1996 roku czółen
ko przemieniło się w prawdziwe
czółno - po zamontowaniu pływa
ków but został .zwodowany'. Na
takiej .łódce· 10 studentów z katedrywychowania fizycznego Politechniki Radomskiej przez

siedem dni i siedem nocy
pływało po zalewie w Siczach.
Pokonali dystans 292 kilometrów,
ostatnie metry należały jednak do
pana Edmunda.
Wyczyn został uwieńczony pucharem i szampanem, do tej pory
jednak - pomimo wysłania kolejnej
informacji - nie ma o nim wzmianki
w księdze Guinnessa. Tego samego dnia, gdy studenci kończyli
pływać butem, po pobliskim boisku toczyła się wykonana przez
Edmunda Kryzę piłka . Biaio-<:zarna .biedronówka" została uszyta
ze sztucznej skóry, składała się z
32 elementów i miała 4,5 metra
średnicy.
Piłka gigant, która pojawiła się w
Siczkach, miała być też na stadionach ozdobą ważnych spotkań

piłkarskich . Prowadzone na ten temat rozmowy z prezesami klubów
nie przyniosły rezultatu . Podobnie,
jak przekazana do wydawców
księgi wiadomość o gigantycznej
futbolówce .

Ekopuszka
-

Puszkę

z puszek po piwie konnie myśląc o Guinnessie - twierdzi pan Edmund. Raczej po to, by pokazać, jaki jest
problem z odpadkami, które zaśmiecają nasze ulice ...
Budowana w 1997 roku na placu
Jagiellońskim w Radomiu superpuszka zajęła panu Edmundowi i jego
dwóm pomocnikom kilka dni. Praca była wysoka na 6 metrów, miała
średnicę 2,5 metra i składała się z
ponad 3 tysięcy puszek po piwie.
Odsłonięcie .pomnika ekologii", jak
wielu radomian zaczęło nazywać
.puchę·, nastąpiło 13 września .
Praca Edmunda Kryzy wywołała
zainteresowanie Fundacji na
Rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych, a także innych browarów. Pomysł został kupiony przez
. Lecha· i wakacje 1997 roku pan
Edmund spędził na konstruowaniu
podobnych . puch· na imprezach
promujących piwo.
struowałem już

Autobut - kolejne wcielenie
We wrześniu tegoż roku na Zlocie Pojazdów Niezwykłych w Radomiu zaprezentował jednak zupełnie coś innego - czółenko w
wersji motoryzacyjnej.
- But osadziłem na gokardzie,
obudowałem i w ten sposób powstał pojazd, którym można się
było poruszać. Czółenkiem już jeżdżono, pływano, zasiadano w
nim, pozostaje jeszcze tylko jedno
- żeby latało - żartuje pan Edmund.
Edmund Kryza przyznaje, że
realizowanie pomysłów zajmuje
mu dużo czasu i pochłania dużo
pieniędzy. Ile - o tym najlepiej wie
on i jego żona . - Na szczęście
małżonka traktuje tę moją pasję z
wyrozumiałością... - dodaje.
To, że mimo starań nie znalazł
się w Księdze Rekordów Guinnessa nie zniechęciło go. Jak twierdzi,
najbardziej cieszy się wówczas,
gdy cieszą się ludzie i widać z ich
strony zainteresowanie. Teraz kolej na piastatek.
Piotr WOJNOWSKI,
współpraca /pokl
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• NagJa pomoc lekarska
lekarzy specjalJstów

SOBOTA-NIEDZIELA

- wizyty domowe pediatr6w. chirurgów
intemistów, 1a<yngoIog6w, ortopedów. neurologów, badania EKG. Zgloszenia codzienniewgodz.ll .~22 . 00 , teł . (041)
331-56-50. Wizyty domowe w godz. 14.3022.00 (dni powszednie). 11 . ~21 .00(dniwol
ne). Wizyta kontrolna gratis!
Slat/9t
dziecięcych ,

Imieniny obchodzą:
w sobotę

- wizyty domowe, gabinet lekarski. lei. lO41 / 36848-91. KIelce ut. PoIowniaka 4 m.25.
codziennie: 16.00 - 22.00. soboty 10.00 16.00.
8ta5199

BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ
" ECHA DNIA", ul. Targowa 18,
tel. 343-06-21, tel.Jfax 33245-40,
czynne w godz. 7.30-18.00.
TEATRY I KINA

• Teatr lm. S. Żeromskiego
- tel. 34-47SOO; przerwa urlopowa

• PlllA "Kubuś"
- tel. ~·93; przerwa urlopowa.

• .,Romantica"
- OOLBY OIG/TAL; 17·18.07 - ,WoeIkiJoe'
USA, bo., g. 14, 18.15, ,Godzina zemsty"
USA, I. 15, g. 16.15, 20.30.

krzyskich', ,Skaty, minerały i skamieniałości
Kiełecczyzny" . Muzeum czynne poniedziałek
piątek w godz. 8-15. Wstęp wolny.

RADIO TAXI " EUROPA",
Kielce, tel. 3-611-611,
www.complex.com.pIJ-europa.

Komunikacja

• Muzeum przy Rynku 3/5
344-40-14. Ekspozyqe stale:
,Wsp6Iczesna sztuka ludowa Kiełecc:zyzny".
Wystawy czasowe: .;z pradziejów regionu

tel.

; .,Kielecczyzna

średnio

wieczna'; czynne cod2fennie, oprócz poniedziaIków i śród, w godz. 9.~ 16.00. W nied2ieIe wstęp wolny.

• Oddział

Ił

dr 41326

- MuzIun Lat Szk.c*1ych S. teromsIóego
(0ddziaI Muzeum Narodowegol,lL Jana P<M4a
II S, teł. 344-57-92. Ekspazycja siała: Wystawa
materiaI()w ~ i literackich z "*>cIzieńczydllat pisar2a. Czyme: wiolki, czwar1I<i,
piątId, niedziele w godz. 9-16. w środy w godz.
11,18. W niedziele wstęp wolny.

• Oddział
- Muzeum H. Sienkiewicza w Obłęgot1<u
(Oddzial Muzeum Narodowego - tel. 303-0426). Wystawa siała: ,Odtwoaony wystrój mi&szI<ania pisana' oraz ,Wystawa bio!r<'!icznc:>.
~teracka' . Wystawa czasowa: FoIosy z f~mu
pl ,Ogniem i mieczem'. Czynne codziennie.
oprócz poniedzialk6w i wtorIt6w w godz. 1016; piątki - wstęp wolny.

• Zabawkarstwa

- wystawy: .LaId Dalekiego Wst:roó.I', )ło
deIarstwo redukcyjne', ..lalka ; jej gospodarstwo', ..EksIbis dziecięcy". Muzeum aynne CI>
d:ziefrie, oprOcz poniedziaIt6w, w godz. 10-17.

• Muzeum Wsi Kieleckiej
- Dworek Laszczykbw, ul. Jana Pawia II 6,
teł. 344-92-97. ,Hen tam. at do Beskidu' - kultura ludowa 2ywielx:z:yzny. Wystawa czynna
od poniedziaIku do piątlcu i w niedziele w godz.
10-15, w niedziele wstęp bezpłatny.

• Park Etnograficzny W Tokarni
- tel. 31-54-171 . Sezon Iełri : skansen czynny od wb1w do piątku w godz. 10-17 (wstęp do
godz. 161, soboIa-nied2iet w godz. 10-18
(wstęp do godz. 17). ,Wnętrza XIX-wiecznyc:h
chaIup', .)(IX-wieczna apteka', J)w(x Z Suchedniowa', wystawa r28tby Jana Bemasiewicza.

• Muzeum Geologiczne
, ul. Zgody 21, tel. 361-25-37. Wystawa
stała : ,600 milionów lat historii Gór ŚW;,to-

BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ
"ECHA DNIA",
Dom Handlowy "Piast",
plac Kościuszki (Rynek),
tel. 386,55-09,
czynne: 10,14, czwartek: 9-14.
• Kino
- nieczynne.

BUSKO

drU544

I

kUff7

TAI - Ogólnopolska
Informacja Gospodarcza,
ogłoszenia drobne
z gazet "Echo Dnia"
z 3 ostatnich dni,
tel. (41) 94-77.

BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ
"ECHA DNIA", ul, Łazienna 13,
tel. 372,20-20,
czynne 10.00-14.00.
• Kino,.Ai:lria"

• Kino "Belweder"

BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ
"ECHA DNIA",
Hotel "Łysica",
al. 3 Maja 13,
telJfax (047) 26S-<ł5-54.
Czynne 10.00-15.00.
Centrum Klub Ostrowieckiej SM,
ul. Wspólna 5, I p_, pok. 2,
tel. (047) 62-16-65_
Czynne 11.00-15.00.

boIu

• Ostre dyżury szpitali
- 17.07 - wewnętrzny: KościuSZki III, chirurgiczny: KościuSZki ; 18.07 - wewnętrzny:
Czam6w II, chirurgiczny: Czam6w.

• Apteki
- dy2ur caIodobowy , ul. M'ockiewocza l, do
godz. 23.00 ' ul. Wiśniowa 3.

• Telefon mufania KGP
- G-8OO-12G-226 (bezpłatna infolinial.

• Telefon mufanla w KWP
- Kielce, tel. 34-32-997, pod którym można
zglaszaćpatołogie, popełnione przestępstwa .

- Kielce, ul. Grunwaldzka 47 zaprasza w
poniedziałki I czwartki od 15.00 do 18.00, teł .
(041) 345-00-53 codziennie od 8 .00 do 14.00.
- lerapia rodzin i malteństw w sytuacjach
kryzysowych, terapia rodzin z dzieckiem przejawiającym trudności emocjonalne, terapia i
poradnictwo dla mIodziety. Usługi bezpłatne.

• Punkt KonsuJtacyjny
do Spraw Uzależnień
, alkohołizm, narkomania· teł . 344-39-86,
14 .~18.00.

• Psycholog, pedagog
pomogą Ci - zadzwoń, tel. zaufania 36017-41, poniedziałki I czwartki w godz. 15.~

-

17.00.

• Kino "Uciecha"

• Apteka dyżurna
• Szpital
- tel. 832-22-22 i 832,32-03.

Telefony
- Infonnacja PKS: 832-23-02, PKP: 83223-74, Tełefon Zaufania Klubu AA: 832-69-96,
Pomoc Drogowa: 832-39-59 lub 9637. Strat
Miejska: 986, ,Lot': 832-41-30.

OPATÓW
BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ
ECHA DNIA"
Biuro Obsługi' Prawnej,
ul. 16 Stycznia 28/5,
tel. 86-82-748, czynne 9,17.
• Kino ..Studyjne"

• Poradnictwo I pomoc
dla rodzin wychowujących
małe dziecko (0-5 lat)
w godz.

• Telefon zaufania
, dla ludzi z problemem alkoholowym - poniedziałek·piątek w godz. 18.00-20.00, lei.
34!;-73-4li (~tlci ' równIe! narkomanIa l.

LEKARSKIE

• BIM
,informacja o prywatnych usługach medycznych: tel. (0411 342-76-97.

17.

SANDOMIERZ

• Rezerwat I Muzoeum
Archeologiczne
w KrzemIonllach

• Staszowskl

Ośrodek

Kultury

- tel. 864-~19; wystawy: Galeria ,punkr ·
,Grafika ze zbiorów BWA w Sandomierzu' .
Galeria .Piwnice' - wystawa amatorskich prac
plastycznych mieszkańców Bretanii. Klub
Osiedlowy - wystawa prac malarskich VIOletty
Kozioł.

• Apteka
- ul. Jana Pawia II 10.

• Szpital
- tel. 864-22-81 .

Telefony
-Informacja PKS: 864-23-19, PKP: 64-21·
42, Telefon kryzysowy: 864·30-06. czynny 1622. Pomoc Drogowa: 864-2~, Pogotowie
Ciepłownicze: 993.

• Apteka
• Szpital
- lei. 868-24-66.

Telefony
- Informacja PKS: 868-22-27, Poradnia
Odwykowa: 868-27-33.

POŁANIEC ·
• Apteka

• KIno"pegaz"
- brak tenninarza.

ZAWICHOST
• Apteka
- ul. Askenazego 2.

OŻARÓW
• Kryzysowy telefon zaufania
• 86H)3-72: alkoholizm: poniedziałki i śr0dy w godz. 17-21; punkt przeciwdziałania
przemocy: wtorki i piątki w godz. 16-18; og61ne poradnictwo uzależnień: czwartki w godz.
16-18.
Redakcja nie odpowiada za zmiany w
terminarzach.

BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ
"ECHA DNIA",
telJfax 832-10~9,
ul, Mickiewicza 17A/9,1I p.,
czynne 9-15.
• Muzeum Okręgowe Ratusz
- dyrekcja, Rynek l, tel. 832-22-65; lamek, tel. 832-38-58. Muzeum czynne: środa
poniedzialek w goctz. 9-16, we w10rek nieczynne. Wystawa stała: ,Dzieje Sandomierza' ,zbiory z zakresu rzemiosła artystycznego, malarstwa, numizmatylo, dyptomatylo.
Wśród eksponatów: ,Szachy sandomierskie'
pochodzące ze schyłku XI wieku. Wystawa
czasowa: ,Dawne i wsp6k:zesne widoIu Sandomierza' ze zbiorów własnych muzem.

Wystawy
Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach zaprasza do swojej Galerii na
wystawę malarstwa Urszuli Ślusarczyk i Mariusza Ch rostowskiego. W

Galerii "Na Piętrze" można oglądać prace twórców z kieleckiego środowi,
ska plastycznego. W kieleckim Muzeum Zabawkarstwa można oglądać
lalki Dalekiego Wschodu. Wszystkie eksponaty pochodzą ze zbiorów kolekcjonerek, Urszuli Darskiej-Imamura i Ewy Liszki. W Biurze Wystaw Ar,
tystycznych w.Sandomierzu czynna jest wystawa malarstwa Jolanty Jakimy-Zerek. W galerii .zapole" można oglądać prace księdza Stanisława
Grzegorowskiego zatytułowane "Chwalcie łąkj umajone".

Lato z festiwalem
Trwa 26. Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej. Przez cały
weekend uczestników festiwalu, zespoly taneczne, muzyczne, folklorystyczne i teatralne będzie można zobaczyć w centrum Kielc - m.in. na ul.
Sienkiewicza, w muszli koncertowej parku miejskiego, scenie na placu
Wolności . Uczestnicy festiwalu koncertować będą również w całym województwie świętokrzyskim .
~eczorektaneczny

• Zamek SandomJerskI

- ,Górnictwo krzemienia w neolicie', ,Dwie
podziemne galerie turystyczne', ,Skansen
wioski neoIitycznef, ..Muszle ; minerały ze
zbiorów Muzeum Przyrodniczego z Krakowa'.
Rezerwat czynny: wtorek-piątek w godz. 9-18,
sobota w godz. 9-17, niedziele wgodz. 11-17.

, Informacja i rez-..ąe biletów PKS: 6538-64; autoholowanie: samoc:hody cię1arowe
; autobusy, czynne caIą dobę : 65-38-28, BIUro
Turystyczne: 65-23-40.

ECHO,TAXI, tel. 262,11,11 ,
dojazd do klienta bezplatny.

SKARŻYSKO-KAM,
• Kino .,Metalowiec"
- ul. Słowackiego 25; 17,18.07 - ,Osaczenr USA, I. 15, g. 19.

• Apteka
• Muzeum Im, Ona

• Muzeum Ziemi Staszowsklej
- ul. Jana Pawła II 17. tel. 864-33-44: Ekspozycje stałe : rzeżba, malarstwo, fotografia,
geologia. rzemioslo i kultura materialna regionu, numizmatyka, militaria, .Jędrusie' na ziemi staszowskiej. dział slowacki i judaica . ruch
ludowy oraz wybitni staszowianie, wydawnictwa Biblioleki Staszowskiej. Wystawy okolicz·
nościowe : ceramika. rzeżba rysunek Stanisława Domagały pl. .;ziemi Staszowskiej·
Kieleckiej-Święlokrzyskiej . .;ziemia święta· w
reportażu i obiektywie Roberta Panka i Macieja Zarębskiego, Adam Bień - dokumenty, korespondencja , książki i fotografie. Wystawy
można zwiedzać od poniedziałku do piątku w
godz. 8-16.

• Kino

• BWA

Archeologiczne

• KIno "Syrena"
• brak terminarza.

.- nieczynne.

• Kino .,powiew"

- wystawy stale: .Zabytkowe fajanse i porceiana ćmielowska'• .Poczet królów i ksią1ąt
polskich wg M. Bacx:iareIego'; wyst;Nty czasowe: ,Dzieje Ostrowca ŚWiętokrzyskiego',
.;ze skrzyni malowanej - polski strój Iudowy",
malarstwo Ignacego Pinkasa (1888-1935) ze
zbiorów Muzeum Regionalnego w Jaśle , Mistrzowie modelarstwa - Henryk i Tomasz Gtyzowie. Muzeum czynne: wlorek-p!ątek w
godz. 9-16.30, soboIy w godz. 8-14.30, niedziele w godz. 13-16.30.

.

WŁOSZCZOWA

·17,1 8.07 -.Babe - świnka w mieście' g.

• Muzeum Jł1storyczno

STASZÓW
BIURO REKLAM
I OGŁOSZEŃ
"ECHA DNIA", ul. Czysta 1
(róg Świerczewskiego),
tel. 864,32,58,
czynne 10,14.30.

- brak terminarza.

• Apteka dyżurująca

• ul. 1 Maja 34.

USŁUGI

• WSHP Biblioteka Główna

- ul. 11 listopada 15.

KAZIMIERZA WIELKA

- 17,18.07 -.Ajlawiu' pol,l. 15, g. 18.

Telefony

• Zespół Pomocy
RodzInJe przy PZP

poniedziałki

·18.07 -.Koszmar następnego lata' USA,
L 15. g. 17.

STOPNICA

- apteka ,Krasnar, ul. Kopern-.ka.

- osobowe: plac dwon:owy: tel. 368-3399, ul Piekoszowska: lei. 34-51!;-11 , ul. Jesionowa: lei. 331-79-19, uJ. M-.elczarskiego:
lei. 366-4().4(), ul. Szymanowskiego: lei. 34488-45; bagato_: ut. Armii Czerwonej: teł .
368-06-68, TAXI Oatnia, ul. Szajnowicza: tel.
368-96-66.

, tel. 346-53-11;
15.00-18.00.

PIŃCZÓW

• Kino,.zoK"

• Postoje taksówek

godz.

- ał . Mickiewicza 7. ,Rzeźba' - WacIwN SIaweckI, ,Rysunek' - Anna Stawecka. Galeria

czynna codziennie w godz. 11-17, w niedziele
w godz. 11-15, w poniedziaIIO nieczynna.

, brak terminarza.

• Galeria, ul. Siennieńska 54. tetJlax (047)
263-20-48. Nieczynna.

poniedziaIek-poątek w

• KawiarnIa "W Zamku"

• Galeria BWA ,.7JeIona"

KOŃSKIE

345-n-<ł3,

345-n-46.

- .;zabytki sakralne Sandomierza' - wystawa Jurija Sulimowa. Można również podziwiać zbi6r starych zegarów.

- ut. lapinowska 2.

Międzynarodowa

Kielce. tel.

• Motel Królowej Jadwigi

- brak terminarza.

• Kino "zdrój"
, brak terminarza.

"Omnia",

• Muzeum Narodowe

świętoknysIóego'

Autoholowanie ' kraj, zagranica,
tel. (041) 344-21,71,

JĘDRZEJÓW

całodobowe.

dr 49023

MUZEA

-

USŁUGI

Komunalnych Sp. z 0.0.
usługi pogrzebowe,

RADIO TAXI "EXPRESS",
KIELCE, TEL 366-11,11,
CAŁODOBOWO, EXPRESOWO. I

- ul. Paderewskiego 12. Nieczynna.

XVllw. do 1939r.r . Wystawaczaso.

- brak terminarza.

- rejestracja 7.00-18.00, teł . (0411 366-3121,345-47-44.
_203

OSTROWIEC

• Galeria FotogJafii

początku

• Kino "Jedność"

dr 50149

"OMEGA~,

tel.~.

wa: ,Wspólczesne malarstwo polskie'. Czynne codziennie. oprócz poniedziaIk6w, w godz.
\}'16, w niedziele wstęp wolny.

STĄPORKÓW

Przedsiębiorstwo

dr 5ftU

• .,Echo"

- wystawa projektów ołtarza papieskiego.

• ul. Dobkiewicza 12.

Usług

RADIO TAXI ,.ALFA",
KIelce, tel. 96-22,~.

- przerwa urlopowa

- pala<: biskup6w krakDwskic:h. pl. Zarri<owy l , teł. 34-423-18. Ekspozy<:je stale - korpus rJ(Ntny: ,Wnętrze zabytkowe z XVII i XVIII
wieku', ,Sanktuarium MatszaIka Józefa PiwdsIóego'; sIuzy<Io póInocne - ,Galeria malarstwa polskiego i sztuki zdobniczej (od

• Kino "Ballada"
- teł. 38-11-251; nieczynne.

• Prywatna Przychodnia
Specjalistów "Omega"

090,26-48~.

• Muzeum Diecezjalne

- ,Sandomierz w dawnej fotografii'.

- SieczI<o, teł. (041 l 331-69-{)4.

INNE

• Galeria .,zapole"

• wystaNa prl...store fotoga!ie Saldomierza'.

SĘDZISZÓW

• Wizyty domowe pediatrów

345-88-88.

RADIO TAXI

• Galeria BWA

• KIno "Kuźnica"
• nieczynne.

tel. (041) 331-14-94.

RADIO TAXI "UDER",
Kielce, tel. 96-66,

• ,.5tudyjne"

uwodzenia' USA, I.

SUCHEDNIÓW

KIelce, tel. 366-31,n, 344-67-88.

- 17,1L07 ' ,Wing Cornrnande(" USA, I.
12, g. 16,.EOTV"USA,l 15,9-18, J\dWokaI"
USA, l 15, g. 20.15.

,Szkoła

dr 49267

dr507If

• .,Moskwa"

- tel. 344-63-19: Galeria fNiA .Piwnice',
ul leśna 7. Wys-.. malarstwa lJłSzuIi ~
sarczyk. ~ malarstwa Mariusza ~
stowsIóego. Galeria czynna od poniedziaIku
do piątku w godzinach 11 . ~ 17.00, w niedzi&.
Ie w godz. 11.~15.00, w soboIy - nieczyI'>na.GaIeria BWA.NaPięlrze', ul. leśna 7. Wystawa malarstwa twón:ów kieIedóego śr0do
wiska plastycznego ze zbior6w fNiA. Galeria
czynna od poniedziaIku do piątlcu w godz.
9 .00-15.00, w soboIy ; niedziele - niec:zynna.

• Kino "Miejskie"

dr 5f071

- Strat Miejska: 986. 368-75-15 (czynne
caIą dobę); 368-75-33 (w godz. 7-15, po godz.
15 fax); posterunki, czynne w godz. 7 .~
22.00: $r6ctmieście - 67-60-13, Pomoc Dr0gowa: 366-00-65, Pogotowie Ene<getyczne
Kielce-miasto: 991, Pogotowie Gazowe' 33120-20 ; 992, Pogotowie Wod.-Kan.: 994, C.O ..
EIełdryczne RPGM: 361,18-33, czynne w
godz. 15.~23 .00 w dni powszednie, w godz.
7.00-23.00 w dni wolne od pracy: 331-16-47 i
344-30-94,lnfonnac:ja PKS: 366-02-79, Informacja PKP: 360-93-28.

-17-18.07 - ,Ogriem ; mieczem' pol. l 12,
9- 12, ,ŚCigany" USA, I. 12. g . 15.15, 18.45,
.,Zakochana zIośnica' USA, l 15, 9- 17, .EO
TV" USA, I. 15, 9- 20.30.

wYSTAWY

• Apteka

- 17,18.07 15, g. 17, 19.

• BWA Sandomierz
- W galerii eWA czynna jest wystawa malarstwa Jolanty Jakimy-Zerek.

• ,ChwaiCle Iąki umajone· - wystawa księdza Stanisława Grzegorowskiego.

- ul. Marszałkowska 17.

• Pogotowie pediatryczne

Telefony

KIELCE

STARACHOWICE

• Pogotowie pediatryczne
- czynne wgodz. 7-22, teł . (041) J68.46.36.

,7.~22 .00,

Pogotowie Ratunkowe - 999
- 998
Pogotowie Policyjne - 997

IL-__~te~I~.2~5~~~7~,~37~8~,~9~6~~~8~.__~~~

• Pomoc Doraźna dla Dzlecl D.R. Szczukoccy

Aneta, Aleksy i Bogdan
w niedzielę Erwin, Kamil
i Wespazjan
Straż Pożarna

DAREX, Radio Taxi,

Białego

- Rej6w, ul. SIoneczna 90, ""- 531-33 l Czynne codzoennIe: ekspozycja plenerowa - ClIły
dzień , ekspozycja w budyriw - w godz. 9-17.

• Kryta pIywałnIa
- ul. Spółdzielcza 19, tel. 539-345, czynna.
ponoedzialek-piątek w godzinach 8-20, soboty
i niedziela w godzinach 10-20.

POSTÓJ TAXI
" PRZY DWORCU",
nie pobiera opiaty za dojazd,
tel. 513,705.
balu I

- ul. Zamkowa 14, telJfax 832-38-58.

Czynne: wtorek - niedziela w godz. 10-17, poniedziaIek· nieczynne. Wystawy stale: .Kuchnia królewska' - zbiór sreber I cyny eur0peJskiej XVlI-XIX-wiecznej, ,Gabinet numozmatyany' - monety połskie od XI do XX woeku, ,Historia wzgórza zamkowego w ikonografii·,
.Ekspozyqa etnografoczna' - prezentuje kulturę materialną Sandomierzan i Lasowoak6w,
,Ekspozycja archeołogiczna' , naczynoa.
broń, ozdoby z tzw. ,Grobu ksiątpgo' z
Sandomierza - Krak6wki oraz cmentarzyska
kultury przeworskoej z okresu wpływ6w rzymskich i IV w. n. e. Wystawy czasowe: J(rocząc
drogami aniot6w. Antoly w sztuce l tradycjI
judochrześcijańsloef, wystawa pokonkursowa prac uczniów szk6I średnICh ,SandorT>«z i
Sandomierza_' zorganizowana przez Muzeum Okręgowe w Sandomierzu I Krąg
MIodych MoIośnl 6w SandomIerza, ,Polskie
ludowe onstrumenty muzyczne' wystawa ze
zbiorów Muzeum Ludowych Instrument6w
Muzycznych w SzydIowcu. W Zamku Sandomoerslom czynna fest wystawa fotograficzna
Ewy Kossowskiej-Sierokosz zatytulowana
.BIogos/awoen1 czystego serca'. Wystawa poświęcona jest WIZ}'CIe Ojce ŚWI9tego Jana
Pawia II w Sandomoerzu.

•

Oddział

Muzeum Uteratury

- ut. Katedralna 517, tel. 832,21-47 Czynne wtorek - noedz>ela w godz. 9-16, ponoedzJaIek - nIeczynne. Wystawa stała .Jazdy do
Sandomoerza' - ekspozycja pośwIpna
zwoązkom Jarosława twasztoewicza z Sandomierzem; wystawa czasowa. ,Mk:ząca wza·
jemność' , wyslawa poświęcona sylwetce i
tw6rczoścj

Karola Wojtyły.

• Muzeum HI torli
Polskiego Rucbu Ludowego
- Rynek 719, lei 832-21-41 , godzJIlyotwarcia: poniedziałek, nieczynne, wtorek-piątek w
godz. 10-17, sobota-niedzoela w godz. 10-14.

Dom Kultury "Sabat' w Kielcach oraz Klub Seniofa zapraszają na wieczorek taneczny, który odbędzie się w niedzielę, 18 lipca, o godz. 16.30.
Zagra zespól Michalskich.

W kinach
Miłośników sensacji zapraszamy na film ,Godzina zemsty" ("Romanti,
ca', Kielce) z Melem Gibsonem w foli głównej . Tym razem ten popu lamy
aktor wcielił się w postać złodzieja pracującego dla mafii. Postanawia się
on zemścić na wspólniku, który wystawia go do wiatru. Film obfituje w
wiele drastycznych, brutalnych scen, dlatego polecamy go jedynie wio
dzom o' mocnycłl nerwach. Milusińskich i ich rodziców zapraszamy na
film ,Wielki Joe" ("Romantica", Kielce), którego bohaterem jest sympatyczny goryl. Na skutek zmian genetycznych Joe rośnie jak na drożdżach i
zaczyna niemalże przypominać King-Konga. Pewnego dnia zwierzę trafia z afrykańskiego buszu wprost na ulice wielkiego miasta w USA. Na domiar wszystkiego jego śladem podążają bezwzględni kłusownicy. Warto
zaznaczyć, że film jest dubbingowany. W kieleckiej "Moskwie" można
obejrzeć zwariowaną komedię "Ściągany" , która jest parodią znanych filmów policyjnych. Młodych widzów ze Starachowic zapraszamy na film
"Szkoła uwodzenia", mieszkańcy Suchedniowa mogą obejrzeć "Ogniem i
mieczem", zaś Sędziszowa "Operację Samum".
/NiebJ

Fletnia Pana
Na kolejny wieczór muzyczny zaprasza dziś o godz. 19 klasztor 0.0.
Cystersów w Jędrzejowie, jeden z organizatorów V Międzynarodowego
Festiwalu Organowego Jędrzejów '99. Melomanów czeka dziś prawdziwa uczta muzyczna, ponieważ w duecie zagrają: Georgij Agratina z Ukra,
iny i Robert Grudzień , dyrektor festiwalu. G. Agratina grający na fletni
Pana i R. Grudzień - na organach są doskonale znani, gdyż goszczą w
klasztorze co roku . W ich wykonaniu będzi e!1lY mogli usłyszeć: "Bolero"
M. Ravela, .Ave Maria" Schuberta, .Alleluja" Mozarta oraz ,Te deum". Muzykom będzie towarzyszyć sopranistka Maryke Langelaan z Fran1b

<
CO GDZI

0.30 Dzieci ze Stepford - film sf USA
2.00 Drzewo Jozuego - film sens.
USA 3.45 Dzieci ze Stepford (powt. )

080,.A

Nasza Telewizja

katol. 8.00 Rupert (18) - seńal anim.
USA 8.25 Kapitan Power - seńal sf
USA 8.50 Kalambury - teleturniej
9.20 Talent za talent - teleturniej 9.50
Owocmocna lista przebojów - pr.
muz. 10.00 Strażnik Teksasu - seńal
sens. USA 11.00 Twardzi ludzie - film
sens. USA 12.40 David i Usa - film
obycz. USA 14.30 Z pianką czy bez?
(3) (powt.) 15.00 Gospodarz-teleturniej 15.30 Unk Joumal - mag. mody
16.00 Inform. 16.10 Zepter Sport Magazyn 16.20 Powrót Supermana (3)seńal przyg. USA 17.15 Na wschód
od Edenu (1) - seńal obycz. USA
18.10 Herkules - seńal przyg. USA
19.05 Disco Polo Live 20.00 Idź na
całość - show z nagrodami 20.50 Losowanie LOTTO i szczęśliwego numerka 21.00 Extralarge (4)-wl. seńal
sens. 21.55 Instynkt zabójcy - film
woj. USA 23.40 Klub Udana Randka
(219) - seńal kom. USA 0.10 Ogłosze
nie wyników LOTTO 0.15 Playboy:
Lubiane i pożądane (3) - seńal erot.
1.15 Podsłuchana rozmowa - film
erot. USA 2.55 Muzyka na BIS 3.55
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TVP2

55 Śladami Ogniem i mieczem (1/3). dok. 7.25 Sport telegram (powt)
30 Tacy sami - mag. ludzi nier. 8.00 Sandokan (15) - serial
im. 8.30 Program lokalny 9.30 Powinie 9.35 Życie obok nas: Przede
tkim natura: Zebry torują drogę film dok. 10.05 Chopinowscy inrpretatorzy: Marta Argeńch gra I kanrt fortepianowy e-moll F. Chopina
.00 Podróże w czasie i przestrzeni:
a z National Geographic: Pan
ox i rekiny - film dok. USA 11.55 Kino
z rodziców: Spotkanie z Hanną Barrą - seńale anim. 12.25 Kino bez 10'cć:rw: Cudowne lata (SS) Wspólna
ka - seńal obycz. USA 12.55 BallyssangeI (28) Chleb i woda - bryt seI obycz. 13.50 Seans filmowy - mag.
4.20 AnimaIs - mag. przyr. 15.00 Failiada - teleturniej 15.30 ZIotopolscy
7) Klopoty z mężczyznami (powt)
6.00 Spotkanie z balladą: WIOSIla w
opydlowie (1) Uprawiajmy coś - pr.
z!". 17.00 Artyści dzieciom - widowicyrkowe 18.00 Panorama 18.10
!Ogram lokalny 18.30 Duety do metyturniej 19.00 Zlotopolscy (38) Nie1Jx~'~ni goście (powl) 19.30 Sza. i Teodorsz - serial anim. 20.00 Spoie z balladą: WIOSIla w Kopydkmie
) Strażackie święto - pr. roZT. 21.00
. Sport: Copa America - mecz: 03
'.
(w przerwie Panorama) 22.55
na niedzielę 23.05 Panorama
3.20 Prognoza pogody 23.30 Z~
Yscenańusz-kom. USA 1.05-1.50

00 VOO - OOVl OOVl - koncert
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.00 Animaniacy - serial anim. 7.25
iś Mieszko i przyjaciełe - serial arom.
.30 Świat ogrodów - serial dok. 8.00
do królestwa zwierząt - sedok. 8.30 Kronika 8.40 Wiara i ży
- pr. red. katol. 9.10 Podpowiedzi w
-mag. krajozn. 9.30 TajemniWiklinowej Zatoki - seńal anim.

0.OOProjektX-rep. 10.25W1óczęgi

. film obycz. 12.00 Sobota w Bytko- serial obycz. 12.30 Portrety: JuJabczyński - pr. publicysl 13.00
.
informatyczne - pr. pIJ. l 13.30 Przeboje muzyki poważ14.30 Detektywi na wakaqach (3)
- pol. serial przyg. 15.05 Na
- serial 15.30 Zesp6ł adwokacki
aJllSIm'rb
' - pr. roZT. 16.05 Tajemnica
(6) - pol. serial woj. 16.45 WoI- film obycz. 17.00 Pasaż - mag.
. ralny18.00Panorama18.10Kroka 18.30 Pełna kultura 19.00 Margi. - pr. roZT. 19.15 Mały jazz 19.30
land Prix MTB - relacja 20.00 Ka!r
ratunkowa - film sf USA 21.30
ika 21 .45 Wiad. sport. 22.00 Hol......"""''1-,1,.,. e portrety - serial dok. 22.25
ńs De Burgh - pr. roZ!". 23.1~.45
te wybrzeże - thriller USA

t; ~

POLSAT

Disco Rełax 7.00 Unk Joumal mody 7.30 W drodze - mag. red.

7.00 Pr. dnia - TV Polonia zaprasza
7.05 Aby do świtu (2. 3. 4) (powt.)
8.10 Notacje: Mój Toruń - rep. 8.20
Notacje: Jaśkowe cyfrowanie - rep.
8.30 Wiad . 8.45 Wakacje z Ziarnempr. dla dzieci 9.10 Zaczarowany
ołówek - seńal anim. 9.20 Mieszkaniec zegara z kurantem (4) Koncertmistrz - seńal anim. 9.30 Szafiki: Bajkowe spotkanie z Korneliuszem
10.00 Hity z satelity 10.20 Brawo!
Hit! - Jestem - Irena Jarocka 11.05
Brawo! Hit! - libański tryptyk - Sila
nadziei (2) - rep. 11 .35 Brawo! Hit! Bajki polskie 12.00 Nie tylko dla
najmłodszych: Panienka z okienka
(1) Waśń rodów - pol. film przyg.
13.30 Na skrzydłach Ikara (2) Polskie skrzydła (powt.) 14.00 Siedem
życzeń (2) Spojrzenie faraona - seńal pol. 15.00 Skarbiec - mag. 15.30
Wieści polonijne 15.40 Spotkanie z
Balladą: Wesele w Kopydłowie (2)
16.40 Mówi się ... - mag. 17.00 Teleexpress 17.15 Wesoło. czyli smutno:
Biesiada z biskupem Alfonsem Nossolem 18.15 Złotopolscy (89. 90) Nowe kłopoty. Zagadka - telenowela
pol. 19.05 Teledyski na życzenie
19.15 Dobranocka: Bodzio - mały
helikopterek (2) 19.30 Wiad. i Pr~
gnoza pogody 19.55 Sport 20.00 Poprawiny. czyli II Gala Piosenki Biesiadnej (1) 21.00 Zazdrość i medycyna - melodram. pol. 23.05 Panorama
23.15 Prognoza pogody 23.20 Republika Marzeń - koncert zespolu
Republika 0.10 Pr. dnia 0.15 Złoto
polscy (89. 90) Nowe kłopoty. Zagadka (powl) 1.05 Teledyski na życze
nie (powt.) 1.15 Bodzio - mały helik0pterek (2) (powl) 1.30 Wiad .. Sport i
Prognoza pogody 2.00 Poprawiny.
czyli II Gala Piosenki Biesiadnej
(powt.) 2.55 Zazdrość i medycyna
(powl) 4.30 Panorama 4.40 Progooza pogody 4.45 Notacje: Mój Toruń
(powl) 4.55 Republika Marzeń
(powt.) 5.50 Sportowa sobota 6.10
Wesoło. czyti smutno: Biesiada z biskupem Alfonsem Nossołem (powl)

RTl7
6.30 Teledyski 7.15 Teleshopping
8.15 Sunset Beach - serialobycz.
9.00 Odjazdowe kreskówki: Bajka
na dobranoc. Simba - król lew. Kochany urwis. Trefniś 10.40 Dziewczyna z komputera - serial kom.
11.05 Trzecia planeta od Słońca - seńal kom. 11 .30 Tatuś odchod.zi gdzie jest testament - kom. USA
13.10 Ukryta kamera - pr. rozr. 13.35
Detektywi - serial kom. 14.05 My i
one - seńal kom. 14.30 Robin Hood seńal przyg. 15.25 Opowieści zlotej
małpy - seńal przyg. 16.20 Steven
Spielberg przedstawia: Niesamowite
historie - seńal f 16.45 Alfred Hitchcock przedstawia - serial sens. 17.10
Nieustraszeni - seńal sens. 18.00
Czynnik PSI 2 - seńal sf 18.50 7 minut - wydarzenia dnia - pr. inform.
19.00 Extra Zoom - mag. sensacji
19.30 Prognoza pogody 19.35 Świat
pana trenera - seńal kom. 20 .00~. 30
Sobota mocnych wrażeń : 20.00 Bullshot - bryt. kom . krym. 21 .35 Savannah - serial obycz. 22.25 Smok - Histońa Brucea Lee - film biogr. USA

7.00 Nasz sklep - zakupy w TV 8.00
Przygody Tomka Sawyera (15) - seńal
anim. 8.30 Baśnie Braci Gńmm - serial
anim. 9.00 Wygraj! Wyśpiewaj! - pr.
muz. dla dzieci 10.00 Oblicza prawdy
(lO) - seńaI10.45 Błogosławione kłam
stwo (23) - seńaI11.30 TeleJazda - pr.
muz. 11.45 Nasze lato 12.00 Bylem
świadkiem - film dok. USA 12.45 Melanźeńa - pr. muz. 13.15 Gilette sport mag. sportów ekstremalnych 13.45
Adax Techno Party 14.30 Polacy od
kuchni - pr. kulinarny 14.45 Klub 1001
podróży - mag. turysl15.30 Wakacyjne kino wspomnień : Kiedy ostatni raz
widziałem Paryż - melodram. USA
17.30 Histońe niesamowite (38) - seńal
USA 18.00 Popeye (68) - seńal anim.
18.30 VIP - wydarzenia. informacje.
plotki 19.00 Extra Zoom - mag. sensacji
19.35 Świat pana trenera - seńal kom.
USA 20.00 BulIshot - bryt kom. krym.
21.35 Nasze wiadomości 21.55 Nasze
lato 22.1 OGorące kino: Niebezpieczne
rozmowy - thńUer USA 0.00-1.00 Wy}ście awaryjne - mag.

7.00 Telesklep 8.00 Little Mouse in
the Praire (3) - seńal anim. 8.30 The
littles (5) - seńal anim. 9.00 Babilon
V (28) - serial sf USA 10.00 Max
Glick (6)-seńal sens. USA 10.30 Big
Star Party 11.30 Lato Leśnych Ludzi
(3)-seńal pol. 12.45Conan (14)-serial przyg. USA 13.40 Tam. gdzie
kwitną lilie - film obycz. USA 15.30
Seńal dok. 15.50 Poi rot (3) - bryt. seńal krym . 16.50 Strażacy (3) - seńal
obycz. USA 17.45 Siłacze - między
narodowe zawody Strong Man 18.55
Pogoda 19.00 TVN Fakty 19.25
Sport 19.30 Śpiewać każdy może kom. USA 21 .35 Maraton uśmiechu
liga dowcipów 22.05 Zwańowana forsa - pr. rozr. 22.35 Córki czarnoksię
żnika - film sf USA 0.10 Zdradziecki
plan - film sens. USA 1.50 Granie na
zawołanie - pr. rozr. 3.50 Granie na
ekranie

KIEDY?

STRONA 13

NIEDZIELA
TVPl
7.00 Polskie stada i stadniny koni:
Kadyny - felieton 7.30 Proszę o odpowiedż 7.45 Nasza gmina 8.00 Poranek film. 8.25 Teleranek na wakacjach 8.50 Kiedy slońce traci blask
(1/6) Hanzo - czeski seńal obycz.
9.45 Wiad . naukowe 10.00 Gang
Kellych - austral. film krym . 11.20
Grajcie Dudy. Grajcie Basy - XXXIII
Festiwal Kapel i Spiewaków Ludowych - Kazimierz 12.00 Anioł Pań
ski 12.15 Czasy - katol. mag. inform. 12.25 Ludzki świat 12.45 Tań
ce polskie: Tańce Beskidu Śląskie
go - Wisła. Brenna 13.00 Wiad .
13.10 Tydzień 13.40 Od przedszkola do Opola: Wojciech hrabia Dzieduszycki 14.15 Przygody Sindbada
(27) - serial przyg. USA 15.00 Studio Sport: GP Polski w kolarstwie
górskim 15.25 Studio Sport: Turniej
tenisowy kobiet - Prokom Polish
Open - finał 17.00 Teleexpress
17.20 Śmiechu warte - pr. rozr.
17.50 Dziennik Telewizyjny - pr. satyr. 18.05 Słoneczny patrol (2) - seńal przyg. USA 19.00 Wieczorynka :
I pies i wydra 19.30 Wiad .• Sport
19.55 Prognoza pogody 20.05 Statek miłości (8) - seńal kom. USA
21.00 Audiotele - rozwiązanie konkursu 21.05 Decyzja należy do ciebie: Dobrana para - pr. publicysl.
[auditele: tak - 0-70055580. nie - 070055590) 21.45 Ktokolwiek widzial. ktokolwiek wie ... - mag. krym .
(suplement) 21.50 Sportowa niedziela i GP Polski w kolarstwie górskim 22.10 Studio Sport: MŚ juniorów w lekkoatletyce 22.45 Goldfinger - bryt. film sens. 0.30 Muzyka
łagodzi obyczaje: Muzyczne sekrety dworu Stanisława Augusta 0.551.35 Z Kartaginy na Saharę - fr.-tunezyjski film dok .

TVP2
8.00 Muzycznrelaks 8.20 Rozkoszny
łotr - film 10.15 Muzyka Ameryki
11.00 Herkules - film 12.45 Kolekcjoner 13.00 Sąd kryminalny - seńal
14.00 Pr. dla dzieci 14.30 Podróże w
świat sztuki 15.00 Janka - seńal
15.40 Sekrety ptasich gniazd 16.00
Kokoro - serce Japonii 16.30 Podr6żnicy 16.45 Przed rajdem 17.15 Prognoza pogody i Wiadomości TKK
17.35 Omówienie programu 17.40
Latoteka 18.00 Klub obieżyświata
18.15 Z drugiej strony lustra 18.30
Muzyka Ameryki 19.30 Pr. dla dzieci
20.00 Prognoza pogody i Wiadomości TKK 20.30 Spóżn iona prawda film 22.15 W poszukiwaniu zaginionych skarbów 22.45 Prognoza pogody i Wiadomości TKK

6.55 Sprytne kocisko - film obycz.
USA 8.25 Sprawa Kramerów - dram.
psych. USA 10.10 Małolaty ninja w
lunaparku - film p~g . USA 11.45
Dzień ojca - kom. uSA 13.25 Gattaca - Szok przyszłości - film sf USA
15.15 W krzywym zwierciadle. Wakacje w Vegas - kom. USA 16.50
Uwolnić orkę 3 - film przyg. USA
18.20 Dzieciaki do wzięcia - kom.
USA 20.00 Biustolodzy - dram.
obycz. USA 21.40 Skandalista larry
Flynt - dram. obycz. USA 23.50
Dzień.ojca - kom. USA 1.30 Coś za
coś - thńller USA 3.00 Prosto z Hołly
wood - mag. 3.30 Terytorium KomanczlJw - hiszp. film woj. 5.05 KlopoUiwy gość - pol. kom. obycz.

TVK Darni Skarż sko
8.00 Muzyczna Darni 8.20 Rozkoszny łotr - film 9.45 Siedem kobiet w
różnym WIeku 10.00 Skarżyski Kalejdoskop 10.25 Muzyczna Darni
11.00 Herkules - film 12.45 Kolekcjoner 13.00 Sąd kryminalny - serial 14.00 Pr. dla dzieci 14.30 Podr6że w świat sztuki 15.00 Janka - serial 15.40 Sekrety ptasich gniazd
16.00 Kokoro - serce Japonii 16.30
Podróżn icy 16.45 Przed rajdem
17.00 Muzyczna Darni 17.15 Skartyski Kalejdoskop 17.40 Muzyczna
Darni 18.00 Kuchnia smakosza
18.30 Muzyka Ameryki 19.30 Pr. dla
dzieci 20.00 Muzyczna Darni 20.30
Spóźniona prawda - film 22.05 Skarży5ki Kalejdoskop

7.05

Echa

tygodnia

(dla

nies/yszących) 7.40 Statek miłości
(8) - seńal kom. USA 8.25 Słowo na
niedzielę (dla niesłyszących) 8.30
Program lokalny 9.35 Wzwyż:. Blizna

10.00 Ulica Sezamkowa - pr. dla
dzieci 10.30 Bezpieczne wakacje turniej motoryz. 11.00 Szalejąca Planeta: lawiny - film dok. USA 12.00
Wszyscy kochają Willyego Wuffa niem. film dla dzieci 13.30 Ludzie to
lubią, co kupują - pr. publicyst. 14.25
30 ton! Usta. lista - lista przebojów
15.00 Familiada - teleturniej 15.30
Zlotopolscy (39) Dzieci (powt.) 16.00
Szansa na sukces: Elektryczne Gitary - pr. rozr. 17.00 Nasz Charlie (4)
Nadzieja - niem. serialobycz. 18.00
Panorama 18.10 Program lokalny
18.35 Jaś Faso/a: Jaś Fasola jedZie
do miasta - bryt serial kom. 19.057
dni świat 19.30 Gol - mag. piłkarski
20.00 Team i Tym: Baw się i Cieszyn
(2) 21.00 Nowojorscy gliniarze (87) serial sens. USA 21 .50 Dw6jkomanla
22.00 Panorama 22.25 Prognoza pagody 22.40 Studio Sport; Copa Amelica - finał 1.05-1.55 Kabaret Koń Polski: Bal na pongonie - pr. rozr.

KRAKÓW 3
7.00 Hej. Arnold - seńal anim. 7.25
Miś Mieszko I przyjaciele - seriat
anim. 7.30 Janka - seńal pol. 8.00
Zaproszenie 8.30 Klub działkowi
cza - mag. 8.40 Przeboje TV Kraków 9.05 Kalejdoskop sport. 9.30
Przyrodnicy - pr. przyr. 9.55 Dzieje
kultury polskiej - felieton 10.50
Fałszywy kadr - felieton 11.15 Kołej
ki - rep. 11.30 Kłusownik (1/3) - pol.
serial przyg. 12.30 Rola - mag. roln.
12.50 Gazdówka - mag. zakopiań
ski 13.10 Z plecakiem i walizką mag. turySI. 13.35 Pełna kultura
14.10 Kufer babci Aliny - mag.
14.30 Słonie - walka o przetnNanie film dok. 15.20 Zawsze razem - pilot
niem. seńalu obycz. 16.55 Sting koncert w Oslo 18.00 Panorama
18.10 Kronika 18.30 GP MTB - relacja 19.00 Komisarz Szympański
(os!.) - niem. serial sens. 20.00 Studio Sport: Rozgrywki żużlowe 21 .00
Sprawozdawczy mag. sport. 21 .30
Kronika 21 .45 Kocie klipy - pr. muz.

22.00 Drozda Show - pr. rozr. 22.50
Sekrety II wojny światowej - seńal
dok. 23.45~.35 Uderzenie (3) bryt. seńal sens.

POLSAT
6.00 Disco Polo live 7.00 Ręce.
które leczą 7.30 Jesteśmy - mag.
red . katol. 8.00 Rupert (19) - serial
anim. USA 8.30 Kapitan Power (1 O)
- seńal sf USA 9.00 Kalambury - 'teleturniej 9.30 Rekiny kart - teleturniej 10.00 Disco Relax 11 .00 Oni.
Ona i pizzeńa (20) - seńal kom. USA
11.30 Ach. śpij kochanie (6) - serial
kom. USA 12.00 Wszystko za hit
(2113) - serial kom . USA 12.30
Człowiek z dziczy - film przyg. USA
14.30 Sport: Walki bokserskie kobiet 15.30 lato z nami 16.00 Informacje 16.10 Zepter Sport Magazyn
16.20 Powrót Supermana (4) - serial przyg. USA 17.20 Północ Południe . Ciąg dalszy (4) - serial
obycz. USA 18.15 Herkules - serial
przyg. USA 19.05 Idż na całość show z nagrodami 20.05 Air Arneń
ca (8) - seńal sens. USA 20.50 Losowanie LOTTO 21.00 Inna kobieta
- dram. obycz. USA 22.45 Ogłosze
nie wyników LOTTO 22.50 Niesamowite dzieciaki 2 - kom . przyg.
USA 0.30 Mag . sport. 2.00 Muzyka
na BIS 3.55 Pożegnanie

TV POLONIA
7.00 Slowo na niedzielę 7.05 Echa
tygodnia 7.35 W labiryncie (43. 44)
Na ratunek; Matka (powt.) 8.30 Madonny polskie: Matka-BoŻ8 Leśnio
wska - rep. 9.00 Poranek muzyczny: Gala operowa w Cieszynie - Viva ił Canto (1) 9.50 Zlotopolscy (89.
90) Nowe kłopoty. Zagadka (powt.)
10.40 Zaproszenie: Statkiem pod
górkę (elbląskie) (powt.) 11.00 Mała
Księżniczka (30) - seńal anim.
11.30 Wakacyjne powtórki: Szkoła
na wesoło - pr. dla dzieci 12.00 Anioł
Pański 12.15 Crazy horse - film dok.
12.45 Wieści polonijne 13.00
Transm. mszy św. 14.05 Teatr familijny: O zwierzętach to i owo - sztuka
Benedykta Hertza 15.00 Wspomnień czar: Pieśniarz Warszawy kom. pol. 16.00 Tajlandia - rep.
16.30 Hrabia Kaczula (42) - serial
anim. 17.00 Teleexpress 17.15
Podwieczorek ... z Polonią - pr. rozr.
18.00 Biografie: Czas Komedy-film
dok. 19.00 Wieści polonijne (powt.)
19.15 Dobranocka: Przygody Bolka
i Lolka 19.30 Wiad . 19.50 Prognoza
pogody 19.55 Sport 20.00 Powieść
na niedzielę : Hania - pol. film obycz.
21.30 Wiwat. XX wiek! - Kabareton
letni (2) 22.30 Panorama 22.55 Prognoza pogody 23.05 Imię moje Kinga - rep. 0.05 Teledyski na życzenie
0.15 Pr. dnia 0.20 Droga (5) Rysopis uwodziciela (powt.) 1.20 Dobranocka: Przygody Bolka i Lolka
(powt.) 1.30 Wiad .. Sport i Prognoza pogody 2.00 Powieść na niedzielę : Hania (powt.) 3.30 Wiwat. XX
wiek! (powt.) 4.15 Notacje: Jaśko
we cyfrowanie (powl.) 4.30 Panorama 4.55 Prognoza pogody 5.00
Wspomnień czar: Pieśniarz Warszawy (powl.) 6.00 Tajlandia (powt.)
6.30 Crazy horse (powt.)

RTl7
6.00 Teledyski 7.00 Teleshopping
8.05 Detektywi - seńal obycz. 8.35
My i one - serial kom. 9.00 Odjazdowe kreskówki: Bajka na dobranoc.
Simba - król lew. Kochany urwis
10.40 Bullshot - bryt. kom . krym.
12.10 Powrót na Wyspę Skarbów serial przyg. 13.05 Autostrada do
Nieba - serial 14.00 Napad z bronią
w ręku (3) - western austraI. 15.40
Ukryta kamera - pr. rozr. 16.05
Cienka niebieska linia - serial kom .
16.35 Łysoń -seńal kom. 17.05 Detektywi z wyższych sfer - serial
sens. 18.00 Rewolwer i melonik seńal sens. 18.55 7 minut - wydarzenia dnia - pr. inform. oraz prognoza pogody 19.05 McCall - serial
sens. 20.00-23.10 Przebojowa niedzieLa: 20.00 Drzewo Jozuego film sens. USA 21.55 Wieczór z wa-

mpirem: Wojciech Cejrowski. Piotr
Gąsowski - talk show 23.10 Oblicza
Nowego Jorku - seńal sens. 23.55
Detektywi z wyższych sfer - serial
sens. 0.45 Kańera maklera - serial
obycz. 1.35 McCall - serial sens.
2.20 Oblicza Nowego Jorku - serial
sens.

Nasza Telewizja
7.00 Nasz sklep - zakupy w TV 8.00
Wygraj! Wyśpiewaj! - pr. muz. 8.45
Popeye (69) - seńal anim. 9.15 Giletle Sport - mag. sportów ekstremalnych 9.45 Szczęśliwa ósemka pr. muz. 10.15 Wakacyjne kino
wspomnień : Kiedy ostatni raz widziałem Paryż - melodram. USA
12.15 Muzyczny regał - pr. muz.
12.45 Wielcy reżyserzy (12) - seńal
dok. USA 14.00 lista przebojów
podwórkowych 14.30 Wakacyjne
kino wspomnień : Anna Karenina bryt. dram. kostium . 16.30 Ręce do
góry - talk show 17.00 Modelki w raju - seńal fr. 18.40 VIP - wydarzenia.
informacje. plotki 19.05 McCall- sańal sens. USA 20.00 Drzewo Jozuego - film sens. USA 21.55 Wieczór z
wampirem - talk show 23.10 Nasze
lato 0.40-1.40 Wyjście awaryjne mag.

7.00 Telesklep 8.00 Honeybee
Hutch (5) - seńal anim. 8.30 Przygody PytaIskich (5) - seńal 9.00 Babilon V(29) - seńal sf USA 10.00 Szalony świat (5) - serial 10.30 Pepsi
Chart - pr. muz. 11.00 Śpiewać każ
dy może (powt.) 13.00 Przygody
Sherlocka Holmesa (12) - bryt. seńal krym . 14.00 Długie gorące latofilm obycz. USA 16.10 Szczęściarz
Antoni - pol. kom . obycz. 17.45 Zostań gwiazdą - pr. rozr. 18.55 Pogoda 19.00 TVN Fakty 19.25 Sport
19.30 Dziedzictwo grzechu - dram.
obycz. USA 21.15 Kręć z nami - pr.
rozr. 21 .45 Zwańowana forsa - pr.
rozr. 22.15 Noc poślubna w biały
dzień - pol. film obycz. 23.45 Big
Star Party - pr. rozr. 0.40 Inspektor
Knight (15) - seńal sens. USA 1.30
Granie na zawołanie - pr. rozr. 3.30
Granie na ekranie - pr. rozr.

8.00 Muzyczny poranek 8.20 Spóż
niona prawda - film 10.15 Pr. dla
dzieci 11.05 Dwie brygady - film
12.30 Fabryka 13.00 Znajlepszymi
życzeniami 14.00 Kuchnia smakosza 14.30 Kokoro - serce Japonii
15.00 Muzyka Ameryki 16.00 Pierwszy ulan II Rzeczypospolitej 17.15
Wiadomości TKK 17.45 Omówienie
programu 17.50 To już lato 18.05
Ruszaj w znane i nieznane 18.30
Bonanza - serial 19.30 Pr. dla dzieci
20.00 To już lato 20.30 Aguirre.
Gniew Boży - film 22.15 Decoy - film
22.45 Wiadomości TKK

6.00 Prosto z Hollywood - mag. 6.45
Idealna para - kom . USA 8.15 Ojciec panny młodej 2 - kom . USA
10.00 Aligator z bagien - bryt. film
przyr. 10.55 Prosto z Hollywood mag. 11.25 Hokus pokus - kom .
USA 13.00 Ludzie miasta - dram.
sens. USA 14.50 Mój chłopak się
żeni - kom. obycz. USA 16.35 Białe
wilki 3 - film przyg. USA 18.15 Kto
wrobił Królika Rogera? - kom. USA
20.0ą Duch i Mrok - thriller USA
21.50 Ojciec panny młodej 2 - kom.
USA 23.40 Stalin - film biogr. USA
2.35 Tango i Cash - film sens. USA
4.20 Człowiek. który aresztował Eichmanna - dram. sens. USA

TVK Darni

Skarż

sko

8.00 Muzyczna Darni 8.20 Spóźnio
na prawda - film 10.00 Muzyczna
Darni 10.15 Pr. dla dzieci 10.45 Muzyczna Darni 11.05 Dwie brygadyfilm 12.30 Fabryka 13.00 Znajlepszymi życzeniami 14.00 Kuchnia
smakosza 14.30 Kokoro - serce Japonii 15.00 Muzyka Ameryki 16.00
Pierwszy ułan II Rzeczypospolitej
17.00 Muzyczna Darni 17.15 Skarżyski Kalejdoskop 17.40 Muzyczna
Darni 18.00 Na peryferiach życia
18.30 Bonanza - seńa119.30 Pr. dla
dzieci 20.00 Muzyczna Darni 20.25
Aguirre. Gniew Boży - film 22.00
Skarżyski Kalejdoskop
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91 osłabienie, bezład.
101 spływa w kupalnockę,
111 patron trędowatych .

~ni
~

ro

krzyżówki

szalony w Rio,
121 specjalista
zmniejszone wzory przedmiotów,
131 krótszy od mili.
PIONOWO:
11 forma protestu robotniczego.
2/ waza na wulkanie,
31 okres ośmiu dni,
41 grzebieniowa na Sukienni·
cach,
81 donos tchórza,
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Dookoła liczb od 1 do 21 wpisać
wyrazy odgadnięte na podstawie
podanych znaczeń . Pierwsze litery należy wpisać w pola środkowe,
drugie w pola oznaczone, pozostałe prawoskrętnie . Pierwsze litery czytane rzędami utworzą rozwiązanie - przysłowie polskie.
11 dekoracyjna tkanina wzorzysta,
21 autor poematu "Kwiaty polskie",
31 wojskowa skarpeta,

41 po niej do kłębka,
51 tkanina bawełniana
na wsypy,
61
uprzywilejowana

używana

grupa

społeczna,

71 pasek

mateńału

przyszyty do

ubrania,

81 umysł, intelekt,
91 pocztowe zawiadomienie,
101 błyszcząca blaszka przy stroju ludowym,
111 mieszkaniec Taszkentu,
12/ polski samochód ciężarowy,

,

131 futrzany szal,
141 potrawa z surowego mięsa,
151 namiastka, surogat,
161 modlitwa muzułmańska odmawiana pięć razy dziennie,
171 rozkaz, polecenie,
181 wyżynna wyspa hiszpańska
na Morzu Śródziemnym w Balearach,
191 końcowy odcinek najdłuższej
części jelita grubego,
201 rodzaj krzyżówki ,
211 kanna , największa z antylop.
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:lU

1

4-291 książę gdański, syn Mści
woja I,
29-541 nie lubiany w klasie,
54-341 ciastko z piany białek wraz
34-11
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Dl zwrot właściwy danemu ję
zykowi nie dający się dosłow
nie przetłumaczyć 47-0-36-399,
El Bóg izraelski 66-0-1-60-1813,
FI końska fryzura 32-0-16-4327-62,
Gl element techniczny dźwigu
50-0-24-7-53-38-14-2-41,
HI odmiana motocykla 19-0-314-21-6,

Drugie litery odgadniętych wyrazów, oznaczone cyfrą O, utworzą
imię i nazwisko autora maksymy,
której treść powstanie po przeniesieniu pozostałych liter do diagramu.
N wiara, zaufanie 10-0-63-1540-26,
BI nitka skręcona z włókien naturalnych lub sztucznych 22-0-51-829-61-34,
CI sposób, metoda 3-0-58-4455-49,

-

-

Ostatnia litera jednego wyrazu
jest zarazem pierwszą następne
go. Wszystkie litery napisane kolejno od 1 do 55, utworzą rozwiązanie
- przySłowie polskie.

z orzechami,
miodem,

F

1/ pogardliwie o

kimś ni",rn7nl'lr·~

niętym

33-0-30-5-59,
JI znane jezioro w Finlandii 1
17-42-64,
KI matematyczna n; ..w;",rl"m:>I
23-0-46-65-35,
LI grecki bóg nieba 20-0-48·
11 ,
ł:J utwór o tematyce żałobnej 37·
0-28-56-52-25,
MI chwast o kłujących pędach
57-0-45-54.

KRZYŻÓWKA TEMATYCZNA

CIĄG OWKA-S ZYFR
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44
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cukrem i
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8

wyprysk skór-

lacyjny,

/8

4.

6

POZłOMO:

5

4

• • • •
• • • •
12

3

5

30-401 do udowodnienia,
40-211 z kapitana na majora,
21-141 zjazd duchowieństwa ,
14-32/ rzecz niezwykła , niespotykana,
32-351 sklepowy znak zodiaku,
35-18/ autor trylogii .Przed potopem".

-

-

3

1

ny,

1-511 litewski port nad Bałtykiem,
51-301 mateńał ogniotrwały i izo-

-

2

1

10

9

/

7
11

.~

I

oper:
6/.Aleko·,
7/.Pajace",
8/ .Legenda Bałtyku· .
PIONOWO:
11 stara kobieta z opery ,.An'
drea Chenie'" Umberto Gior·
dano,
2/ lekka piosenka z franCU'
skiego repertuaru
towo-rozrywkowego
(anagram z: " NOS+CHAN",
31 córka Czerewika z
.Jarmark soroczyński·
sta Musorgskiego,
41 uczta, pijatyka,
51 naliaśniejsza gwiazda VI
gwiazdozbiorze Bliźniąt (POprzestawiany: " LOK+PLUS".
Rozwiązaniem

L--

'---

'---

'---

'---

jest tytuł opery Ludomira
1yckiego, który odczy1amy
kratek ponumerowanych VI
prawym dolnym rogu od 1 do
12.
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alkre,ślenia

wyrazów podano w
kolejności. Ujawlitery mają ułatwić ustalenie
wpisania odgadniętego
Litery z pól ponumerowaod 1 do 34 utworzą rozwiąza
- przysłowie polskie.
Stan chaosu i rozprzężenia

uraza, pretensja,
najmniejszy z bawołów,
mocna karta,
palindromowe miasto w Rumuu podnóża Gór Banackich,
antonim zawodowca,
przednia strona monety,
przedmiot uwielbienia,
istota, człowiek,
gunia,
samodzielna twierdza obron-

B

• ogłada towarzyska,
• odrobina, krzta ,
• siepacz, oprawca,
• chłopiec , młodzieniec ,
• gruba gałąź,
• Douglas senior,
• Indianie z Kanady (ułóź z liter:
ikr),
• less, drobnookruchowa skała
osadowa (pomieszane: sole),
• pierwiastek chemiczny o liczbie
atomowej 57,
•
potomstwo ssaków pochodzące z jednej ciąży,
• ozdobna kapa na łóżko,
• mąż Eurydyki,
• zawarcie związku małżeńskie
go przez mężczyznę,
• ozdobny krzew z Azji Wsch. i
Ameryki Płn . (anagram z: oracz),
• mgła unosząca się nad bagnem,
• wysoka peruka używana w teatrze starożytnym ,
• lokum krasuli ,
• miasto w Japonii na Honsiu
(ułóż z liter: oust),
• drobny, nadrzewny torbacz (pomieszana: łapanka) ,
• próg rzeczny na Dnieprze,
• element toczny w postaci
krążka lub wałka,
• ruchome krążki służące jako cel
w strzelaniu sportowym,

~/~

.

Sielpia

Czysta woda,
ladna plaża
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• Rh dla chemika,
• rododendron, azalia,
• ma źródło i ujście ,
• rogaty pierwiastek chemiczny,
• roślina zielna z rodziny złoźonych,
• część meczu w siatkówce,
• talia, kibić,
• logika,
• las owocowy,
• malinowy, najlepszy na przeziębienie,
• baśn iowy skarbiec,
• śląska gra w karty,
• bieg sprawy,
• despota, ciemiężca ,
• masa opakowania towaru,
• miara węgla ,
• jednoroczna roś li na pastewna, spokrewniona z gryką zwyczajną,
• następstwo potknięcia s ię,

W oddalonej od Końskich o 10
kilometrów Sielpi odpoczywa
około 4 tysiące wczasowiczów.
W upalne weekendy z okolicznych miejscowości przybywa
drugie tyle spragnionych wodnych i słonecznych kąpieli. Mimo tłoku kąpielisko cieszy się
nie słabnącym powodzeniem.
Wybraliśmy się tam w środku
tygodnia, by sprawdzić, co podkoneckl kurort ma do zaoferowania.
Turyści pragnący dostać się do
Sielpi transportem publicznym, nie
będą mieli z tym kłopotu . Zarówno
od strony Kielc, Końskich , Radoszyc, jak i Piotrkowa Trybunalskiego często kursują autobusy PKS
oraz prywatne busy. Do dyspozycji

.

.

cu, gdzie
~,

.

Bałtyckim,

• wstęp do opery,
• wspólnik, współwłaściciel ,
• element uprzęży końskiej,
• wino ziołowe,
• ufność, zaufanie,
• mięso na rosół,
• litera grecka,
• junak, chwat,
• zjazd, zgromadzenie.

pływackie .

,
Każdy odgadywany wyraz zasię inną literą wpisaną już

diagramu. Kolejność określeń
kowa. Litery z pól ponunych od 1 do 13 utworzą
""~I,~7 •• nie - przysłowie polskie.
pisma drukarskiego o
.ac~nvllvrn kształcie liter,
nowo zakupiona rzecz,
pieszczotliwie o matce ojca,
samodzielne muzeum malari rzeźby,
ażurowa w oknie,
na nodze Winnetou,
mały kawałek gruntu,
antonim zabierania,
do krycia dachów,
niewielka budowla o charaktesakralnym,
odzienie żebraka,
mieszkanka Osaki,
gra w karty pochodzenia

Woda w 60-hektarowym zbiorniku, mimo swego ciemnego koloru,
jest czysta. Przeprowadzone na
początku sezonu badania wykazały jej I i II klasę (w zależności od
miejsca) zarówno pod względem
chemicznym, jak i biologicznym.
Jest płytko. Niektórzy twierdzą, że
cały zalew można przejść, jednak
ratownicy ostrzegają, że w miejs-

wydawała się wystarczająca .

Kilkanaście

osób dbających o
pracuje codziennie od
godziny 5 do 21. Jednak, jak
stwierdził wicedyrektor OSiR Wojciech Pasek, podczas weekendowych f19CY wiele pojemników jest
niszczonych i rozkradanych, dlatego też w poniedziałkowe poranki
kąpielisko nieraz przypomina pobojowisko.
W Sielpi usytuowany jest posterunek poliCJI. Na każdy weekend
do sielpiańskich funkcjonariuszy
dołączają koneccy i kieleccy. Nauczeni doświadczeniem z lat poprzednich wiedzą bowiem, że od
czasu do czasu trafiają tu żądni
walki przedstawiciele świata przeporządek

czuwa nad

Zadania oprac:. K.F. i M.Ch.

osób posiadających własne auta
są parking strzeżony na 166 samochodów oraz parkingi przy
ośrodkach wczasowych . Można
zostawiać samochody także na
ulicy Wjazdowej i drodze przelotowej Kielce - Końskie . Podczas weekendów jest jednak duży tłok, a
kierowcy mimo zakazu wjeżdżają
na teren kąpieliska .

Na terenie kąpieliska działają
trzy
wypożyczalnie
sprzętu
pływającego, które oferują 49 rowerówwodnych, 30 kajaków, kilka
łódek wiosłowych, 4 żaglówki, 2
deski surfingowe.
Dobrze rozwinięta jest sieć gastronomiczna. Trzy restauracje i
kilkadziesiąt punktów małej gastronomii czynne są każdego dnia.
Ceny na stoiskach z warzywami,
owocami, lodami czy słodyczami
są wyższe niż w pobliskich Koń
skich.
Ośrodek Sportu i Rekreacji, podobnie jak w latach poprzednich,
zorganizował punkt medyczny,
który na okres wakacyjny stał się
oddziałem Przychodni Rejonowej
w Końskich . Pomocy udzielają w
nim 2 pielęgniarki i lekarz.
W czwartkowe południe na terenie Sielpi było czysto, a liczba ko-

szy

bezpieczeństwem

• polski skaut.

ważnej osobistości,

~a karcie pocztowej z rozwiąza
lem należy nakleić z.ęmiesza;zokupon nr 11 . Odpowiedzi bez
oraz pełnego i czytelnego
nadawcy zostanąpominię
w trakcie losowania nagród.

rzeka, jest

nanoszony przez wpływające rzeki.
O bezpieczeństwo kąpiących się
dbają 4 ratownicy zatrudnieni
przez Ośrodek Sportu i Rekreacji
oraz ratownicy kolonijni i obozowi.
Jak do tej pory nie mieli oni zbyt
wiele pracy - zaledwie kilka drobnych interwencji. Jak powiedział
jeden z nich - Leszek Barański,
najwięcej kłopotu sprawiają osoby, które po kilku piwach chcą
sprawdzać
swe umiejętności

• markowanie, naśladowanie,
• przybrzeżna wyspa na Morzu

ROWKA OD A DO R

przepływa

doŚĆ głęboko. Kąpiących się odstrasza nieco muł, który wciąż jest

.

Rozwiązanie naszych łamigłó
wek nr7
1) WIRÓWKA PANORAMICZNA: .Człowiek zbyt WIele bierze
sobie do serca, mało do rozumu·
(Mieczysław SZC!rgan).
2) MINIKRZYZOWKA: litera R
występuje sześć razy.
3) KRZYŻÓWKA (z przymruże
niem oka): poszewka.
4) WłRO-KRZYŻÓWKA: Polka,
Ponce, pasmo. pąkla, plisa, pił a,
kariera.
5) WIRÓWKA: podwieczorek.
6) UKOŚNIK: postronek.
7) ROZETA-SZVFR: .Gdy prawdy rzec nie możesz, ale masz ją

w cenie, pamiętaj, że od kłamstwa
lepsze jest milczenie· (Nawoi).
8) SZVFRONETKA: .Kto nie traci, ten się bogaci· (przysłowie ludowe).

NAGRODY:
W wyniku przeprowadzonego losowania nagrody otrzymują.
I • radiomagnetofon: Stanisław
Michalski - Starachowice.
II - książki: Małgorzata Bąk Włoszczowa, Bożena Wojciechowska - Jędrzejów.
Gratulujemyl W sprawie odbioru
radiomagnetofonu prosimy o kontakt telefoniczny z Biurem Konkursów w Kielcach, tel. 34-304-56.
Nagrody książkowe zostaną
przesiane pocztą.

stępczego .

Spotkana na plaży łodzianka Jolanta Lissowska odpoczywająca w
Sielpi wraz z dzieckiem już po raz
trzeci twierdzi, że woli spędzać urlop tu niż nad morzem. - Pogoda w
tym roku dopisuje, nie zauważamy
więc sielpiańskich wad - powiedziała . - Najbardziej męczy tłok w
soboty i niedziele, dlatego wolę
wtedy z synem powędrować po
pięknych lasach czy pojechać na
wycieczkę do Końskich .
Marzena KĄDZIELA
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NA OGŁOSZENIA DROBNE

V\I DOV\lOLNIE VVYBRANVM PRZEZ CIEBIE DNIU

w rubrykach: kupno,

sprzedaż,

lokale, praca szukam, motoryzacja,

Jeżeli ogłoszenie drobne zamieszczone w .Echu Dnia· nie odniesie skutku,
przyjdź do Biura Reklam i Ogłoszeń. Jeżeli w ciągu 5 dni od daty ukazania się
ogłoszenia okażesz rachunek na to ogłoszenie, dostaniesz zniżkę na jedno
ogłoszenie tej samej treści: 30% w wydaniu piątkowym, 60% w wydaniach w
poniedziałek, wtorek, środę, czwartek i aż 90% w wydaniu sobotnim.

,
Odstąpi, dzierżawę baru - Tarnobrzeg,

ALARMY -CEBOX
Stacjonarne, Autoalarmy, szlabany montaż, dystrybucja. Kielce Polna 7,
041/368-23-68.

ARGOS

Garaie, 041/311-50-16.

0601-512-549.

PRACA-ZATRUDNI

Sprzedam 87 m2, centrum Kielc,
komfortowe, 041/366-73-23.

Agenta celnego od zaraz przyjmiemy
do pracy w Pinczowle. Oelta Trans
Chorzów, 032/247-68-85.
Chałupnictwo

Sprzedam M-3, 0604,144-175.

Systemy alarmowe, monitoring,
ochrona, tel. 366-08-22, 366-32-15.

Cebox -TV Przem

słowa

Profesjonalne systemy kamerowe,
kontrola dostępu , sygnalizacje kradzieży,
centrale telefoniczne._
WllIJ4

WYNAJMĘ

CZTERY STOISKA
W LOKALU O. POW. 100 M2,
0603-320-643.

Chałupnictwo

1I!3/1

Dodatkowa ciekawa praca, informacja:
015/832-32-53 w godz. 9.00-18.00.

Sprzedam mieszkanie w Jędrzejowie
57 m2, 041/331-16-87.

.._. __ ..__.. __ .. __."-_... _" ...."" ......_ .... __ ...._~I

*11434

Magistra farmacji

Nowy
018/4~3-78-42 , 0604-793-651 .
11'410

Ginekologia - doświadczeni
0501-943-194.

specjaliści ,

Kielce, 368-23-68.

zatrudnię .

TOWARZYSKIE
AAA Roxana, 041/346-20-68.

Przjmę

WllIJl

Natychmiastowe p ożyczkI. Kielce,
041/368-22-42. Kantor Kielce,
041/368-22-24. Także w niedzielę!
. ,1111

Mobud -Chemia budowlana
Zaprawy, kleje, posadzki samopoziocement, wapno, plasty1ikatory,
masy hydroizolacyjne, impregnaty. Kielce, Zagnańska 72, 344-84-19, Skrzetlewska 4, 368-44-40. Jędrzejów, Reymonta
12,386-13-52.
mujące ,

MOTORYZAUA
AAA MA MA MA MA Auta powypadkowe kupię , 0602-222-709.
•.n'4
AAA MA MA MA Aula skorodowane,
zniszczone kupię , 0601-189-334.
*4""

AAA MA MA MA Auto do remontu
0602-599-678.

Alulelgl, alufelgi opony, tunlng sprzedaż ratalna. Kielce, 041/362-20-06.

.,1141

/

_I

Autoalarmy, głośniki, wzmacniacze,
041/344-29-67.

Pokr cia dachowe
Kompletne dachy, izolacje. "Izobud",
Kielce, Skrzetlewska 4, 345-59-85.
111111

BUDOWNICTWO

Przyjm, murarza - rencista lub emeryt
(roboty drobne), 041/368-05-12.

Stropy Terieva z certy1ikatem bezpieczeństwa , 041/302-12-90.

INFORMATOR
Pogotowie pediatryczne 7.00-22.00,
041/368-46-36.

KOSMETYKA
Tatuaże

artystyczne, pełny zakres
kosmetycznych. Kielce, Sienkiewicza 21 (Hotel Bristol), 041/368-24-55.
usług

NAUKA
Centrum Kształcenia Dorosłych . Promotor", Kielce, Pod klasztorna 117, prowadzi nabór: Policealne; Turystyka, Administacja Państwowa I Samorządowa ,
bhp, Bankowość , Finanse i Rachunkowość , Poligrafia, 041/345-85-88,
090-249-104.

.,1161

KUPNO

.~;;

Porzeczk, czerwoną, czarną oraz
041/300-11-60, 0602-381-775.
.s1Ql1

jagodę ,

LOKALE

.' •.. ' ,;

Centrum Kształcenia Dorosłych "Promotor· Kielce, Podklasztorna 117, prowadzi nabór: Technikum po ZSZ; Samochodowe, Koleje 'g, Fryzjerskie, Poligraficzne, Handlo ,',e, Liceum OgÓlnokształcące trzyletnie, czteroletnie, LIceum Ekonomiczne, 090-249-104,
041/345-85-88.

Do wynajęcia pokój, kuchnia, łazienka,
50 m2, osobne wejście , cena 300 zVm,
041/303-12-05.
.snu

Chcesz zdobyć modny zawód? Zgłoś
się do nas! Jednoroczne Studium Menadżerskie specjalność: Zarządzanie personelem, Kielce 344-47-95, Duża 8.
Ilf.lSO

wraz z wyposatenlem dodatkowym

stołowe

- urządzenia do piaSkowania
- agregaty prądotwórcze

PNEUMATIC
25-729 Kielce.
ul. Urzędnicla 16
lei . 345·0H7. lei/fax 345·24077

.sml

.114
*11431

Striptiz, 0602-274-032.
.snl1

Zatrudni, cieśli zbrOjarzy. Praca
w Warszawie, 0604-530-927.
*11441

Zatrudni, stolarza i zakwateruję
w Płocku, przy remoncie domu,
0603-273-200.

I~niłvm :,,~

MIeczkowski Marcin zgubił

Transport autobusem. Kielce,
369-80-40.

legitymację PŚK.
Ter
Pot
Wa

.s1410

konte
10.01
lał

Dróg Powiatowych
w Sandomierzu

ogłasza

przetarg nieograniczony na

sprzedaż

nw.:

*lIlA

RÓŻNE

- Samochód Fiat 126P, r. prod. 1987 - cena wyw. 1225 zł.
- Ciągnik Ursus C- 385, r. prod. 1979· cena wyw. 3840 zł.
- Agregat prądotwórczy, r, prod. 1983 • cena wyw. 800 zł.

Sylwia u siebie, 0603-226-372.
*11101

• Aparat piaskujący APR-600 • cena wyw. 500 zł.

*ll3!I

Przetarg odbędzie się 2 sierpnia 1999 r. o godz. 10 w siedzibie ZOP
w Sandomierzu, ul. Mickiewicza 34, pokój 222.
Wadium 10% ceny wywoławczej należy wpłacić w kasie ZOP do
godz. 9 w dniu przetargu.
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli żaden z uczestników przetargu
nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Wyżej wymieniony sprzęt można oglądać w godz. od 7 do 8 na bazie
OD Klimontów, ul. Osiecka 44.

Wyjazdy, 0604-077-502.

TU RYSTYI{A
Bułgaria,

041/332-55-05.
*11111

Centrum Agroturystyki Świętokrzy
skiej proponuje zdrowy wypoczynek
w gospodarstwach gościnnych,
041/344-40-29.
ooI1S4

AAA Lombard - Komis. Pożyczki pod
zastaw. Kielce, Sienkiewicza 64,
041/366-40-93, 344-22-15. Czynne
także w niedzielę 10.00 - 14.00. .,1I6!
Potyczki niskoprocentowe,
041/263-60-55.
Rewelacyjne systemy multilotka,
0604-319-354.

SPRZEDAŻ
Centrum - Auto - Komis. Największy
w Kielcach! Grunwaldzka,
041/345-08-65.
.Ul4/
Fiat 126p (1988/89), 041/361-44-64.
łSl432

Fiat 126p (1993), 041/302-57-01 .
*1143\

Ford Escort 1.60 (1988), ok. 11 .200 zł,
041/332-37-98.
*l1łl!

FSO -1500 (1987), 041/332-47-56.
.slllS

USŁUGI-PRODUKCJA

- uszczelniacze, kleje, środki smarujące firmy LOCTITE
- układy pneumatyki I elementy hydrauliki siłowej
- zszywacze tapicerskie i szybkozłączki
Zapraslamy
- wiertarki, wkrętaki i przewody pneumatyczne
'1/ godl. 7-15
- filtry do chłodziw obróbczych i gwinciarki
BEST

'.

Natalia, 0604-670-738.

Tynkarzom, 0604-291 -514,
0604-467-708.

INFORMACJA-HANDEL

AR K I

oraz informacje o ogIoszeniach aobnych
z trzech ostatnich numtllÓW •Echa Dnia'

.-----:-. TAI OGÓLNOPOLSKA

INFORMACJA
K'ELCE

GOSPODARCZA
9477

TELEFONICZNA AGENCJA
INFORMACYJNA
hIIp:lIwww.....oam.pI

usta.

Karbownlczek Urszula zgubiła
legitymację st~dencką WSH Kielce.

Zarząd

Emanuelle - 041/342-82-78.

119316

I'
SPRĘ

ZGUBY

Kisiel Arkadiusz zgubił
studencką WSH Kielce.

Parkiety, boazerie, panele,
041/346-51-21 .

Ewa u siebie, 0604-313-221 .

0604-406-785.

Agencja .PLUS·, 041/368-08-73.
WIlIJ!

Malowanie - tapetowanie,
041/362-18-64.

.snu

",II"

",1110

Krycie dachów papą termozgrzewalną.
Tanio, tel. 0604-444-322 (po 18.00).
.snll

*11341

Składanie długopisów,

Zatrudni, zdolną manicurzystkę,
041/332-34-92 (do godz. 11.00).

"SACHS"- Amortyzatory, bezpłatna
wymiana . Kim-Auto-Części, Słowac
kiego 6, 041/344-23-73,
041/361 -61 -06.

Alexls, 041/366-45-17.

fryzjerską,041/342-71-70 .

*11411

wych
Wf

w sp<

*11206

*11361

Autoszyby_ Kielce,
041/361-57-17.

WI,iby dachowe, 041/361-08-56.

Ania u siebie, 0604-302-398.

*11l1li

AAA Solidne okna PCV, belgijski system .Deceuninck". Raty. Krótkie terminy. Producent: "Sell·, Wiśniówka 77,
tel. 362-33-35, fax 362-33-34. ",IISJ

remontowo 041/362-21-59.

*11131
*l 1l1ł

Przyjm, uczniów na praktykę

Zatrudnl, murarzy, 0603-751-933.
Auto szyby .,Autofenix· Kielce, Wrzosowa 25, 041/361-61-71. Radom, Dębowa
4, 048/362-60-15. Szewce 39 k. Kielc,
041/346-52-05.

ł4ł3S4

Zar
zad ..
Ter
Otv
rellC)
Pot

Usługi

*11411

kupię ,

*4"'1

*IIItlI

AAA,041/366-05-71 .
*11419

l\lmbord ilU Marnorza"

zame

27
*SOI46

stolarza z praktyką,
041/368-05-12,361 -87-77.

kostki brukowej,
041/311-55-96.

USłUGI
*11«1

Sącz ,

(ebox -.Videodomofon

Przew6z osób Monachium Norymberga - Landau, 041/311-17-33.

Polonez Caro (1994), pilnie,
041/303-89-55.

.swo

Dr ginekolog. Najtaniej!
0601-380-958.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _--=
111111

Samara (1987), 3 d., 1300,
041/344-35-83, 0604-484-174.
.swl

0604-4n-894.

MEDYCYNA

Kielce - Mannheim,
041/332-47-60.

Łada

We
1398
godz
Pot

Ukłldanie

Sp<

Kombajny zbożowe, prasy do słomy
zachodnie, duży wybór, możliwy transport, tel. 034/362-86-81, 032/435-50-63,
033/875-45-06.

komputeropisanie,

- 2100 zł,

łS01S1

I

Zad.
Zad.
Zad.

UWAGAI

Frankfurt - Mannheim, 041/332-40-08.

m

i zguby

KIELCE • RADOM • TARNOBRZEG

*l1!3/

0603-870-809.

nieruchomości
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AGENCJA WłASNOSCI
,
ROLNEJ SKARBU PANS1WA
ODDZIAŁ TERENOWY
WLUBUNIE
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podaje do publicznej wiadomo~ci wykaz nieruchomoki
rolnych przeznaczonych do dzierżawy.
Nieruchomości te pochodzą ze zlikwidowanego byłego Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Starosiedlicach, gospodarstwo w Prędocinie w woj. mazowieckim.
Nieruchomość rolna położona jest w miejscowości Prędocin , gm. Iłża .
W skład nieruchomości wchodzą :
1. Grunty o ogólnej powierzchni 83,46 ha, położone www. miejscowości i oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr: 1009/10, 1010/2, 1010/3, 1011, 1012, 1013,284,283, w tym:
- grunty orne - 63,45 ha,
- łąki i pastwiska - 16,43 ha,
- zakrzaczenia - 1,18 ha,
- nieużytki - 0,74 ha,
-tereny zabudowane - 1,64 ha,
- rowy - 0,02 ha
w niżej wymienionych klasach gruntów i powierzchniach: II - 15,29 ha, 1\1 - 3,04 ha, lila - 25,51 ha,
IIIb - 8,33 ha, IV - 8,n ha, IVa -15,98 ha, V - 5,80 ha, N - 0,74 ha.

a) I<
1

2. Budynki i budowle: gorzelnia wraz z urządzeniami, magazyn spirytusowy, dworek, stodoła, wiata nad dystryb., wiata na beczki, budynek SOCjalny, budynek gospodarczy, bUkaciarnia, silos paszowy, ścieki gorzej ni,
ogrodzenie gospodarstwa, stacja paliw.
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Nieruchomości te będą wydzierżawione w drodze przetargu_
Termin, miejsce i warunki przetargu 20staną podane do publicznej wiadomości w obrębnym ogłoszeniu .
Na przedmiotową nieruchomość złożone są roszczenia byłych właścicieli, w związku z czym Agencja nie
będzie wystawiała tej nieruchomości na sprzedaż.
.
Szczegółowe informacje o ww_nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w siedzibie
Gospodarstwa Gruntów Marginalnych i Mieszkaniowego w Starej Wsi, tel. (0-48) 661-13-94 oraz w Oddziale
Terenowym Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Lublinie, ul. Karlowicza 4, tel. (081) 532-09-45.
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dokumentacji projektowych:

Zad. I . projekt budowy zatoki autobusowej w ul. Limanowskiego w Radomiu.
Zad. II • projekt budowy zatoki autobusowej w ul. Traugutta w Radomiu.
Zad. III • projekt budowy pętli autobusowej w ul. limanowskiego w Radomiu.
Termin realizacji:
Wadium:
zad. I . 10.09.1999 r.
zad. I . 300 zl
zad. II - 10.09.1999 r.
zad. II - 300 zł
zad . lII-l0.09.1999 r.
zad . III- 300 zł
Wadium należy wnieŚĆ na konto Miejskiego Zarządu Or6g w Radomiu nr t 0801398-26459-36(H!0300 w PEKAO S .A. " O/Radom. ul. Piłsudskiego 15 do 23.07.1999 r. do
godz. 11 .00.
Postępowanie nie zostalo poprzedzone wstępną kwalifikacją .
Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 10.00 zł można pobrać w siedzibie
zamawiaj ącego w pokoju 17 lub za zaliczeniem pocztowym.
ZamknIętą kopertę z ofertą oznaczoną .Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu ..... .
zad ........... w Radomiu" należy złożyć w siedzibie zamawiającego w pokoju 21 .
Termin składania ofert upływa 23.07.1999 r. o godz. 11 .00.
Otwarcie ofert nastąpi 23.07.1999 r. o godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego w saN konferencyjnej.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązujących preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udzial oferenci. kt6rzy spełniają warunki określone wart. 22 ust. 2
ustawy ozam6wieniach publicznych z 10.06.1994 r. (J.t. Dz. U. Nr 119 poz. 773 z 1998 r.) oraz
w specyfikacji istotnych warunków zam6wienia.

9\03/11

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych
w lipsku
27-300 Upsko, ul. Spacerowa 24, telefon (0·48) 378-03-52
REGON-670-230-474
NIP - 811-1532-388
ogłasza

Zarząd

przetarg nieograniczony

na dowóz I odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Skalbmlerzu.

przetarg nieograniczony

następujących

Miasta i Gminy w Skalbmierzu
ogłasza

uJ. Warzywna 3/9, teJ. 360-15-81
fax 360-13-58
ogłasza

na wykonanie

Zarząd

Miejski Zarząd Dróg
w Radomiu

RADOM

STRONA 17

przetarg nieograniczony

na wykonanie odnowy drogi powiatowej nr 34 596
Walentynów - Zemborzyn - Pawłowlce od km 5+542 - 6+100
długości 558 mb.
reałizacji zamówienia: 31.08.1999 r.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Jest wpłacenie wadium na
konto PKO BP I OlRadom 10204317-320629-380-201 w wysokości : 3.500 zl w terminie do
10.08.1999 r.
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę naJeży złożyć w"Siedzibie PZDPw Upsku. ul. Spacerowa 24.
Termin skladanla ofert upływa 10.08.1999 r. o godz. 9 .00.
Otwarcie ofert na zamówienie nastąpi 10.08.1999 r.• godz. 10 w siedzibie PZDP Upsko. ul.
Spacerowa 24.
Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać 0sobiście w siedzibie PZOP w Upsku.
Cena formularza wynosi 20 zł.
Pracownikiem uprawnionym do konlakt6w z oferentami jest Halina Jóźwiak.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w ar!. 22 pkl2 Ustawy o Zamówieniach Pubłicznycll z 10 czerwca 1994 r. z p6fniejszymi zmianami.
Postępowanie o udziełenie zamówienia będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji
krajowych.
Powyższe zadanie wsp6Ifinansuje Urząd Gminy w SoIcu.

z

siedzibą

Tennin realizacji: rok szkolny 199912000.
Oferty należy składać w Zespole Administracyjno-Finansowym Szkól. Przedszkoli I Placówek Upowszechniania Kultury w Skalbmlerzu. ul. Szkolna 3.
Tennin skladania ofert uplywa 27.07.1999 r. Otwarcie ofert 28.07.1999 r.
o godz. 9 w Urzędzie Miasta I Gminy w Skalbmlerzu. ul. Kościuszki 1.
Szczegółowe infonnacje można uzyskać w Zespole AFSPiPUK
w Skalbmierzu. Szkolna 3. tel. 352-91-23.

Gminy w Wolanowie

w Wolanowie, ul. Radomska 20
26-625 Wolanów
przetarg nieograniczony

ogłasza

na wykonanie robót ziemnych
koparką klasy K-406
oraz samochodami ciężarowymi
samowyładowczymi.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunk6w zam6wienia można odebrać W siedzibie zamawiającego W Wolanowie, ul. Radomska 20, 26-625 Wolan6w, pok6j 12.
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie
Gminy w Wolanowie, ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów, pokój 7, do
23.07.1999 r. do godz. 9.00.
Otwarcie ofert nastąpi 23.07.1999 r. o godz. 9.30 w Urzędzie Gminy
w Wolanowie.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełn iający warunki okreś
lone wart. 22 ustawy o zam6wieniach publicznych oraz specyfikacji
istotnych warunk6w zamówienia.

Miejski Zarząd Dróg
w Radomiu
ul. Warzywna 3/9, tel. 360-15-81
(ax 360-13-58
ogłasza

przetarg nieograniczony

na wykonanie budowy oświetlenia ulicy Gałczyńskiego
(odcinek od ul. Bliskiej do Kruczkowskiego) w Radomiu.
Tennin realizacji: 30.09.1999 r.
Wadium w kwocie 1.500.00 zł należy wnieść na konto Miejskiego zarządu
Dróg w Radomiu nr 10801398-26459-360-80300 w PEKAO S.A. II OlRadom. ul.
Pilsudskiego 15 do 23.07.1999 r. do godz. 10.00.
Postępowanie nie zostalo poprzedzone wstępną kwalifikacją.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 10.00 zl można pobrać
w siedzibie zamawiającego w pokoju 17 lub za zaliczeniem pocztowym.
Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną .Przetarg nieograniczony na wykonanie budowy oświetlen ia ul. Galczyńskiego w Radomiu·. należy zlożyć w siedzibie zamawiającego w pokoju 21 .
Tennin skladania ofert uplywa 23.07.1999 r. o godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi 23.07.1999 r. o godz. 11.00 w siedzibie zamawiającego
w sali konferencyjnej.
Postępowan ie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
W przetargu mogą wziąć udzial oferenci. którzy spełniają warunki określone
wart. 22 ust. 2 ustawy o zam6wieniach pubIicznydl z 10.06.1994 r. (J .l Oz. U. z 1998 r.
Nr 119 poz. 773. Nr 160 poz. 1063) oraz w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.

Zarząd

Miasta i Gminy w Skalbmierzu
ogłasza

przetarg nieograniczony

do szkół podstawowych na terenie
miasta I gminy Skalbmlerz na sezon grzewczy
1999/2000.
Specyfi kację istotnych warunków zam6wienia moż n a uzyskać w Zena

dostawę opału

spole Administracyjno-Finansowym Szk61, Przedszkoli i Placówek Upowszechniania Ku ltury w Skalbmierzu, ul. Szkolna 3, tel. 35-29-123.
Przetarg odbędzie się 28.07.1999 r. o godz. 10 w Urzędzi e Miasta
i Gminy w Skalbmierzu, ul. Kości uszkj 1.

Termin
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Zarząd

Gminy w

ogłasza

Goździe

przetarg nieograniczony

na wynajęcie nieruchomości (Baza SKR) w Klwatce,
gm. Gózd - składającej się z ogrodzonego
placu o powierzchni 4000 m kw. z zabudowaniami
I urządzeniami technicznymI.

Przetarg odbędzie się w sali 105 dnia 4 sierpnia 1999 r. o godz. 10.00.
Oferty pisemne należy składać w Urzędzie Gminy w Goździe, ul. Radomska 7,
26-634 Gózd, pokój 112 do 4 sierpnia 1999 r. do godz. 9.50.
W ofercie najeży podać:
- wysokość miesięcznego czynszu za najem calego obiektu,
- koncepcję (sposób) użytkowania i zagospodarowania terenu oraz budynków,
- okres najmu.
- dodatkowe informacje oraz dokumenty potwierdzające wiarygodnoŚĆ oferenta co do możliwości zrealizowania proponowanych zamierze ń oraz możliwo
ści opłaty czynszu.
Warunkiem udzialu w przetargu jest wniesienie waclium w wysokości 500 zł
w kasie Urzędu Gminy do 4 sierpnia 1999 r. do godz. 9.50.
Wadium zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy.
Wadium wybranego oferenta przepada na rzecz Urzędu Gminy w sytuacji. gd)<
nie podpisze on umowy sporządzonej na warunkach określonych w przyjętej 0fercie - w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia
Oferencl zostają związani ofertą przez 45 dni.
Dodatkowe infonnacje uzyskać można w Referacie Budownictwa w Urzędzie
Gminy Gózd, pokój 120 lub tel. (048) 320-20-23.
IiI'III

Zarząd

Zarząd

Gminy i Miasta
w Drzewicy
ul. Staszica 2

Gminy i Miasta
w Drzewicy
ul. Staszica 2

ogłasza

ogJasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż 2 lokali mieszkalnych:
1. Lokal mieszkalny o pow. użytkowej 25.98 m kw. znajdującysięw budynku przy ul. Sportowej l812 wzniesiony na gruncie o pow. 975 m kw. oznaczonym na mapie ewidencyj-

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych
położonych w Drzewicy przy ul. Cmentarnej:

nej jako działka nr 48120.
Cena wywoławcza lokalu użytkowego z pomieszczeniem przynależnym i ułamkową częścią gruntu wynosi 4.000.00 zł.
2. Lokal mieszkalny o pow. użytkowej 24,41 m kw. znajdujący się w budynku przy ul. Sportowej 14/2 wzniesiony na gruncie o pow. 2063 m kw. oznaczonym na mapie ewidencyjnej jako działka nr 4813.
Cena wywoławcza lokalu z pomieszczeniem przynależnym I ulamkową czę
ścią gruntu wynosi 3.500.00 zl.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej najeży wpłacić w kasie Urzędu
w terminie do 30 lipca 1999 r. do godz. 12.00. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał. od zawarcia umowy notarialnej.
Przetarg odbędzie się 30 lipca 1999 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy I Miasta
W Drzewicy w sali konferencyjnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie w pokoju 20,
teł . (048) 75-67-93.
Komisja zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

1. N ieruchomość zabudowana. działka o nr ewidencyjnym 7-71/2 o pow. Gruntu
6232 m kw. z budynkiem magazynowym I częścią biurową oraz wiatą.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 160.000,00 zł.
2. N ieruchomość zabudowana, dzlalka o nr ewidencyjnym nr 7-71/1 o pow. Gruntu
356 m kw. z budynkiem biurowym.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 40.000.00 zl.
Oferowane działki do sprzedaży położone są przy głównej ulicy w Drzewicy 0raz przy drodze wojew6dzklej w centralnym położeniu miasta.
Teren całkowicie uzbrojony, ogrodzony. zabudowany, o największych walorach wartościowych . W pianie zagospodarowania przestrzennego nieruchomości położone są w terenach przeznaczonych pod wytwórczość. usługi I handel.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić w kasie Urzędu
w terminie do 30 Dpca 1999 r. do godz. 10.00. Wadium ulega przepadkowi w razie
uchylenia się uczestru1<a, kt6rywygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej.
Przetarg odbędzie się 30 lipca 1999 r. o godz. 12.00 W Urzędzie Gminy I Miasta
w Orzewlcy W sali konferencyjnej.
Dodatkowe infonnacje można uzyskać w Urzędzie w pokoju 20.
tel. (048) 75-67-93.
Korrisja zastrzega sobie prawo l.Ilieważnienia paetargu bez podaria przyczyny.
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Zarząd

Gminy w Oksie

og łasza przetarg nieograniczony

wja-

na dowóz i odwóz uczniów
w roku szkolnym 1999/2000 do:

GIMNAZJUM W OKSIE na trasie:
a) Kanice - Węgleszyn -Tyniec - Popowice - Oksa 39 uczniów, okolo
18 km w jedną stronę,
b) Węgleszyn - Łopata - Zakrzów - Lipno - Zalesie - Blogoszów - Oksa,
27 uczniów, okolo 15 km w jedną stronę .
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Oferty mogą składać firmy przewozowe uprawnione do przewozu 0SÓb. Podstawowym kryterium oceny ofert będzie koszt przewozu 1 ucznia przez 1 km lub cena 1 km przewozu autobusem, spełnianie wymogów bezpieczeństwa, wiarygodność i rzetelność szczególnie w 0kresie zimowym.
Osobą upoważnioną do udzielenia informacji jest pani Maria Gołka Inspektor Oświaty, tel. 380-80-48 w. 34.
Oferty wraz z oświadczeniem o spełnianie wymog6w zgodnie z art.
19 ustawy o zamówieniach publicznych i niewykluczeniu z art. 22
ww. ustawy można skladać do 28.07.1999 r_do godz. 9.30. w sekretariacie Urzędu Gminy w Oksie, uł. Włoszczowska 22.
Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 10.
Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania
Przyczyny.
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"Echo kierowców"

Dla

podróżujących

po kraju
,

ł

Dziś informacje o utrudnieniach na najważniejszych drogach dla urlopowiczów podróżujących po całym kraju. Przypominamy o weekendowych
ograniczeniach w ruchu samochodów
ciężarowych
ważących ponad 12ton. Niejeździcie dzisiaj od godziny 18
do 22 i jutro od godziny 7 do
22.
października

potrwa remont
na obwodnicy
Piotrkowa. Po wiadukcie w ciągu
drogi nr 8 nad drogą nr 1 jeździmy
wahadłowo . Z powodu budowy
autostrady A4 Legnica - Wrocław Gliwice zamknięta jest jedna jezdnia odcinka Prądy - Sarny. Objazdami omijamy takźe 6-kilometrowy odcinek A4 od drogi nr 49.
Jedną jezd nią w obu kierunkach
jeździmy po moście na rzece Skora, natomiast objeźdżamy most na
Kaczawie i na Bystrzycy. Do końca
lipca remontowana będzie nawierzchnia odcinka Legnica - Budziszów. Sami widzicie, źe do komfortowej autostrady drodze A4 jeszcze daleko.
Na ,dwójce' Frankfurt - Poznań Warszawa - Brześć remontowany
jest odcinek Boczów - Gronów. Jeździmy
wahadłowo .
,Trójka'
Szczecin - Zielona Góra - Legnica
powita nas remontami i zwęże
niem jezdni w Deszcznie i w Brzozowcu. Uważamy na odcinku Cigacice - Zielona Góra. Po moście
na Odrze jeździmy wahadłowo .
Ograniczamy prędkość w BolkoDo

węzła Bełchatów

\

IZ iycia
Boski Antonio

wie, gdzie trwają roboty przydroż
ne. Podobnie jest na całym odcinku Bolków - Jelenia Góra .
Pędzimy ,czwórką",

czyli drogą
Wrocław - Opole - Kraków - Rzeszów. W Jarosławiu objeżdżamy
skrzyźowanie z drogą do Pruchnika. W Bolesławcu zwalniamy z powodu prac przy obwodnicy. Na
skrzyżowaniu w Strzelcach Opolskich obowiązuje ruch wahadłowy.
Na drodze nr 5 Gdańsk - Bydgoszcz - Poznań - Wrocław ograniczamy prędkość na odcinkach
Małuszyn - Trzebnica i Będkowo Trzebnica. Słuchamy Radia "Kielce".
(MPB)

Humor dnia

Mówi się, że
jeśli którykolwiek
z
współcześnie
żyjących

akto-

rów zasługuje
na miano następcy Rudolfa Valentino, z
pewnosclą jest nim Antonio
Banderas. Uwielbiany przez miliony kobiet, kruczowłosy Hiszpan wyraźnie jednak stara się
zachować rozsądny dystans do
swojej sławy i statusu "amanta
numer jeden Hollywoodu" .
- Symbol seksu? Och , ciągle to
słyszę i uważam , że to wierutna
bzdura. To termin spopularyzowany przez ludzi typu Madonna czy
Billy Crystal, ale dla mnie nie ma
większego znaczenia - wyznaje
39-letni gwiazdor. - Jeśli mam seksapil, z pewnością nie jestem z

AZAGRVO. . łV

NIE C2U0E PAN~

gwtazd
tego powodu ani lepszym, ani gorszym aktorem. Tajemnica mojego
sukcesu polega na tym, że przez
dwadzieścia lat pracy w tej branźy
nauczyłem się oswajać kamerę ,

zmuszać ją do działania na moją
korzyść. Nigdy nie marzyłem o za-

rabianiu wielkich

Główna nagroda, czyli 10 tysięcy złotych, wciąż czeka na uczestni·
ka naszego konkursu!

pieniędzy.

Harowszystko to,
co dzieje się teraz przyjmuję jako
naturalną kolej rzeczy. Chociaź ,
przyznaj ę , sytuacja przerosła moje oczekiwania, staram się być realistą i doprawdy nie tracę głowy
na myś l o tym, co jeszcze może mi
wałem ciężko, więc

się przydarzyć.

Banderas ma też swój pogląd na
temat za l ewającej dziś Hollywood
fali operacji plastycznych. - To
okrutne, żeby chcąc otrzymać
atrakcyjną, dobrze płatną rolę
trzeba się było sztucznie odmła
dzać . Kobiety nie mają już praktycznie wyboru, to stało się regułą.
Ja natomiast nigdy nie zrob iłem
sobie żadnej kuracji upiększającej
i nie zamierzam tego robić . To niemoralne. Uważam też , że takie zabiegi są niemęskie . A zresztą, tak
naprawdę ... to bardzo lubię swoje
zmarszczki - zapewnia , boski Antonio'.
(ALI)
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Jak grać?
Codziennie , Echo Dnia' drukuje kupony konkursowe - diagramy, zawierające symbole i logo gazety. Przyłóż swoją kartę konkursową do kuponu
w gazecie, tak aby logo ,Echa Dnia' znajdujące się na karcie pokrywało
się odpowiednio z logo na kuponie konkursowym - diagramie. Gdy we
wszystkich otworach znajdzie się 5 jednakowych symboli, wYgrałeś nagrodę ·
Oznaczenia symboli

•••••
+++++
*****
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A GO
Nle.podzlanka

Prezent ECHA DNIA -

Zgłoszenia
Zgłoszenie

wygranej, pod rygorem utraty prawa do jej otrzymania, po-

nastąpić do godz. 16 drugiego dnia po opublikowaniu w . Echu'
szczęśliwego kuponu. Zgłoszenia osobiste lub telefoniczne należy

winno

C

składać w

Biurze Konkursów w Kielcach, ul. Targowa 18, VIII piętro, pokój
828, tel. (041) 343-04-56, w godz. 8-16.
Odbiór nagród
Warunkiem otrzymania nagrody jest przedstawienie karty konkursowej
ze wszystkimi kuponami wyciętymi z ,Echa", które ukazały się w gazecie
do dnia opublikowania szczęśliwego kuponu - diagramu. Pełny regulamin
znajduje się do wglądu w Biurze Konkursów w Kielcach. Regulamin został zatwierdzony przez Izbę Skarbową w Kielcach (zgodnie z ustawą o
grach losowych i zakładach wzajemnych).
NASI SPONSORZY:
PAPIRUS jest autoryzowanym dealerem artykułów piśm iennych firm PARKER i WATERMAN.
Wszystkie te produkty cechują się doskonałością
technolog iczną. Wysoka jakość, nowoczesne roz@WATERA-lAN wiązania oraz bogate wzomictwo dają możliwość
wyboru artykułu pasującego do indywidualnego
stylu i osobowości użytkownika. Skromne lub bogato zdobione, klasyczne lub nowoczesne produkty są dostępne w szerokiej gamie wzorów i kolorów oraz w dużej rozpiętości cenowej (od tanich do drogich). Artykuły piśmienne PARKERA i WATERMANA posiadają wieczystą gwarancję .
PAPIRUS gwarantuje swoim klientom kompetentną i uprzejmą obsługę.
Naszą fachowość potwierdza przyznanie nam wyróżnienia za najbardziej
profesjonalną obsługę i najlepszą znajomość artykułów piśmiennych
marki PARKER w regionie Malopolski. Dla wymagajacych klientów oferujemy możliwość zakupu z bogatej oferty katalogowej na indywidualne zamówienie. Oprócz ww. firm proponujemy szeroki asortyment takich marek, jak , Pelikan', ,Diplomat", ZIPPO, ,Ronson', ,Piatnik' oraz elegancką
galanterię skórzaną. Zakupy u nas to trafny wybór. Przekonaj się , że znajdziesz coś dla ucznia i dla biznesmena.
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KOZIOROŻEC. Sobospędzisz w ruchu,
załatwiając różne sprawy. W niedz ielę obotę

wiązki będą ważniejsze

niż przyjemności.

,

WODNIK. Niespodziewane wydarzenia mogą
Cię zmusić do zmiany
planów na ten weekend.
W niedzielę zajmij się
domem.
RYBY. Nie potrafisz
siedzieć bezczynnie, zaplanuj więc na sobotę i
niedzielę atrakcyjne zajęcia dla siebie i rodziny.
BARAN. Nadal masz
dużo energii i cierpliwości. Postaraj się to wykorzystać . Po weekendzie
poczujesz się zrelaksowany.
BYK. W sobotę bę
dziesz duszą towarzystwa. W niedzielę przypomną o siebie odkłada
ne na później sprawy.
BLlŻNIĘTA. Na sobotę zaplanuj pracę w samotności - będziesz zadowolony z siebie. W
niedzielę zainteresuj się
rodziną.

RAK. Sobota zapowiada
się
przyjemnie,
zwłaszcza jeśli planujesz wyjazd. W niedzielę
o Twój dobry nastrój zadba partner.
LEW. Nie planuj waż
nych spraw oraz rozmów
na sobotę. W niedzielę
będziesz w lepszej formie. Nie unoś się am-

U śm iech

bicją.

PANNA. Możl iwe róź
ne wydarzenia - jedne
mniej, inne bardziej przyjemne. Ważne rozmowy
przeprowadź w niedzie-

- Wódka? Tytoń? Narkotyki? - pyta celnik wchodząc do przedziału .
- Jeśli o mnie chodzi - odpowiada Anglik - to proszę o filiżankę herbaty.

...

W odpowiedZI na ankietę redakcji na temat ,Książki, które mi pomogły" ,
czytelnik odpisał :
- Książka kucharska mojej matki i książeczka czekowa mojego ojca.
IsJ

lę ·

WAGA. Zaplanuj na
aktywny wypoczynek. Niedziela jest
dobrą porą na kontakty
ze starszymi ludźmi.
SKORPION. Być może
sobotę

będziesz musiał załatwić

w sobotę jakieś pilne, zaległe sprawy. W niedzielę trochę spokojniej.
STRZELEC. Będziesz
miał sporo zajęć i zawodowych , i dotyczących
spraw rodziny. Odpowiedz na pytania partnera.

numeru

" Sobota
Fot. PAP/CAF
Setki par sportowego obuwia
ułożonych na ulicy w Belgradzie
schnie (I) po tym, jak gwałtowna
ulewa, która w środę przeszłil
nad miastem, spowodowała zalanie niżej położonych domów;
sklepów, m.in. sklepu z chiński
mi " adidasami".

będzie

dla nas"

na antenie Polskiego Radia Kielce gościem Piotrka Kozery będzie GRAŻA T.
101 . 4 IIHa
.1
- o swojej współpracy z Kiniorem
IIHa 1.1
-występie w , Seks misji"
~
- fascynacji muzyką
~I
- pierwszej milości
~,
----.....
- pozowaniu do ,Playboya'
_ _ -.. .....
i wielu innych sprawach opowie G raża T. w sobotniej rozmowie z Piotnoem Kozerą.
17 lipca , Sobota będzie dla nas'

ł i( l

ZAPRASZAMY!!!

ECHO SPORTOWE
'C!:ki, Pastuszka i Kubicki

__ ...... r ''''....

czekają

na

decyzję

PZPN

Zarząd

A RAZIE W LECHU
info rmowaliśmy, P aweł

••lal:zorol,.,sl<iz KSZO Ostrowiec

wszyscy liczą na to, że w czwartek
kara zostanie anulowana. Jeśli tak
się stanie, wystąpimy już w nastę
pnym meczu "Kolejorza". Jeśli nie,

ŚWIr-..,.·.... ·I ..... ~,~

w piątek wracamy z Maćkiem do
Kielc, a Paweł do Ostrowca - powiedział Kubicki.
Idorl

PZPN

E

zadecydował

ANGLIA DO WARSZAWY
Eliminacyjny mecz piłkarskich
mistrzostw Europy 2000 Polska
- Anglia zostanie rozegrany w
Warszawie - zadecydowało w
piątek
prezydium
Zarządu
PZPN. Mecz odbędzie się 8
września.

- Decyzja była niezwykle trudna.
Od wyniku tego spotkania zależy
nie tylko nasz udział w mistrzostwach Europy, ale i atmosfera
wokół piłki nożnej. Wybór miejsca
meczu przez prezydium nastąpił
był

plon czwartkowej wiLecha w Ostrowcu i
.ielcach. Z prezesami KSZO i KoI oni porozumienia o
_,.,,,i",,ill do "Kolejorza" na zasatransferu
definitywnego
Kaczorowskiego, Macieja
i Jacka Kubickiego.
plikowała się w
działaczy

Tour de France

Ucieczka
lakiernika

popołudnie . Wydział

Polskiego

Związku

utrzymał

bowiem w
2-letniego zakazu
""ndf<>,r,w dla poznańskiego kluobowiązuje do 15 paż2000 roku. Może ona
anulowana na kolejpm;leclzelll1 PZPN, które odsię w najbliższy czwartek.
tego co wiem, Lech uregulojuż zaległości finansowe woRyszarda Górki. W klubie
wielonu
Nało

I we
; na-

Wrocławski

.
zesclu
.,

starych"
, pochu"
leży

okój

artylAN.
lścią

rozvość

lego
yczikoIy piię·
ugę ·

jziej
lych
'eru~za

malcką
~aj-

I.

y.
gIy",
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Paweł Kaczorowski
trenował z Lechem.

Wczoraj piłkarze ręczni MKS
odbyli pierwszy tre·
kierunkiem nowego
Andrzeja Tłuczyńskie
rtek, na pierwsze po
urlopowej, spotkanie
"'rn"'7ł~ 15 zawodników, ale w
pie było tylko sześciu
, którzy w ubiegłym roku
barw koneckiego klubu.
byli także bracia Kubił>ztall)wi.e. pozyskani z Unii TarPozostali to najlepsi grazespołu juniorów.
Tluczyńskiego czeka
, aby przed rozpoczę
,n"nnftu,,\' zbudować zespół ,

od podstaw. Na czwaspotkaniu nie bylo Pawła
ze Spójni Gdańsk, ale zaten ma się zjawić w Koń
najbliższych dniach.
ma obawy, że nie skomplesolidnego zespołu - powieczłonek Zarządu MKS DaDerlatka. - Oprócz już pozygraczy prowadzimy rozz kilkoma innymi zawodniale wszystkie decyzje w
łSora".:u,h wzmocnień musi polPr.~ed~zić pozytywna opinia trenera
zawodniku. Do końca lizałatwimy sprawy kontraktów

przynajmniej do

przyszłego

Fot.]. Ctich
czwartku będzie

Polar podejmuje KSZO

NY

OSZU

PIKU,.A
Dziś we Wrocławiu piłkarze
KSZO Ostrowiec rozpoczną kolejny sezon w II lidze. Przeciwnikiem "hutników" będzie druży
na Polaru, beniaminka tej klasy
rozgrywek. W inaugurującym
spotkaniu (początek godz. 17)
trener Włodzimierz Gąsior bę
dzie mógł skorzystać z usług
Tomasza Siczka, w ostatniej
chwili wypożyczonego z Alitu
Ożarów. Zabraknie natomiast
Bogdana Pikuty, któremu nie
udało się odzyskać swojej karty
zawodniczej u menedżera.
Zespół KSZO wczoraj rano wyjechał na mecz z Polarem. Trener
Włodzimierz Gąsior zabrał 17 zawodników, w tym dwóch bramkarzy - Janusza Jojkę i Pawła Kapsę.
Z "hutnikami" wyjechał też pomocnik Tomasz Siczek, który na rok
został wypożyczony z Alitu Oża
rów i ma duże szanse zadebiutować dziś w ostrowieckiej drużynie .
Szkoleniowiec KSZO w meczu z
Pola rem nie będzie mógł nato-

Star/KSZO II O IV

miast skorzystać z usług napastnika Bogdana Pikuty.
- Mój menedżer zapewniał przed
tym sezonem, że notańalnie przepisze na mnie udziały w mojej karcie zawodniczej. I gdy wszystko
już było dograne, wycofał się ze
swojej decyzji i powiedział, że bę
dę grał w KSZO pod warunkiem,
że odpowiednio mu zapłacę. Zostalem perfidnie oszukany. Pan
Stęszewski potraktował mnie jak
niewolnika. Na razie wróciłem
więc do IV-ligowej Victońi Jaworzno, ale tym razem nie popuszczę
już mojemu menedżerowi. Prawo
jest po mojej stronie. Mam nadzieję, że sprawiedliwości stanie się
zadość i już niedługo znów zagram
w KSZO - powiedział rozgoryczony Bogdan Pikuta.
Mecz z Polarem KSZO prawdopodobnie rozpocznie w składzie:
Jojko - M. Kaczorowski, Stokowiec, Lasocki - Siczek, Budka,
Graba, Wróbel, Krawiec - Podlasek, Żelazowski.
Idorl

ligę?

Fuzja nad
Wczoraj . działacze
KSZO
Ostrowiec i Staru Starachowice
podpisali bezterminową umowę
o fuzji zespołów piłkarskich . W
zbliżającym się sezonie w lidze
okręgowej będzie więc wystę
pować drużyna Star/KSZO II.
Z inicjatywą połączenia obydwu
drużyn wystąpili działacze KSZO.
- O fuzji myśleliśmy już od dwóch
lat. Początkowo braliśmy pod
uwagę Świt Ćmielów. O wyborze
Staru zdecydowało to, że jest to
mocniejszy ośrodek piłkarski i nasi
zawodnicy będą mieli możliwoŚĆ
gry w wyższej klasie rozgrywek powiedział Waldemar Paluch, wiceprezes KSZO.
Wczoraj zostało zawarte porozumienie o połączeniu pi/karskich
zespołów znad Kamiennej . Ze
strony KSZO podpisali je prezes
Mańan Strzelecki i wiceprezes
Waldemar Paluch, natomiast Star
reprezentowali prezes Jerzy Bara-

Mistrz Belgii Ludo Dierckxsens z ekipy Lampre wygrał po
samotnej ucieczce jedenasty
etap wyścigu Tour de France z
Bourg-d'Oisans do Saint-Etien·
ne (198,5 km). Natomiast wczoraj, na trasie z Saint Galmier do
Saint Flour (201,5 km) zwyciężył
Hiszpan David Etxebarria z grupy ONCE. Liderem pozostał
Amerykanin Lance Armstrong
(US Postał).
Ludo Dierckxsens uciekał samotnie przez ostatnie 30 km. Na mecie wyprzedził o około półtorej minuty grupkę kolarży, na której czele finiszował Rosjanin Dmitrij Konyszew. Dierckxsens ma niety-

nowski oraz dyrektor Tadeusz Majkowski. W zbliżającym się sezonie w V lidze będzie więc występo
wać drużyna StarlKSZO II.
Oczywiście, z fuzji tej skorzysta
również ostrowiecki zespół. Piłka
rze, którzy nie zmieszczą się w
wąskiej kadrze na drugoligowe
mecze, będą się ogrywać na b0iskach .0kręgówkJ~ .

Idor, mirl

nie jednogłośnie - powiedział prezes PZPN Michał Listkiewicz.
- Nad lokalizacją tego spotkania
trwała długa dyskusja. Prezydium
opowiedziało się za Warszawą.
Głosowało dziewięć osób. Nie m0gę powiedzieć, jaki był bilans
głosów. Każdy z członków prezydium głosował bądż za Chorzowem, bądż za Warszawą. Nikt się
nie wstrzymał - dodał prezes
PZPN. Lokalizacja meczu na stadionie Legii oznacza, że według
stanu na dziś spotkanie to będzie
mogło obejrzeć około 12 tysięcy
widzów. Dziesięć procent miejsc
na widowni zostanie jednak przeznaczonych dla angielskich kibiców. Istnieją plany rozbudowania
trybun stołecznego stadionu. ,
- Urząd Kultury Fizycznej got6w
jest pokryć trzecią część kosztów
poszerzenia widowni, o ile kwota
na rozbudowę nie będzie przekraczała 600 tysięcy złotych. Resztę
wydatków być może przejmie na
siebie użytkownik stadionu, Legia
jest bowiem zainteresowana rozbudową trybun - powiedział rzecznik PZPN Jarosław Kołakowski.
Za organizacją meczu z Anglikami
w Chorzowie przemawiały między
innymi sprawy bezpieczeństwa.
Prezes PZPN podkreślił jednak,
że do związku nie nadszedł żaden
dokument z policji, który zawierałby przeciwwskazania do prze-

Mistrzostwa

świata

prowadzenia meczu w Warszawie. - Policja stawia wiele warunków - dodał Michał Listkiewicz. Wiceprezes PZPN Eugeniusz Kolator prowadzi rozmowy z policją
na temat warunków bezpieczeń
stwa podczas wrześniowego spotkania piłkarzy polskich i angielskich. A decyzja o organizacji meczu na stadionie Legii nie oznacza, iż ze Stadionem Śląskim zamierzamy zerwać współpracę.
18 sierpnia na stadionie Legii reprezentacja Polski spotka się z Hiszpanią.
W piątek prezydium Zarządu
PZPN powołało Zloty Klub Repre-

zentanta Polski.

Kapitułę

klubu

tworzą znakomici przed laty piłkarze:

Grzegorz Lato, Jan Tomaszewski,
Włodzimierz Lubański . Grono to
określi kryteria przyjmowania c:zjoo.

k6w klubu. Zostala także powołana
komisja ds. statusu piłkarza, na czele której stanął były reprezentant Polski Piotr Skrobowski. Prezydium zatwierdziło listę sędziów pierwszej i
drugiej ligi, a także poprawt<i do regulaminu rozgrywek. Istotne wydaje
się wprowadzenie barażów, w 0kreślonych sytuacjach. mogących decydoNać o pierwszym, drugim miej-

scu w tabeli piefwszej ligi, o udziale
w rozgrywkach o Puchar UEFA, o
degradaqi do drugiej ligi czy awarr
sie do piefwszej.
IOprac. PK!

w Bydgoszczy

Francuski pierwszak

pową biografię sportową. Został

zawodowcem dopiero w wieku 30
lat. Obecnie ma 34 lata i... debiutuje w Tour de France. Zanim zajął
się profesjonalnie kolarstwem,
pracował jako lakiemik w fabryce
ciężarówek . Dwunasty etap miał
bardzo podobny przebieg do poprzedniego i tylko nieznacznie
zmienił układ w pierwszej dziesiątce wyścigu. Od głównej grupy
odjechało cztemastu kolarzy, którzy zajmowali odległe miejsca w
klasyfikacji generalnej. Na ostatnim podjeździe, 25 km przed
metą, z czołówki odskoczył Etxebarria i utrzymał do mety niewielką
przewagę·

IOprac. PK!

Pierwszym złotym medalistą w
historii mistrzostw świata do lat
18 został w Bydgoszczy Francuz Ladji Doucoure w biegu na
110 m przez płotki. Tytuły na 100
m wywalczyli Jamajka Veronlca
Campbell i Brytyjczyk Mark
Lewis-Francis.
Medaliści - 110 m ppl. juniorów:
1. Ladji Doucoure (Francja) 13,27, 2. Nassim Brahimi (Katar) 13,36, 3. Paul Whitty (Kanada) 13,59; 100 m juniorów: 1. Mark
Lewis-Francis (Wlk. Brytania) 10,40, 2. Bryan Sears (USA) 10,42,3. Omar Brown (Jamajka)10,43; 100m juniorek: 1. Veronica
Campbell (Jamajka) - 11,49, 2. Li-

sa Sharpe (Jamajka) - 11,52, 3.
Uimalle (Francja)-11,66_
Polacy będą mieli szanse na medale w dzisiejszych i niedzielnych
finatach.
/PK!

Adńane

Czwartek
Multi Lotek
59,29,24,48,63,64,66,75,11,
51,72,15,14,6,55,39,8,68,79,
41.
Numerek: 14 (45, 9, 23, 38)
Piątek

Multi Lotek
2.77.72,62.5. 3,25.6,35.21,
38,28, 67,33.4,60.49.73,9.15.
Numerek. 24 (26. 18, 3.9)

Do Kielc przyjeżdża Śląsk Wrocław

KORO A Z "FI
Wyjątkowo atrakcyjnie zapowiada się dzisiejsza inauguracja nowego sezonu w piłkar
skiej II lidze w Kielcach. Na sta·
dionie przy ul. Szczepaniaka
Korona Kielce podejmuje Śląsk
Wrocław.

Kami enną

STRONA 19

Trener Korony Stanisław Gielarek zapowiada, że kielczanie grać
będą o zwycięstwo, ale jaki będzie
wynik konfrontacji drużyn, które
od lat nie grały z sobą, trudno przewidzieć.

- Podobnie jak cała liga, tak i nasza inauguracja zapowiada się
niezwykle interesująco - powiedział trener Gielarek. - Rywal jest
niezwykle wymagający. Z wypowiedzi trenera Łazarka wynika, że
Śląsk zamierza walczyć o ekstraklasę . Zresztą jest to solidna,
piłkarska .firma", z którą mecze

. , . . . . . 71 . 15

101.4 . . . . 71 . 1$

17 VII SOBOTA
II liga p. nożnej
Korona Kielce - $Iąsk Wrocław
Siarka Tarnobrzeg - Polonia Bytom
Polar Wrocław - KSZO Ostrowiec

RADIO SPORT 18.05 - 20.00

są

zawsze

atrakcyjne. Trudno
wypadnie inauguracja. Po pierwsze w poprzednim
sezonie obie drużyny grały w róż
nych grupach, a po drugie trudno
powiedzieć co zaprezentuje mój
zespół. Zagramy w takim zestawieniu praktycznie po raz pierwszy i dopiero na boisku wszystko
przewidzieć jak

będzie się "docierać" . Niezależnie

od tego na pewno podejmiemy
walkę i nie ma co nastawiać się na
grę o jeden punkt.
Niewątpliwie dobrą wiadomością

jest fakt,

że

w dzisiejszym meczu

zagrają Dańusz Kozubek i Przemysław Cichoń . Wprawdzie trwają

jeszcze rozmowy o przejściu tego
drugiego do Stomilu Olsztyn, ale
dziś utalentowany skrzydłowy bę
dzie do dyspozycji trenera Gielarka.
Przed meczem zwycięzca klasyfikacji .Piłkarz Echa· drugoligow-

ców w sezonie 1998/99 Krzysztof
Pyskaty, otrzyma od redakcji
"Echa Dnia" nagrodę .
Bilety na dzisiejszy mecz. podobnie jak na wszystkie spotkania w
rundzie jesiennej kosztują 10 zł
(przedsprzedaż prowadzi sklep
.Fomax" przy ul. Podklasztomej
117A). Redakcja .Echa Dnia· tradycyjnie przygotowała niespodzianki dla kibiców. Wystarczy wypełnić zamieszczony poniżej kupon i wrzucić go do umy przy bramie stadionu. W przerwie meczu
odbędzie się losowanie trzech nagród.
Korona przypuszczalnie rozpocznie dzisiejszy mecz w nastę
pującym skladzie: Pyskaty Łętocha, Pasionek, Heinńch, Ruszkowski - Cichoń, Grzesik,
Skrzyński, Kozubek - Janczak,
Zawadzki.
Imirl

~ ~orona Kielce ~ Sląsk Wrocław
Imię

"
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Ofiara zawału
w Rajdzie
Kormoran
Zawał serca był przyczyną
zgonu kierowcy rajdowego na
pierwszym odcinku specjalnym
rajdu Kormoran odbywającego
się w okolicach Mikołajek.
Kierowca, 48-letni Jan C. zasłabł
w trakcie jazdy, zdołał zjechać z
drogi w pole. Lekarz stwierdził
zgon na skutek zawału serca.
IPAPI

J '

8333 marki na

ekstraklasa

5,.AB,. BEZ BI"ÓW
Wczorajsze spotkanie Legii
Daewoo Warszawa z ŁKS Łódż
zainaugurowało
rozgrywki
piłkarskiej ekstraklasy sezonu

godzinę

Al R ŻSIE
Michael Schumacher otrzymuje najwyższe w świecie odszkodowanie z tytułu wypadku.
Dzienna stawka o~szkodowa
nia wynosi 200 tys. DM, co daje
8333 marki na godzinę.

Ruszyła piłkarska

IE

Odszkodowanie w takiej wysokości wypłaca 30-letniemu kierowcy Formuły 1 jedna z londyńskich

firm ubezpieczeniowych. Jest to
najdroższe zlamanie nogi w historii. Odszkodowanie tej wysokości

wypłacane

będzie dwukrotnemu
mistrzowi świata Formuły 1 do dnia,
kiedy znów zasiądzie w kokpicie
swego .ferrari". Schumacher przed
wypadkiem wpłacał firmie ubezpieczeniowej miesięczną składkę w
wysokości 600 tys. DM. W tej sytuacji, jeśli nie będzie on mógł zasiąść
za kierownicą swego bolidu przez
najbliższy rok, może otrzymać odszkodowanie w wysokości 71 mln
DM. Te zawrotne sumy z tytułu odszkodowania nie jawią się tak wielkie, jeśli weżmie się pod uwagę, że
Schumacher jest jednym z najlepiej
zarabiających sportowców. Ocenia
się, że jego roczne dochody brutto
sięgają 75 mln marek (pensja,
sponsorzy, premie).
IPAPI

1999/2000.
W pierwszej kolejce nie ma szlagierów. Najciekawiej zapowiadający się mecz pomiędzy Widzewem Łódź i Polonią Warszawa został przełożony na 21 lipca ze
względu na występ stołecznych

pi/karzy w 3 rundzie Pucharu Intertoto. Mistrz Polski, Wisła Kraków,
zagra w niedzielę z Odrą Wodzisław. Zespoły, które awansowały do ekstraklasy, spotkają się z
drużynami
walczącymi
w
ubiegłym sezonie o utrzymanie się
w lidze - Petro Płock z Ruchem
Chorzów, a Groclin Dyskobolia
Grodzisk Wlkp. z Pogonią Szczecin . Zupełnąnowościąjest metoda

Złamał

nos rywalowi

Dembiński

jaki

Niefortunnie dla Irańczyka Vahida Hashemiana zakończył się
czwartkowy trening piłkarzy
HSV Hamburg. Hashemian opuszczał zajęcia ze złamaną w
dwóch miejscach kością nosową·

burga

dąb
został

początku

pozyskany na
czerwca.
IPAPI

Pantani
wraca rychło

Irański piłkarz doznał urazu w
zderzeniu z Jackiem Dembińskim .
Hashemian jest nowicjuszem w
drużynie HSV, przez klub z Ham-

• W czwartek z turnieju Prokom
Open w Sopocie (suma nagród 180
tys. USD), wyeliminowana została
ostatnia z reprezentantek gospodarzy Aleksandra Olsza, występująca
w deblu ze Słowenką Tiną Pisnik.
Przegrały one z Laurą Montalvo i Paolą Suarez (Argentyna, 2.) 2:6, 6:1,
6:3,
• Thomas Ravelli otrzymał propozycję gry w IFK Goeteborg. Po oficjalnym zakończeniu kariery w marcu,
Szwed postanowił wrócić na boisko.
W weekend dojdzie do spotkania, a
podpisanie kontraktu przewidziane
jest na 20 lipca.
• W towarzyskim meczu piłkarskim
w Melbourne reprezentacja Australii
przegrała z Manchesterem United
0:2 (0:1). Bramki: Jesper Blomqvist
w 44 i Nicky Bult w 76 minucie.
• Lider klasyfikacji mistrzostw świa
ta, Fin Tomi Makinen prowadzi w rajdzie Nowej Zelandii po drugim dniu i
dziesięciu odcinkach specjalnych.
lopr. PKI
Redaktor

prowadzący

wydania:

Włoch

Ligi Mistrzów z Manchesterem
United 1:2. Drugi na liście płac UEFAjest właśnie Manchester United
- 19,725 mln franków, a następne
drużyny · - to Juventus Turyn 14,775 mln i FC Kaiserslautern 14,285 miliona franków szwajcarskich . Łącznie UEFA rozdysponowała 216,457 milionów franków.
IPAPI

Fot. PAP/CAF
Gwiazda golfa Amerykanin Tiger Woods niespodziewanie wpadł w
objęcia wielbicielki i otrzymał całusa podczas rozpoczętego wczoraj
turnieju British Open.

Rosja

się skarży

na_o.

Radioaktywny piasek
Rosja ma zamiar złożyć ofiskargę
do ITF na
szwedzką firmę , która dostarczyła radioaktywny piasek, który miał być użyty do wyłożenia
cjalną

Real i "Barca" czyli __ .
J

POKÓJ I WOJ A
Real Madryt i Fe Barcelona
nie spotkać się na boisku
przez następne trzy miesiące,
ale ich bossowie nie marnują
czasu na ... łagodzenie odwiecznych sporów.
Po krótkim okresie spokoju, gdy
Barcelona koncentrowała się na
celebrowaniu stulecia istnienia
klubu, a Real usiłował uratować
coś niecoś ze swej reputacji po
rozczarowującym sezonie, mię
dzy rywalami .zaiskrzyło· znowu .
Kłopoty zaczęły się, gdy Realowi
przyznano bez gry miejsce w szesmogą

Paweł

MIJAS, asystent

nastce
najlepszych
drużyn
walczących o Puchar Hiszpanii, ze
względu na udział w klubowych
mistrzostwach świata w Brazylii.
Barcelona nie oponowała na spotkaniu kierownictwa ligi, ale gdy
przyszło do zatwierdzenia decyzji
we
władzach
piłkarskiego
związku, wiceprezes Barcelony
Joan Gaspart nie oparł się pokusie
.dokopania· królewskim. - Piłkar
skie mecze winny być wygrywane
na boisku, a nie w gabinetach i nie
"królewskimi· dekretami. Nowy
sezon zaczął się niedobrze, spar-

prowadzącego:

Marco Pantani zapona konferencji praso·
wej w Treviso rychły powrót do
kolarstwa. Jego głównym cełem
w tym sezonie będą pażdzierni 
kowe mistrzostwa świata właś 
nie w Treviso i w Weronie.
5 czerwca Marco Pantani został
wykluczony z Giro d'ltalia, przed
startem do przedostatniego etapu,
z powodu zbyt wysokiego stopnia
zgęszczenia krwi (hematokrytu).
Włoch w tym momencie prowadził
w wyścigu, z bardzo dużą przewagą nad rywalami. Załamany wykluczeniem z Giro Pantani zapowiedział wówczas, że zrezygnuje z
wyczynowego sportu. W czwartek
w Treviso Pantani wycofał się z
tych deklaracji. - Trzeba znowu
zacząć mówić o kolarstwie. Udowodnię wam, że Pantani potrafi
równie szybko jeździć na rowerze,
jak wcześniej - oświadczył.
Kolarz grupy Mercatone Uno nie
podjął jeszcze decyzji, który z wyścigów będzie jego pierwszym po
przerwie wywołanej skandalem w
IPAPI
Giro d'ltalia.
wiedział

Prezydent RP Aleksander Kwaśnie
wski otrzymał z rąk szefa Międzynaro
dowej Federacji Lekkoatletycznej (IAAF) Primo Nebiolo najwyższe odznaczenie tej organizacji - Złoty Medal
Zasługi IMF. Uroczystość odbyła się w
Pałacu Prezydenckim w Warszawie, w
przeddzień rozpoczęcia w Bydgoszczy
pierwszych w historii mistrzostw świata
juniorów w lekkiej atletyce.
IPAPI

za Bayern
Bayern Monachium zabrał z
kasy UEFA najwięcej pieniędzy
za sezon 1998/99.
Bayern na europejskich boiskach zarobił w ubiegłym sezonie
aż 20,165 milionów franków szwajcarskich. Agencja podkreśliła , że
w osiągnięciu tak wysokiej kwoty
finansowej drużynie niemieckiej
nie przeszkodziła porażka w finale

, ,1

odznaczony
przez Nebiolo

Ponad 20 milionów franków szwajcarskich

Ukal

Na razie mówi
o kolarstwie

Kwaśniewski
Fol. PAP/ CAF
Fanki piłkarzy Brazylii podczas turnieju Copa America.

wyznaczania arbitrów. Od tego sezonu sędziowie dopiero w przed·
dzień meczu dowiedzą się, które
spotkanie będą prowadzić . W taki
sam sposób wytypowani będ ą
asystenci i obserwatorzy. Podob·
ny system obowiązuje od wielu lat
w ligach zaQ.hodniej Europy.
Program meczów 1. kolejki piątek: Legia Daewoo Warszawa ·
ŁKS Ptak Łódż, sobota: Zagłębi e
Lubin- Lech Poznań (17.30), Am ica Wronki - Górnik Zabrze (16),
Petro Płock - Ruch Chorzów (18),
Ruch Radzionków - Stomil Olsztyn
(16.30), Groclin Dyskobolia Gro·
dzisk Wlkp. - Pogoń Szczecin
(16.30), niedziela: Odra Wo·
dzisław - Wisła Kraków (16). Spot·
kanie Widzew Łódź - Polonia War·
szawa zostało przełożone na 21 li·
pca.
IPAPI

taczoną robotą

-

grzmiał

Gaspart.
popar-

Ośmielony jednogłośnym

ciem w głosowaniu nad tą kwestią,
prezes Realu Lorenzo Sanz skontrował słowami: - To lamentowanie. Przysparzamy honoru Hiszpanii reprezentując ją w klubowym
Pucharze $wiata - powiedział z
dumą. Jeden z prezesów neutralnego w tym sporze klubu stwierdził : - Przywykliśmy już do tych
przepychanek. Real i .Barca" zawsze będą takie.
IPAPI

kortu, miejsca meczu 1/4 finału
Pucharu Davisa, ze Słowacją.
W ubiegłym tygodniu celnicy rosyjscy zatrzymali na granicy ładu
nek 45 ton piasku, płynącego ze
Szwecji, który miał być położony
na korcie moskiewskiego kompleksu olimpijskiego, twierdząc, że
piasek ten ma wysoki poziom radioaktywności. - Miał siedmiokrotnie wyższy od dopuszczalnego.
Gdybyśmy grali na takiej nawierzchni, nie tylko zrujnowalibyśmy
swe szanse, ale także poważnie
narazili zdrowie naszych graczy powiedział daviscupowy kapitan
reprezentacji Rosji, Szamil Tarpiszczew. Tak więc Rosja zamierza teraz złożyć skargę do Międzynaro
dowej Federacji Tenisowej (ITF).
Rosjanie, jako gospodarze meczu,
są zmuszeni do przygotowania ziemnego kortu, co kosztuje Rosyjską
Federację Tenisową tysiące dolarów. Na ratunek federacji pospieszyli jej gracze, wykładając własne
fundusze. Jewgienij Kafielnikow
zapłacił 5000 USD z własnej kieszeni, a reszta zespołu dołożyła
po 1000 USD.
IPAPI

Magic Johnson
zagra w Szwecji
Magie Johnson wystąpi w meczach ligowych w barwach
szwedzkiego klubu M-7 z Boraes.
Szwedzki klub podpisał umowę z
Johnsonem na używanie nazwy
Magic M-7. Podczas rozmów nieoczekiwanie dla strony szwedzkiej
Magic oświadczył, że przyjedzie
do Szwecji, aby rozegrać dwa mecze w barwach klubu. Pierwszy
mecz z udziałem znakomitego
amerykańskiego koszykarza odbędzie się na inaugurację rozgrywek szwedzkiej ligi - 1 paździemi
ka. Magic M-7 zmierzy się z Norrkoeping.
(PAP)

Krzysztof KOWALIK
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