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W niedzielny wieczór w Policzmc 
Parce\1 kierowca poloneza pou·ąc1l 53-
letniego rowcnyst~, który poniósl 
:fm1crt na miejscu. W pierwszy dzień 
:fwiąt doszlo ponadto do trzech wy
padków i dziewi~iu kolizji. Cztery 
osoby odniosly obrażenia. Wczoraj 
zdarzyło się:~ wypadków. 

Suażacy p9łi w niedzielę. pożar zabu
dowań~wfalę:cicach.Sp&o
liłasęsrodołaiobor.aorazmao;zynyrolri
cu.Stralyos:taOOWlV'IOna701)'5zi.Przy
czyrmpol:irulliC,)CS~LlSUIIona. 

Do pożaru doszlo także w Radomiu 
przy ul. Chlodnej. Dom zapalił się: na 
skutekzwarciainstalacJi elektrycznej. 

(oska) 

kim usuwali wyrwane z korzeniami 
drzewa i pola!1Wle gałęzie. Wielu wla
~icieligospodar.;twrolnychmusina

pra""iK dachy i połamane płoty. 
Skutki wichury odczuli także kie

rowcy. W Radomiu w Alei WoJ-~ka 
Pobkiego J~Y fordem tran~uem nie 
zdoła\ zapanować nad autem, które 
nagle ZJeChało na rrL.eCJwległy pa~ .Je
zdni i zderzyło się: ze ~tarem. Kierow
ca forda ~ta1 rann~ 

(eska) 

Mieszkańcy Halinowa protestują przeciwko budowie kościola 

Sprofanowany krzyż 
Na radomskim osiedlu Halinów nieznani sprawcy ścięli w nocy ze środy na 
czwartek krzyż na placu, gdzie ma stanąć kościół. W Wielki Piątek kilkaset osób 
wzięło udział w uroczystości poświęcenia miejsca pod świątynię. 

Parę: miesięcy temu gmina Radom 
zamieniła si~ z kurią dzialkami - Ko
~iół otrąmai plac pny ul. Dlugiej na 
os1edlu domków jednorodzinnych, 
gdzie zaplanowano bodow~ !wiątyni. 
~ mieszkańców Halinowa zgłosi
ła prote.~t przeciwko lokali1.acji ko
~iola w tym mieJSCU. Wedlug wice
prezydenta Ryszarda Falka pod li
stem do wladz miasta w tej sprawie 
podpiSałO się. 70 osób. 
W.{~ na placu u'>!awiono drew

niany, kilkumetrowy krzyi. Asystowa
la przy tym Sll'ai MieJska. Nocą knyż 
1.0stalkięty. 

Kanelen Kurii Biskuplej k.~. Ma· 
ciej Pachnik zgiO!iił policji fakt zni
szczenia krzyża. Winnych na razie nie 
znaleziono. 

Urocty~to!.ł ~v.ięcenia krt.yi:a na 
placu prty ul. Długiej odbyła "ę 
w Wielki Plątek. W modlitv.ach, 
którym pr1.ewodmczy/ ordynanusz ra
doffi.\ki h bp Ednrd Malef'ki 
uczestniczyło kilka.~! osób. Po dru-

giej stronie ulicy zgromadzili \i~ prze- • Co wam kokiół przc.~.dcadza? Na-
ciwnicy budowy kościola. Na ogro- re~1.cie będziemy mieli swój- przeko
dzeniach powie.~ili plakaty: • .Zmienić nu_)C :;tnrliza kobieta. 
lokalizacJę" "KoM:iól nie tu". Co pani opowiada?! Nawet 

Biskup nie chciał komentować tego, w Ameryce tak nie ma, Le by 1100 oWI> 
co się stało w ~~ w nocy. - Trzeba utrzymywało parafię. Kogo bę;dzic 

si~ za nich modlić - powiedzial. • Nic MIIĆ na budowę? - Wybudowałam jui. 
wiem, kto to zrobil. A wla.<ciwie trzy kościoły, wybuduję i czwarty -
wiem. ale nie powiem ... Stojący obok krzyczy inna kobieta. 
duchowny dodał: - Th koledzy Kw a- - Niedługo nas i w n~ nie będzie, 
~mewskiego. a ko!iciół ZO!itanie dla pokoleń • doda-

Po uroczy~toki, kiedy odjechali je stan.zy pan o la-;ce. 
pradstawicielc Ko<ciola, przeciwnicy - Panu zostało moi'.c 5 lat, a przed 
i ZWQ)ennicy wybudowania §wiątyni nami całe i.ycie. Niech ten kościół wy-
pny ul. Dlugiej rozpoczęli dyskuSJ~- hudują kilka~ct metrów dalej. Thm me 

- Kilka lat temu tu byl beton: 'ami będ7je pr1.e.-.zkadzał - tłumoczyła na-
uprzątnęh~my gruz, naw1eiliśmy zic- 'tolatka. 
mię i posadzili~my drzewa, a tcrat · • Co się mądrl)')r.L'! - ucbza kto~ 
chcą to 1.ni.~zczyć - irytowała ~i~ ~tar- dziewcqnę. 
~7.a kobieta. - Czy na.\ze dzieci maJą - Przed chw-ilą modlili\cie ~ię prty 
\ię baw-ić na posad7ce w ko<IC1ełe" - kr-:t.y.i:u. a tera/ taka nicnaw-i~ć- dz1wr 
pytał przccrw-nik Nldow-y_- Jak t.a ko- 'ię rnęict.ywa w ~redmm w1eku. • 
muny! N1kt na.\ me pyta o 1.danie; robi•\ l wy mówicie n Rn~;u'l 
oo chcą. Pmlc:.to>Aali~m) u wiOKIŁ mia
-.ta.alenil..tnawctnlera::zyłodpi~ać. ALEKSA ...... DER KORNATOWSKI 

"""''W\qfei>ZK<~nc:y grodu nad Silnicą mają wpływ na decyzję o wejściu Radom bez dworca do Unii Europejskiej 

remontują Koloseum 
okna i dnwi, a .Exbud" wykona 
wszystkie renowacyjne prace bu
dowlane. Pny tym przedsięwzięciu 

będzie pracowało ponad 500 specja
listów z całej Polski. 
• Jakud.ałosiępolskłmfinnomwejłt 

na rynek wlos.kł l od ruu. ołrzymJit: 
takie trudne i odpowleclzialne zada
nie? 

- To niech na razie pozostanie 
naszą slodk.ą tĄiemnicą, bo kon
kurencja nie śpi. Mam nadzieję, te 
,.Słowu Ludu" nie uda sir jej odkryć 
przed czasem. Mogę. tylko zdradzić, 
te w dutym stopniu pomogły nam 
nasze przyjacielskie kontakty z poli~ 
tykami włoskimi. 
• Czqo w zamian za umowę u~ll 
Włosi? 

- Aby wszyscy pracownicy 
naszych firm jeździli sarnocbodami 

- Będzie ono poł11czeniem bu
dowli utytkowej i historycznej. 
W Koloseum zasiądzie parlament 
~ednoczonej Europy w momencie, 
gdy Polska wejdzie do Unii Europej
skiej. W przerwach mi~dzy sesjami 
obiekt bedzie udostępniany turys
tom. W podziemiach - katakum
bach antycznego teatru - .Exbud" 
wybuduje hotel, restaurację, nocny 
klub i kasyno gry. Koloseum nadal 
nie b~dzie miało dachu, a na wew
n~trznym placu powstanie pole gol· 
f owe. 

• Czy lo mac:zy, 1.lt będzlede mieł 
wpływ na pnyjęde n.aszeto ~ do 
UE? 

- Oczywiście, motemy przeciet 
przeciągać zakończenie budowy tak 
długo, aż kraje zachodnie zrozu
mieją, te bez Polałów nawet sie· 
dziby parlamentu nie mogą mieć. 

O radomski dworzec PKP upo
mnieli się przedwojenni wla
Sclclele. 

• Wszystko wskazuje na to, że odda
my go w pnwowite ręce • powicdzial 
Zbigniew Kubniuk, szef R1.ądowego 
Centrum Studiów Stra~egicznych. 

Jan l Zuzanna Wllczycowie, od kil
ku latstarali f.ięozwrotdWOf'C.ii. Mają 
odpowicalie dokumerty. Wynika z nich, 
że budynelc PKP wybudowano w roku 
1887 na działce należącej do pradziadka 
Jana Wilczyca. Kolcj dzierżawiła dwo
n.oe tylko do wybuchu II wojny świato
wej; po nacjonalizacji komuniki nie za
d>ali o uregulowania prawne.- Budynek 

.te-'' więc nadal prywatną wła'>flO'fcią • 
twierrlzipan\\-'lk:zyc. 

Nie ma jc...zczc ustawy reprywatyza
cyjnej, ale w tym wypadku nie rna ona 
zao;tosowanra. Nrkt bowiem nic odebrat 
Wilczycom prnwa do budynku. Wia.<ci
cicle zamiera_,ą w gmachu PKP zbudo
wać centrum haOOJowe. 

• Na-;i rolnicy i tak nie korzystają 
z dworca, więc nicjest im potri.Cbny. 
Dotychcza.'iOwe subwenc.JC na kolej 
mogą być przekazane jako dopłaty do 
nawozów i kredytów • stwienlzjJ Stani
sław Brt.ó"1Jca.lider PSL w Radomiu. 

Powstały już plany przeniesienia 
dwon:a. Mówi ~~ o rozbudowie stacji 
Ral;!om-PołudniełubPcck.anów. (ojo) 

Urząd jak nowy 
Od dzislllji'IJdomskl Urz~~d Wo
jewódzki dzi111B w«<ług nowego 
stlltutu. 

Kto obejmie stanowiska dyrektorów 
wydziałów, wojewoda Mirosław 

S1.adkowskl nie chciał ujawnić. - Tej 
obsady należy spodziewać się w poło
wie kwietnia· powiedział. 

DzrennikarlCintcresowalisię,jaki

mi kryteriami ~zie ~ię kierować ..yo
jewoda przy pov.-olywaniu dyrekto
rów. M. Szadkowski wyj&:nił, że 

trwają konsultacje z wieloma organi
zacjami, w tym taicie z PSL i SLD. 
Kandydaci mają wywodzić się glów
niezkadryurt.ędniczej,pracuj~jdo
tychcza.~ w UW. Wyjątkowo ofeny 
otrZymają "ludzie z zcwnątr.e". 

M. Szadkowski przyznaJ, że. radom
ski st.atut został oceniony w Wanr.f.a
wic jako modelowy. Projekt posłuży 
jako w'lńr dla innych urzędów woje
wódzkich. 

( .. k) 

Agencja DISCREET SERVICE Sp, z o.o. 

oferuje uSługi w zakresie: 
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W niedzielny wieczór w Policznie 
Parceli kierowca poloneza potrącli 53· 
letniego rowenys~, który poniósł 

imicfĆ na miejscu. W pierwszy dzień 
świąt doszło ponadto do trach wy
padków i dZiewięciu koliZJi. Cztery 
osoby OOoio.,l), obrażenia. Wczoraj 
zdan..y/o si~ sześł wypadków. 

Strai.acypiliwnicdzielę.!XJŻarzabu. 
dowań~wFaIęcica:h. Spa
Jiła~SlOdoIaiobnorazlTla'>Z}1l)'roIJj.. 

cu.. Su3l.YCfiŁ1OOWllOOna70tyszl. Przy
czynapożarul'llCp~1NaIona. 

Do pożaru 00:.,10 także w Radomiu 
przy ul. Chłodnej. Dom zapaliI si~ na 
skutek zwarcia instalacji elektrycznej. 

("ka) 

kim usuwali wyrwane z korzeniami 
drzewa i połamane gał~zie. Wielu wła
ścicieli gospodarstw rolnych musi na· 
prawiać dachy i połamane plot)'. 

Skutki wichury odczuli także kie
rowe)'. W Radomiu w Alei WOJsk.a 
Polskiego Jadący fordem lran~nem nie 
zdołal zapanować nad autem, które 
nagle zjechalo na prz.eciwlegly pas je
zdni i zdenylo sif lC ~tarcm. Kierow
ca forda ro~tał rann). 

(eska) 

Mieszkańcy Halinowa protestują przeciwko budowie kościoła 

Sprofanowany krzyż 
Na radomskim osiedlu Hal/nów n/eznan/ sprawcy ścięli w nocy ze środy na 
czwartek krzyż na placu, gdzie ma stanąć kościół. W Wielki Piątek kilkaset osób 
wzięło udział w uroczystości poświęcenia miejsca pod świątynię. 

Parę miesięcy temu gmina Radom 
zamienila sif z kurią działkami - Ko
~i6ł otnymal plac pny ul. Długiej na 
osiedlu domków jednorodzinnych. 
gdzie zaplanowano budowę .fwiąlyni. 
~ mie.ttkańców Hali nowa zgłosi
la protest przeciwko lokalizacji ko
ścioła w tym miejscu. Wedlug wice
prezydenta Ryszarda Falka pod li
stem do władz mia~ta w tej sprawie 
podpisało się 70 osób. 

W -<rudę na placu u\ławiono drew
niany. kilkumetrowy krzyż. Asystowa
la przy tym Straż Miejska. Nocą knyż 
zostal ~ięty. 

Kanclen Kurii Bi.\k:up!ej k.~. Ma
dej Pach nik 19lOliil policji fakt zni
szczcn;a krzyża Winnych na razie me 
znaleziono. 

Uroczysto.(ć po"-więcenia krlyża na 
placu przy ul. Dlugicj odbyla \lę 
w Wielki Piątek. W modlit',l.oach. 
którym przewodmcl)'1 ordynariusz ra· 
oom.W k. ... bp Ed"ud Mate .... ki 
uczestniczylo k.ilkaset osób. Po dru· 

giej stronie ulicy zgromadzili się pr-te- - Co wam k~iół prlC.Wc.adza? Na
ciwnicy budowy ko.M:iola. Na ogro- reszcie będziemy mieli swój - przeko
dzeniach powiesili plakaty: ,,zmicnić nUje starNza kobicta. 
lolc:aJizac~" "Kokiól nie tu". - Co pani opowiada?! Nawet 

Biskup nie chchal komentować tego, w Ameryce lak nie ma, reby 800 osób 
co się stało w S:rodę w nocy. - Trz.eba ulnymywalo parafię. Kogo ~zic 
się za nich modlić - powiedJ:ial. - Nic MOC na budowę? - Wybudowałam jui 
wiem. klo to zrobił. A wła,>lciwie trJ.Y ko.<Cioly. wybuduję i czwany -
wiem. ale nie powiem ... Stojący obok krzyczy inna kobiela. 
duchowny dodał: - 10 koledzy K wa- - Niedługo na~ i wa,~ nie będzie, 

S:nicwskiego. a ko~i6/ zm;tanie dla pokolcń - doda-
Po uroczyl>lo!ki. kiedy odjechali je starszy pan o Ia,\te. 

pri.edstawiciele Ko:kioła, prz.ceiwnicy - Panu zostało moi;e 5 lat, a po.ed 
i zwolennicy wybudowania ~wiąlyni nami cale iycie. Niech ten kościół wy-
przy ul. Długiej rozpoczęli dysku~ę. budujlj kilkasct metrow dalej. l'dm nie 

- Kilka lat temu tu był betOl1; sami będzie prJ:c.~lkadzał - tłumaczyła na-
uprLątnęli~my gruz, nawlciliśmy lic- 'Iolalka 
mię i po~adzili.{my drzewa. a tem...· - Co się mądnysl·.' - uci"za ktoS: 
chcą 10 znisZC""l)'ć - irytowala się .,Iar- dziewclynę. 
Slo3 kobieta. - Czy na~zc dl.icci mają - Przed chwilą modlili~cie się prly 
~ię bawi~ na posadzce w kO.>fciele? - krqiu. a lerol.l taka nienawi.\ć - dZIWI 
pytał przeCIwnik budow). - Jak 103 ko· ,ię męicl)'zna ..... 'rcdmrn Wieku. -
muny! Nikt na~ nic pyta o ... .danie; roł>i'l ł wy mówicie o. Boyu? 
00 chcą. Proteslowaliśm)' u .... Iad:.: mia
o,Ia. ale nikt nawet nie l"X"J:)'ł odpi~. ALEKSA..."iDER KORNATOWSKI 

grodu nad Si/nicą mają wpływ na decyzję o wejściu 
do Unii Europejskiej Radom bez dworca 

remontują Koloseum 
okna i dnwi, a "Exbud" wykona 
wszystkie renowacyjne pl1lce bu
dowlane. przy tym przedsięwzięciu 

będzie pracowalo ponad 500 specja
listów z calej Polski. 
• Jak udaJo się polskim fimaom wejść 
na rynek wioski l od ram otnymai! 
takie trudne i odpowiedzialne zada-

nie? 
- To niech na razie pozostanie 

naszą słodką tajemnicą, bo kon
kurencja nie ś pi. Mam nadzieję , że 

"Slowu Ludu" nie uda si~jej odkf)t 
przed czasem. Mogę tylko zdl1ldzić, 

że w dużym stopniu pomogły nam 
nasze przyjaCielskie kontakty z poli~ 
tykami włoskimi. 

• Czegowzamia.azaumowęza~ 

Włosi? 
- Aby wszyscy pracownicy 

naszych firm jeździ li samochodami 

- Będzie ono poł,czeniem bu
dowli użytkowej i historycznej. 
W Koloseum zasiądzie parlament 

zjednoczonej Europy w momencie, 
gdy Polska wejdzie do Unii Europej
skiej. W przerwach między sesjami 

obiekt bedzie udostępniany turys
tom. W podziemiach - katakum

bach antycznego teatru - .. Exbud" 
wybuduje hotel, restaurację, nocny 

klub i kasyno gry. Koloseum nadal 
nie będzie miało dachu, a na wew

nętrznym placu powstanie pole gol
fowe . 

• Czy (o :maczy, fe będziecie mieć 

wpływ na przyjęcie nasze&O ~u do 
UE? 

- Oczywiście, możemy pnecież 

przeciągać zakończenie budowy tak 
długo, a± kraje zachodnie zrozu

mieją, że bez Polak6w nawet sie
dziby parlamentu nie mogą mieć. 

o radomski dworzec PKP upo
mnieJ/ się przedwojenni wła

ściciele. 

- Wszystko w:;kazuje na to. ie odda
my go w praWQwite ręce - powiedział 

Zbigniew Kuimiuk. SlI!f R1 .. ,oowego 
Centrum Studiów Stmlcgicznych. 

Jan I Zuzanna Wllczyco",'e. od kil
ku lat starali się o zwroc dworca. Mają 
odpowicmie dok.umcrty. Wynika z nich. 
ie budynek PKP wybudowano w roku 
1887 na drialce należą::ej do pradziadka 
Jana Wilczyca. Kolej dzieri.awi la dwo
flCIC tylko do wybuchu U wojny !lwia/o
wej; po nacjonalizacji komunif,ci nie za.
dlaIi o uregulowania prawne. - Budynek 

jC"t więc nadaJ prywatną własnrnlcią • 
twierdzi pan WiIC"L)'C. 

Nic ma je.\ZCZC u...mwy reprywatyza
cyjnej, ale w tym wyparJku nie ma ona 
zu.;(ooowanin. Nikt bowiem nie odebrał 
Wilczycom prawa do budynku. Wła,<Ci
ciele zamlcrllFl w gmachu PKP 1budo
wać centrum handlowe. 

- Nasi rolnicy i tak nie kor-lystają 
z dworca, więc nie jest im potnebny. 
Oołychczasowe subwencje na kolej 
ll'IOgą być przeka7..ane jako dopłaty do 
nawozów i kredytów - stwieJdził Stani
slaw Ru.ózka, lider PSL w Radomiu. 

Powstaly już plany przeniesienia 
dwm:a Mówi ~~ o rozbudow;e stacji 
~Południe lub Pakanów. (0.;0) 

Urząd jak nowy 
Od dzisiaj radomski UfZ4d Wo
jewódzki dz1ała według nowego 
statutu. 

Kto obejmie stanowiska dyreklorów 
wydziałów, wojewoda Mirosław 

S1..adkowski nie chcial ujawnić. - Tej 
omady należy ~podziewać się w poło
wic kwietnia - powiedziai. 

DliennikarlC interesowali się, jaki
mi kryteriami będzie się kicrowoc 'oYO
jewoda pny powoływaniu dyrekto
row. M. Szadkow.~ki wyjaśnił. że 

trwają konsultacje z wieloma organi
zacjami. w tym także z PSL i SLD. 
Kandydaci mają wywodzić się głów
nie z kadry u~niczej, pra:.:ującej d0-
tychczas w UW. Wyjątkowo oferty 
otrZymają "ludzie z zewnątrz". 

M. Szadkowski pnyznał, że radom
ski statut został oceniony w Wan:za
wic jako modelowy. Projekt posłuży 
jako W7.ór dla innych unęd6w woje
wódlkich. 

(",k) 

Agencje OISCREET SERVICE Sp. z 0.0. 

oferuje usługi w zakresie: 
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KTUALNOŚCI 

.. Na meczu w Dęblinie polała się krew. Działacze korony!Nidy Gips 
winą obarczają chuliganów z Kozienic i Radomia 

Bójka na boisku 
Kilka osób ciężko pobitych, jeden zraniony nożem - to bilans trzecioligowego meczu piłka,.. 

sldego pomiędzy Orlętami Dęblin a Koroną/Nida Gip5 Kielce! 

Do tragtcznych wydarzeń doszło 
w czwartek w O~blinie, podczas 
meczu miejscowych Orląt 
z Koroną/Nida Gips Kielce. Prowo
katorami zaj§ć byli chuligani 
z Kozienic i Radomia. Jak wiadomo 
drużyna kielecka w walce o awans do 
drug1ej ltgi rywalizuje z MG MZKS 
Kozienice. Do Dęblina stamtąd 
tylko krok. 

- Naszą drutynę dopingowało 
w ~blinie kilkunastu szalikowców 
- powiedział nam działacz Korony 
Wlodzinllerz Kubickl. - Od początkU 
meczu mieli przeciwko sobie sporą 
grupę kibiców z Kozienic, wśród 
których znajdowali się działacze 
MG MZKS. Z początku były to tylko 
słowne utarczki, ale po gwizdku 
sędziego kończącym pierwszą 
połowę kielczanie zostali zaatako
wani z dwóch stron. UciekJi na śro
dek boiska, gdzie doszło do bójki. 
Czterech młodych kielczan schro-

niło s1ę w szatni piłkan.y, prosząc 
nas o ratunek. Po meczu odjechali 
z nami autokarem. Byli trzeźwi, 
gdyt inaczej na pewno nie zabrali
byśmy ich. Jeszcze gdy opuszcza
liśmy stadion po meczu dochodziły 
do nas odglosy gonitw. Dziwne, bo 
stadion Orląt znaJduje się na terenie 
jednostki wojskowej. ŻOłnierze byli 
ochroniarzami na meczu, ale nie 
interweniowali. Dopiero wkrocze
nie policji uspokoilo trochę atmo
sferę. Mieliśmy zamówioną kolację 
w Kozienicach, ale widząc co się 
dzieje, jeszcze w przerwie odwoła
liśmy rezerwację i wracaliśmy inną 
drogą. 

- Opatrywany przeze mnie 
pacjent był mocno pobity - relacjo
nuje dr Barbara Joóczyk, która 
w czwartkowe popołudnie miała 
dytur w dębliilskim pogotowiu. 
- Ciętkie rany tłuczone głowy, 
Łrwiaki na czole, obrzęki warg 

Starachowice starają się o przywileje 
ekonomiczne 

Strefa przyszłości 
Ułworz«mle Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej w Stantchowlcach 
było głównym tematemsobotnich 
rozmówczłonkówZatząduAiilłSta 
z posłami ziemi kieleckiej, 

Biorący udział w spotkaniu Hen
ryk Puiec, AJrred Domagaiski oraz 
przewodniczący Sejmiku Samorzą· 
dowego Józef Szczepańc:zyk, zade· 
klarowali swoje poparcie dla tej i ni· 
cjatywy. W najblitszym czasie 
uchwalę dotyczącą powołania w Sta
rachowicach SSE podejmie Sejmik 
Samorządowy Województwa Kie
leckiego. 

- Dążymy do utworzenia lobby 
parlamentarnego, które poprze 
nasze starania o powołanie strefy na 
terenie ZS ,.Star". Mamy nadziej~. 

że tym razem Starachowice znajdą 
się w dziesiątce miast, w których zos
taną powołane kolejne specjalne 
strefy - poinformował dziennikarzy 
prezydent Zenon Kneszowsk.i. 

- W przyszłości specjalna strefa 
obejmie swym zasi~giem nie tylko 
Starachowice, ale równieź: sąsiednie 

miasta: Ostrowiec i Skarżysko. 

Będzie także miała dute znaczenie 
gospodarcze dla Kielecczyzny. Dla
tego zabiegi o jej powstanie, nie są 
jut tylko naszą sprawą, ale leżą w 
interesie całego województwa -
stwierdził prezydent Starachowic. -
Stąd też zgoda nądu na jej powsta
nie, obecnie jest bardziej realna nit 
to miało miejsce w latach poprzed
nich. 

Z przedstawionych w trakcie krót· 
kiej rozmowy prezydenta Staracho
wic z pnedstawicielami prasy infor
macji wynika również, te staracho
wicka strefa ma b~ głównie ukie
runkowana na walkę z bezrobociem. 
Władze miasta dążą do tego, aby ZS 
.,Star" znalazly się także w tej strefie. 
Dzięki temu zakład, który stał sięjut 
elementem historii miasta, będzie 
miał szanse na rozwój. 

i policzka wymagaly interwencji chi
rurga, ale pacJent- 19-letni Bartosz 
z Radomia- nie wyraził na to zgody 
Po opatrzemu zabrała go policja. 
Słyszałam, te po meczu Jeszcze 
kilka osób kwalifikowało się do 
udzielenia pomocy lekarskiej, w tym 
jeden nastolatek pchnięty notem, 
ale nikt się nie zgłosił. Tego jednego 
przyprowadzili policjanci. 

Jak długo jeszcze relacje z wyda· 
rztil s po nowych uzupełniać będziemy 
opisami chuligańskich wybryków 
pseudokibiców l Znów na trybunach 
pilkarskich polata się krew, o nosto· 
latek otarł się o imierC. Ciekawe, ile 
marszów milczenia odbędzie się przed 
zakoilczeniem pilkarskieyo sezonu? 
Jeżeli tak ma pmblegać rywalizacja 
pomiędzy Koroną a MG MZXS, to 
strach pomyileć. oo będzie się działo 
podczas m«Zuw Kozienicach. A może 
by tak pnenieić go np. do Szczedna 
i rozegrać przy pustych trybunach l 

SLAWOl'tDR SIJER 

Filia uczelni 
dziennikarskiej 

R/14 warszawsklej łWż$zeJ 
Szkoły DzJennlksrstwa pows,.nle 
w Kielcach. 

Przedmioty ogólne, jak: grama· 
tyka i literatura polska, histona, 
nauka o świecie, języki obce itp. 
pozostaną w rękach nauczycieli aka
demickich tutejszej WSP, zaś przed
mioty zawodowe poprowadzą 
wykladowcy z Warszawy oraz miej
scowi dziennikane. (wlb) 

Chrzest 
studentek 

W kościele garnizonowym 
w Kielcach biskup Mieczysław 
Jaworsld udzklił w ś~teczmt 
niedzielę chrztu dWóm student· 
kom z Kazachstanu. 

Rodzicami chrzestnymi Marian
ny Plotrowsłdej i JoHi Duplaldny zos
tali Tomlra Wos:zczak- dyrektor Stu· 
dium Języka Polskiego dla Cudzo
ziemców oraz pik Slanislaw Kozioł -
z Centrum Szkolenia dla Potrzeb Sił 
Pokojowych ONZ na Bukówce. 
Obie ochrzczone dziewczyny stu
diują na Wydziale Marketingu i 
Zarządzania Politechniki Święto
krzyskiej. (krak) 

ZOZ w województwie radomskim 

Samodzielny, 
znaczy lepszy? 

Wszystkie ZOZ. poza kozie
nickim, uzyskajlf samodzielność 

upow/edział wojewoda 
radomsldMirosław Szadkowsld. 

- Dyrektor ZOZ w Koziemcach 
nie umie porozumieć się z Wydzia· 
Iem Zdrowia UW, to niedopusz· 
czalna praktyka - dodał wojewoda. 
Na razie Jednak n1e należy spodzie· 
wał. s1ę odwołania dyrektora. 
- Decyzje kadrowe odłotymy do 
maja- zapowiedzlal M. Szadkowski. 

Od ubiegłego roku dwa szpitale 
woj. radomskiego: w Iłży i RadomiU, 
mają samodzielność. W minionym 
tygodniu wojewoda przedłużył 

z nimi umow~ o zasadach finanso-
wania. Jednak placówki skart.ą się, 
te dostaną mniej pieniędzy niż 

w ubiegłym roku. Wojewódzki Szpi
tal Zespolony w Radomiu wyliCZ)! 
SWOJe wydatki praw1e na 48 mln zł, 
a otrzyma 2 mln mnieJ. Z kolei SZpi
tal w lity dostanie 6,2 mln zł, także 
poniteJ swoich oczekiwań . 

Wojewoda zapewnił. że pien•ę
dzy na slutbę zdrow1a nie zabraknie 
Tworzenie nowych etatów w nowo 
budowanym SZpilalu na Józefowie 
nie obciąży - zdamem szefa UW 
- budtetu calej opieki zdrowotnej. 

Nie wiadomo na razie, kiedy ZOZ 
uzyskają samodzielnośC. Wojewoda 
podkreślił, że ta forma finansowania 
daje lepsze rezultaty niż trndycyjna, 
co pokazały dzmłama SZpitali w lity 
i Radomiu. 

(sok) 

Związkowcy u wojewody 

Z prośbą o pomoc 
dla zakładów 

- Przydałaby się nam pomoc 
wojewodyn.pr,zykładprzyoddłu

żaniu ntdomsldch zalcladów - w 
mlnlony pllflek radomscy zwilfz
kowey z OPZZ namawiali Miros
ława Sudkowskiego do poparcia 
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Ich s,.,.."_ torami przedsiębiorstw radomskich, W nit 
Wi~kszośt ratłomski ch firm boryka na które zapraszani byliby związ· lasywic 

Tylko nieliczni OP:ZZ-owcy 
obecm na zebraniu, m.m 
z ,.Acanty" i Poczty Polskiej, byli 
spokojni o swoją przyszłość . Woje· 
woda M. Szadkowskł przyrzeki 
odbywat cykliczne narady z dyrek· 

się z trudnościami. Wsparcia wyma- kowcy. im. Pr 
gają: ,.Radoskór", "Lider", Zakłady Piątkowespotkanieodbylosięna trzyml 
~~~~~:e ,.ŁuC1nii.","Pronit",slużba wniosek poslankl Reginy hwlo11._ adykal 

- Obecne kierownictwo Cemento- słdej, która chciała zapoznać szefa narci; 

:; ;~C:~~j~;v~::::f:t::~~:~~ ~':t~:~ob~%::~z:~rw ~Y~~e:; ~ 
Mote tobudzić "bawy, że w przyszło- uczestniczył również senator RĄj. j 
ściczęść.zalogit.afizabramę-skarfył mund Szwonder. 
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Zatelefonuj dzisiaj do ,.Słowa Ludu" 1~ . 

Najśmieszniejszy l ~~. 
dzień w roku 

Tradycji musi sta:: się zadość. Dzis1aj 
prima aprilis. Trzysta lat temu trzeba 
było zmienić datę podpisania traktatu 
polsko-austriackiego,tebyodsieczwie
deitskakrólaJananiestalasi~tartem. 

Wdzisiejszym.SłowieLudu"znaj
dziecie informacje,któresątartem reda
kcji. Które? 

Czekamy na Was:r.e telefony pod 
numerem w Kielcach 34-459-19 od 
godz. 9 do 10. Wśród dociekliwycb ~ 
Czytelników-autorów _ przynajmm~ j 
dwóch trafnych odpow1edz1 rozJosu-! 
jemy 2 nagrody- sprzęt gospodarst~1 
domowego. 

Starachowice już od 1992 roku 
starają się o możliwość utworzenia 
w mieście Specjalnej Strefy Ekono
micznej. W tym czasie opracowano 
Program Restrukturyzacji Miasta 
oraz zlotono do Ministerstwa Gos
podarki, wielokrotnie nowelizo
wany, wniosek o jej powołanie. 

Strefa stała się równiet głównym 
zadaniem Strategicznego Programu 
Rozwoju Starachowic. 

Kolejne rozmowy z partamenta
rzystamiziemikieleckiejwsprawie 
starachowickiej strefy odb~dą si~ 
jeszcze w kwietniu w Warszawie. 
W tym samym czasie ma dojść do 
spotkania w ambasadzie angielskiej, 
mającego na celu pozyskanie poten
cjalnych inwestorów chcących roz· 
winąć swoją działalność w Staracho
wicach. {las) 

W basenie strażackim 1-
iern 

Dyrektor-te Pnedszlola Samo~dower;o Nr 28 w Kielcach 

mgr SOłOLASTYCE KOPEĆ 
wyrazy glębokiego współczucia z powodu śmieni 

OJCA 
siwula 
Groao Pedagogiczne i pracoWDicy Pnedu:kola 

:ZS lllllml 1997 r. 
zginął tragicznie w Niemaech 
WOJCIECH DUDEK 

lat43 
o czym zawiadamia popliŻona w glębollim żalu 

Rodziaa 

Póltora tysiąca świadków 
Marzena l Jola pnystąpiły do 

chrztu w kostiumach ąplelowych. 
Pozostall rótnle:wdluglch koszu
lach lub spodenkach. Strój był naj
mniej Istotny. Alie/$ce- hala wido
wiskowo-sportowa- też nie na)
watn/e}$ze. Chtzest to przede 
wszystkim pneżyr;Je duchowe 
l zanutzenie całego ciała 
w wodzie. Może sHt odb)'Wtlt 
w mono, rzece, albo - jak 
w minion4 sobohp w Kielcach 
- w bas.nle srr.Dcldm. 

- Pochodzę z rodziny katolickiej. 
Ze świadkami Jehowy zetl;n~am się 
niespełna rok temu. Zaczęłam czy
tać Bibli~. uczestniczyłam w zebra· 
niach. Dzisiejszy dzień będzie naj· 
watniejszy w moim tyciu. Ale wcze
śniej musiałam zmienił swoje postę
powanie - mówi już w szatni hali 
widowiskowo - sportowej Maruna 
Knysztofik. 

Razem z nią do chrztu przyst~
puje młodsza siostra Jola. Zgodnie 
zzasadami religii nie towarzyszą im 
rodzice chnestni, nie będzie tet 
specjalnego pnyjęcia w domu, gdzie 
jednak nie obyło si~ bez kłopotów. 

- Początkowo rodzina nie była 
zadowolona z naszej decyzji. A my 
zmieniłyśmy nawet miejsce za
mieszkania. Póżniej rodzice zoba
czyli pozytywne zmiany w naszym 
zachowaniu. Terazjuż wszystko jest 
w porządku- mówią Manena i Jola 
a towarzysząca im Iwona Lopata 
dodaje: 

- B~ świadkiem Jehowy - to nie 
jest łatwa rzecz. Trzeba dokonać 
zmian w swoim tyciu. Problemy 
z ostro protestującymi rodzinami są 
bardzo częste. Zdarza si~ nawet, te 
rodzice mówią: lepiej żeby stała pod 
latamią niż była świadkiem Jehowy. 

Nim Jola, Marzena i dwadzieśc::··~ 
innych osób przyjęło chrzes1 

'".blicznie zadano im m.m .. pyta~nie ... 
Czy rozumiesz, te przez swo]C 
oddanie si~ Bogu i chrzest utożsa
mlasz Się ze św1adkam1 Jehowy 
i przyłączasz s1ę do organiza 
Botej kierowanej jego duchem' 
Odpowiedzi wysłuchało blisko pól· 
tora tysiąca osób - uczestnikM 
zgromadzenia obwodowego, którt 
odbyło się w sobot~ i niedzieli 
w Kielcach. Przyjechali na nieświad
kowie Jehowy i sympatycy t~~ 
wyznania z terenu dwu w~~ 

:~~~w~-~~~l~ck~~fc. i ~~~~~ 
szowa, Jędrzejowa, Połańca. 

raz V: ~rko:~~~~a~~n~~z~;:~~i 
wego. obok chrztu znalazły się ró-t-1 
niet m .in. wyklad publicznY 
modlitwy. (bel 
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N Na meczu w Dęblinie polała się krew. Działacze k orony/Nidy Gips 
winą obarczają chuliganów z Kozienic i Radomia 

Bójka na boisku 
Kilka osób ciężko pobitych, jeden zraniony nożem - to bilans trzecioligowego meczu piłkar

skiego pomiędzy Orlętami Dęblin 8 Koroną/Nida Gips Kielce! 

Do tragicznych wydarzeń doszło 
w czwartek w Dęblinie, podczas 
meczu miejscowych Orląt 
z Koroną/Nida Gips Kielce. Prowo
katorami zaj9!: byli chuligani 
z Kozienic i Radomia. Jak wiadomo 
drużyna kielecka wwalce oawans do 
drugiej ligi rywalizuje z MG MZKS 
Kozienice. Do Dęblina stamtąd 
tylko krok. 

- Naszą drużynę dopingowało 

w Dęblinie kilkunastu szalikowc6w 
- powiedział nam działacz Koron)' 
Włodzimi erz Kubicki. - Od początku 
meczu mieli przeciwko sobie sporą 
grupę kibiCÓw z Kozienic, wśród 
których znajdowali s i ę działacze 

MG MZKS. Z początku były to tylko 
słowne utarczki, ale po gwizdku 
sędziego kończącym pierwszą 

połowę: kielczanie zostali zaatako
wani z dwóch stron. Ucie.k..l i na śro
dek boiska, gdzie doszło do bójki. 
Czterech młodych kielczan schro-

niło się: w szatni piłkarzy, prosząc 
nas o ratunek. Po meczu odjechali 
z nami autokarem. Byli trzeźwi, 

gdyż inaczej na pewno nie zabrali
byśmy ich. Jeszcze gdy opuszcza
liśmy stadion po meczu dochodz iły 
do nas odgłOSY gonitw. Dziwne, bo 
stadion Orląt znajduje się: na terenie 
jednostki wojskowej. Żołnierze byli 
ochroniarzami na meczu, ale nie 
interweniowali. Dopiero wkrocze
nie policji uspokoiło trochę atmo
sferę. Mie liśmy zamówioną ko lację 
w Kozienicach, ale widząc co się 
dzieje, jeszcze w przerwie odwoła
liśmy rezerwację i wracaliśmy inną 
drogą. 

- Opatrywany przeze mnie 
pacjent był mocno pobity - relacjo
nuje dr Barbara Jończy", która 
w czwartkowe popołudnie miała 
dytur w dę:blińskim pogotowiu. 
- Ciętltie rany tłuczone głowy, 
Uwiaki na czole, obrzęk i warg 

Starachowice starają się o przywileje 
ekonomiczne 

Strefa przyszłości 
Utworzenie Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej l1li Stanłchowlcach 
było gł6wnymtomatemsobotnlch 

rozm6wczłonkówZarz"duMltJsta 
z posłami ziemi kieleckiej. 

Biorący udz i ał w spotkaniu Hen
ryk P_niCi:, Alfred Domagalski oraz 
przewodniczący Sejmiku Samorzą
dowego J ózef Suzepańczyk. zade
klarowali swoje poparcie dla tej ini
cjatywy. W najblits:zym czasie 
uchwałę dotyczącą pOWOłania w Sta
rachowicach SSE podejmie Sejmik 
Samorządowy Województwa Kie
leckiego. 

- Dążymy do utworzenia lobby 
parlamentarnego, klóre poprze 
nasze starania o pOWołan ie slrefy na 
terenie ZS "Star". Mamy nadzieję:, 
że tym razem Starachowice znajdą 
sięwdziesiątce miast, w których zos
taną powołane kolejne specjalne 
slrefy - poinfomlował dziennikarzy 
prezydent Zenon Krzeszoll"Ski_ 

- W przySZłości specjalna strefa 
obejmie swym zasięgiem nie tylko 
Starachowice, ale równiet sąs iedn ie 
miasta: Ostrowiec i Skarżysko. 

Będzie także miala dute znaczenie 
gospodarcze dla Kielecczyzny. Dla
tego zabiegi o jej powstanie, nie są 
jut tylko naszą sprawą, ale lezą w 
interesie całego województwa -
stwierdz ił prezydent Starachowic. -
Stąd też zgoda rządu na jej powsta
nie, obecnie jest bardziej realna nit 
to mialo miejsce w latach poprzed
nich. 

Z przedstawionych w trakcie krót
kiej rozmowy prezydenta Staracho
wic z przedstawicielami prasy infor
macji WY01ka równie!, te staracho
wicka strefa ma być głównie ukie
runkowana na walkę z bezrobociem. 
Władze miasta dątą do tego, aby ZS 
"Star"znalazły si ~ także w tej strefie. 
Dzięki te mu zakład, który stał się już 

elementem historii miasta, będzie 
miał szanse na rozwój. 

i policzka wymagały interwencji chi
rurga, ale pacjent - 19-1etni Bartosz 
z Radomia - nie wyraził na to zgody 
Po opatrzeniu zabrała go policja. 
Słyszałam, że po meczu Jeszcze 
kilka osób kwalifikowało się do 
udzielenia pomocy lekarskiej, w tym 
jeden nastolatek pchnięty nożem, 
ale nikt się nie zgłosił. Tego jednego 
przyprowadzili policjanci. 

Jak dlugo juzcze relacje z wyda
rzeń sportowych uzupełniać będziemy 
opisami chuligańskich wybryków 
pseudokibirow? Znów na trybunach 
pi/karskich polala się krrł\!, a nasto
latek otarl sif o śmierć. Ciekawe, ile 
marszaw milczenia odbędzie się przed 
zakończeniem pi/karSkiego sezonu? 
Jeżeli tak ma pnebiegać f)'Walizacja 
pomiędzy Koroną a MG MZKS, to 
strach pomyśleć, co bfdzie się dzialo 
podczas meczu w Kozienicach. A może 
by tak prunidć go np. da Szczecina 
; rozegrać pny pustych trybunachl 

SLA WOMlR SIJER 

Filia uczelni 
dziennikarskiej 

Filia warszawskiej Wy.i.szeJ 
Szkoły Dziennikarstwa powstanie 
w Kielcach.. 

Przedmioty ogólne, jak: grama
tyka i literatura polska, historia, 
nauka o świeci e, język i obce itp. 
pozostaną w rękach nauczycieli aka
demickich tutejszej WSP, zaś przed
mioty zawodowe poprowadzą 
wykładowcy z Warszawy oraz miej
scowi dziennikarze. (wib) 

Chrzest 
studentek 

W koiciele gamlzonol/ll)'m 
l1li KIelcach biskup Mieczysław 
Jaworski udzielił w .fwiątecznę 
niedzielę chrztu dwóm student
kom z Kazachstanu. 

Rodzicami chrzestnymi Marian
ny Piotro.r.okiej i Julii Onplak.iny zos
tali Tomira Woszczak - dyrektor Stu
dium Języka POlskiego dla Cudzo
ziemców oraz płk: Stanislaw Kozio! -
z Centrum Szkolenia dla Potrzeb Sil 
Pokojowych ONZ na Bukówce. 
Obie ochrzczone dziewczyny stu
diują na Wydziale Marketmgu i 
Zarządzania Politechniki Święto
krzyskiej. (krak) 

W basenie strażackim 

zoz w województwie radomskim 

Samodzielny, 
znaczy lepszy? 

Ws-zystklo zoz, poza kozj~ 

nicldm, uzyskaj" samodzielność 
zapowiedział wojewoda 

radomski MilOSłallll SzadkowskJ. 
- Dyrektor ZOZ w Kozienicach 

nie umie porozumieć się: z Wydzia
łem Zdrowia UW, to Oledopusz
czalna praktyka - dodał wojeWoda. 
Na razie jednak nie naleźy spodZie
wał. się: odwołania dyrektora. 
- Decyzje kadrowe odłożymy do 
maja - zapowiedział M. Szadkowski. 

Od ubiegłego roku dwa szpitale 
woj. radomskiego: w lity i RadomiU, 
mają samodzielność. W minionym 
tygodniu wojewoda przedłutył 

z nimi umowf o zasadach finanso
wania. Jednak plaCÓWki skartą się, 
te dostaną mniej pien iędzy nit 

wubieglymroku. Wojewódzki Szpi· 
tal Zespolony w Radomiu wylicZYł 
swoJe wydatki prawie na 48 mln zł, 
a otrzyma 2 mln mniej. Z kolei SZpl
lal W Iłży dostanie 6,2 mln zł, także 
poniżej swoich oczekiwań. 

Wojewoda zapewnił, ze pienię
dzy na slutbę zdrowia n ie zabrakn ie 
Tworzenie nowych etatów w nowo 
budowanym szpitalu na Józefowie 
nie Obciąży - zdaniem szefa UW 
- budtetu całej opieki zdrowotnej. 

Nie wiadomo na razie, kiedy ZOZ 
uzyskają samodZIelność. Wojewoda 
podkreślił, te ta forma finansowania 
daje lepsze rezultaty niż tradycyjna, 
co pokazaly dZiałania szpitali w lity 
i Radomiu. 

(sok.) 

Związkowcy u wojewody 

Z prośbą o pomoc 
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- Przydałaby się nam pomoc Tylko nieliczn i OPZZ-owcy I"lTj 

woJellllOdynaprzyldadpt'ZYoddłu- obeCni na zebraniu, m.in. I" J ~ 
aniu nldomskich zakładów - w z "Acanty" i Poczty Polskiej, byli W s 

~=~ "c:,,';; ::.r::;;~,: ~:aOjn~~ s~~~:o::ł~~;:~~; ~:::. 
ława SzadkowskJego do poparcia odbywać cykliczne narady z dyrek-
ich stanr~, torami przedsiębiorstw radomskich, W nil 

Wi~kszość tadomskich firm boryka na które zapraszani byliby związ- asywIt 
się z trudnościami. Wsparcia wyma- ,,"owcy. im. Pr 
gają: .. Radoskór"', ~Lider"', Zakłady Piątkowe spotkanie odbyło si ę: na trzyml 
~~~~;e "ŁuC1nik", .. Pronit" ,słuźba wniosek posłanki Reginy Pawlol4·- adykal 

_ Obecne kierownictwo Cementa- sklej , która chcia ła zapoznał. szefa 
wni ,.Wierzbica~nakazałopodtrzymy- Urzędu Woje~dzkiego z b i~; i r---
wał. prodUkcję t ... lko w jednym piecu. cymiproblemaml OPZZ. W dySkuS!I! ~ 
Moteto budzić 'lbawy, że w przyszło- uczestn iczył r6wniet senator Rai-i 
ścic~załogit.afizabramę - skartył mund Srwonder. 

_,;_, _prn __ ~_u_~_cie_, _.w_;_'~_b_iC~_. _____________________ (w_'JI - .j 
Zatelefonuj dzisiaj do "Słowa Ludu" r'!..o • 

Najśmieszniejszy ł ~~. 
dzień w roku 

Tradycji musi stać się zadość. Dzisiaj 
prima aprilis. Trzysta lat temu trzeba 
bylo zmienić datę podpisania trak:talu 
polslr.o-austriackiego, teby odsiecz wie
deńska króla lana nie stala się żartem. 

W dzisiejszym ,.Słowie Ludu" znaj
dziecie informacje, kt6re są "tartem reda
kcji. Kt6re1 

Czekamy na Wasze telefony pod 
numerem w Kielcach 34-459-19 od 
godz. 9 do 10. Wśród dociekliwycb I 
Czytelników-autor6w przynajmmq 
dwóch trafnyCh odpowiedzi rozlosu· 
jemy 2 nagrody - sprzęt gospodarst .... 1 

domowego. 

r---
ie/V, 

Starachowice jut od 1992 roku 
starają się o możliwość utworzenia 
w mieście Specjalnej Strefy Ekono
micznej. W tym czasie opracowano 
Program Restrukturyzacji Miasta 
oraz zlożono do Ministerstwa Gos
podarki, wielokrotnie nowelizo
wany, wniosek o jej powołan i e. 

Strefa stała się również głównym 
zadaniem Strategicznego Programu 
ROZWOju Starachowic. 

Kolejne rozmowy z parlamenta
rzystami ziemi kieleckiej w sprawie 
starachowickiej strefy odbędą się 
jeszcze w kwietniu w Warszawie. 
W tym samym czasie ma dojść do 
spotkania w ambasadzie angielSkiej, 
mającego na celu pozyskanie poten
cjalnych inwestorów chcących roz
win* swoją działalność w Staracho
wicach. Oas) Półtora tysiąca świadków 
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Dyrektorce Przedszli.ob SamonĄdowego Nr 28 w Kirlcach 

mgr SOłOLASTVCE KOPEĆ 
wyrazy Klębokiego współczucia z powodu śmierci 

OJCA 
, klada 
Groao Pcdagogicme i pracownicy Przedszkola 

25 ntaml 1997 r. 
zginął tragicznie w Niemczech 
WOJCIECH DUDEK 

lat 43 
o czym zawiadamia pogrążona .. głębollim wu 

Rodzina 

Marzena I Jola pnystąplly do 
chrztu w kostiumach kąpielowych. 
Pozostali różnie: w długich koszu
lach lub spodenkach_ Strój był naj
mniej Istotny. Miejsce - hala wid~ 
.,,;skowo - sportowa - też nie naf 
ważnlejsze_ Chrzest to przede 
wszystkim pneżycie duchowe 
I zanurzenie całego ciała 
w wodzie. Może się odbywać 
w morzu, nece, albo - jak 
w minIon" sobotę w Kielcach 
- w basenie stra:tacldm 

- Pochodzę z rodziny katolicltiej. 
Ze świadkami Jebowy ze tknęłam si~ 
niespełna rok temu. Zaczęłam czy
tać Biblię, uczestniczyłam w zebra
niach. Dzisiejszy dzień będzie naj
watniejszy w moim życiu. Ale wcze
śniej musialamzmienić swoje postę
powanie - mówi już w szatni halj 
widowiskowo - sportowej Marzena 
Krzysztofik._ 

Razem z nią do chrztu przystę
puje młodsza siostra Jola. Zgodnie 
z zasadami religii nie towarzyszą im 
rodzice chrzestni, nie będzie też 
specjalnego przyjęcia w domu. gdzie 
jednak nie obylo s ię bez kłopotów. 

- Początkowo rodzina nie była 
zadowolona z naszej decyzji. A my 
zmieniłyśmy nawet miejsce za
mieszkania. Póiniej rodzice zoba
czyli pozytywne zmiany w naszym 
zachowaniu . Terazjut wszystkojest 
w porządku - mówią Marzena i Jola 
a lowarzysząca im Iwon. Lap. ta 
dodaje: 

- Być świadk iem Jehowy - lO nie 
jest łatwa rzecz. Trzeba dokonał. 
zmian w swoim życiu. Problemy 
z ostro protestującymi rodzinami są 
bardzo częste. Zdarza się nawet, że 
rodzice mówią: lepiej żeby stała pod 
latarnią nit była świadk iem Jehowy. 

Nim Jola, Marzena i dwadzicściJ 1/1 pn 
in nych osób przyjęło chrzest Iopulan 

PUbliczn.ie z~dano.im m.in. pyta~ni~.. -erwszc 
Czy rozumiesz, te przez swoJe eter 1 
oddanie się Bogu i chrzest uto:tsa- Nada~ 
miasz Się ze ŚWiadkam i Jeho ogram4 
i przylączasz się do organizaCJI :ach el 
Bożej kierowanej jego duchem' no: w l 
Odpowiedzi wysłuchało bLisko p61· do 7. f 
tora tysiąca osób - uczeslnik:61f mu ze 

~~~y~;~:ni~ O!~~ęo~e~~~d~~~ ,,~~jk 
w Kielcach. Przyjechali na nieświad- Ony dl, 

~~~~n~:h~WYte~e~~m~a:ucy w~~ i~~y~ 
~~~~:w~.t~~I~Ck~~fc, i ~~~~~ reklor 
szowa, Jędrzejowa, Połańca. ~t~;st: 

W programie OrganiZOwane~ł ~~u " 

~g~, ~~k ~t~~a:~~~yO~;~!ł pozyc. 
nieź: m.in. wykład publiCZf\Y mu Ol 
modlitwy. (tIrl 

Jij-http://sbc.wbp.kielce.pl



Prawo pieniędzy zależne od stopy bezrobocia .. 

Zasiłki inaczej 4 tys. żołnierzy, ok. tysiąc 

pojazdów kołowych. ok. 200 
pojazdów gąsienicowych (w tym 
czołgi leopard 11), śmigłowce 
i samoloty F-16 wezmą udział 
wćwiczeniach 13 Brygady Zme
chanizowanej Holenderskich. Sił 
Lądowych, które odbędą się 
w kwietniu na poligonie w Draw
sku Pomorskim. 

Od początku kwietnia br. okres pobierania zasHku przez bezrobotnego uzależniony 
będzie od sytuacji na lokalnym rynku pracy. W zależnc»ci od stopy bezrobocia na danym 
terenie prawodozasHku będzieprzysługiwałoprzez 6 miesięcy, 12 miesięcy i 18 miesięcy. 

Przez 6 miesi~cy będ4 pobierać 
zasiłek bezrobotni zamieszkali na 
obszarze, gdzie 30 czerwca roku ~ 

~~,:?l~~~,;;~;~·;~~:;.~~~ przedzającegodrień nabycia prawa do zasiłlnr, stopa bezrobocia nie przekra· 
10 czała przeci~tnej stopy beuobocia w 

kraju.Przez l2m•esię:cymsiłet:będzie 
należał się: beuobotnym zamieszka
łym na obszarze, gdzie stopa bezrobo
cia była wyższa od przeci~nej, nato
miast przez 18 miesięcy- na terenie, 
gdzie stopa bezrobocia przeUaczała 
dwukrotnie przecię:tną stopę: beuobo
cia w kraju,ajednocześnie bezrobotny 
posiada co ~mniej 20-letni okres 
pracy. 

pesymizm 
Marzec prryniósł największe 

od roku pofiOTSZłJnle nutrojów 
$polecznych. 

Najwięcej osób niezadowolo
nych jest wśród bezrobotnych 
(61 proc.), rencistów (57 proc.), osób 
znajdujących się w złych warunkach 
materialnych (66 proc.) i przeciwni
ków rządu (69 proc.). Obecną sytua· 
cję Polski pozytywnie oceniają 
ludzie młodzi (46 proc.), zwłaszcza 
uczniowie i studenci (57 proc.). 

Od lutego pogorszyły się o 4 
punkty oceny negatywne sytuacji 
politycznej (w lutym tle oceniałoją 
31 proc. ankietowanych, w marcu 35 
proc.). Dwie piąte badanych nie 
potrafijednoznacznie ocenić sytua
cji politycznej, 11 proc. uważa, te 
jest dobra, 35 proc.- zła. (PAP) 

rze".Zgodnie z ówczesnym obycza
jem Biuro Polityczne KC PZPR 
decydowało zarówno o falach eteru, 
imporcie kubańskich cytryn, jak 
i terminie rozpoczęcia :tniw. 

W 1971 r. "Trójka" doszła do 18 
godzin dziennie, od 1992 r. emito
wała21 godzin programu, a w 1995 r. 
zaczęła nadawać całodobowo. 

W swojej 35-letniej historii III 
Program PR m1ał 11 dyrektorów. 
Obecny, Paweł Zegarlo~icz piastuje 
swoje stanowisko od 1994. Do naj
starszych stażem pracowników, pra
wie pamiętających początki "Trój
ki", naletą dobrze znani z anteny 
Jan Borkowski, Wiktor Legowicz. 
Anna Semk.owicz. Obecnie w" Trój
ce" pracują 102 osoby, w tym 87 
dziennikarzy. 

Ponadto prawo do pobierania za. 
sitku przez 18 miesię:cy posiadają bez
robotm (bez wzglę:du na miejsce za
mieszkania), którzy mają na utrzyma
niu co najmniej jedno dziecko w wieku 
do 15 lat, a małtonek jest takie bez
robotny i utracił prawo do zasiłku z 
powodu upływu okresu jego pobiera
nia. (Ten przepis wszedł w :tycie od l 
stycznia br.). 

Przeciętnastopabezrobocia w Uąju 
30 czerwca ub.r. wynosiła 14,3 proc. 
Spośród 358 rejonowych urzędów 
pracy na obszarze 130 beuobocie nie 
przekraczałoprze<:iętnej stopy bezro
bocia, na obszaru 202- przekraczało, 

Podwyżki 

na obszarze 26- dwukrotnie przekra
czało przeciętną stopę beuobocia. 

Nowe okresy pobierania zasiłków 
dotyczą bezrobotnych rejestrujących 
się w urzędach pracy od początku 
kwietnia br. Bezrobotni zarejestro
wani do końca marca br. uprawnieni 
będą do pobierania zasiłku przez 12 
miesięcy, chyba te według zmienio
nych przepisów zasi ł ek przysługiwać 

imbęd.zieprzezł8miesięcy. 

Długość okresu pobierania zasiłku 
dla bezrobotnych, którzy rejestrować 
się będą po l stycznia 1998 r., ustalana 
będzie z uwzględnieniem stopy bezro
bocia z 30 czerwca 1997 r. (PAP) 

Poszuld'!l'any przez stołeczną 
policję przestępca, 22-letni 
Kamil Klaudiusz Biegaj, 
postrzelił ścigającego go 

dla "budżetówki" 

funkcjonariusza. Według nie 
potwierdzonych informacji, 
grupa policjantów (w tym kilku 
po cywilnemu) usiłowała schwy
tał poszukiwanego przestępcę, 
przebywającego w mieszkaniu 
na pierwszym piętrze jednego 
z domów przy p l. Hallera. Poszu
kiwany odkrył zasadzkę, wysko
czył przez okno i zaczął uciekać. 
W pościg za zbiegiem rzucił się 
policjant. Kamil 8., być mo:te 
w czasie próby zatrzymania. 
strzelił do funkcjonariusza 
raniąc go w twarz (pocisk trafil 
kolo ust i utkwił w karku). 

Od 11nrdetnla tH. wzrosn4 płace 
w rzw. cywilnej sferze budtetowej 
(bez woj5ka, funkcjonariuszy, 
sędziów, prokuratorów). Prz• 
clętna podwytka wyn/e$1e 14B d . 

W efekcie tych poelwytek ~rednia 
płaca w budżetówce w br. wyniesie 
blisko 898 zł. W ub.r. kształtowała 
się na poziomie 810 zł. Zgodnie z 
porozumieniem zawartym w Komi
sji Trójstronnej ds. Społeczno-Gos
podarczych płace w "budtetówce" 
w br. wzrosnąć mają o 5,5 punktu 
proc. ponad inflację. 

Nie wszystkie działy .budżetów
ki" otrzymają jednakowe podwytki 

Śmiertelna 
wichura 

Kilkamdc:ie osób zgjnęło w pi4telr 
podcza wichury, lrfóra nawifihiła .. " ... 

W miejscowości Przysieka w woj 
jeleniogórskim walące się drzewo 
przygniotło człowieka, który zsinął na 
miejscu. W Wólce RokszyckieJ w WOJ. 

piotrkowskim wichura zerwała dach, 
który spadając zabił człowieka. 
W Kazimierzowie w woj. piotrkows
kim w wyniku zawalenia się budynku 
mieszkalnego śmieli poniosła 80-łet
nia kobieta. 25-letni mę:tczyznazginął 
w Tomaszowie Mazowieckim przy
gnieciony przez drzewo zwalone 
Wichurą. Jedna osoba :zginęla 

w wypadku, jaki wydarzył się 

w miejscowości Wargowo na trasie 
Poznań-Oborniki (PAP) 

Na l kwietnia,. Trójka" przygoto
wała specjalny, jubileuszowy pro
gram. Redakcja nie chciała zdradzić, 
jakie przewidziano atrakcje, panie
wat program będzie się składał 
..z samych niespodzianek". Wia
domo za to na pewno, te o 19.05 na 
tywo będzie transmitowany uro
czysty koncert z oka~i wręczenia 
dorocznych "Nagród III Programu 
PR". "Mateusze" im. Mateusza 
Święcickiego (muzyka rozrywkowa) 
otrzymają Anna Maria Jopek, 
Maryla Rodowicz, Jerzy "Duduś" 
Matuszkiewicz i Lech Janerka. Jan 
Chojnacki odbierze· nagrodę 

"Majki" im. Marii Jurkawsklej 
(blues). "Jonasz" im. Jonasza Korty 
(rozrywka radiowa) przypadł Wla· 
dysławowi Sikorze z Kabaretu 
"Potem" z Zielonej Góry. (PAP) 

- place w szkolnictwie wytszym 
wzrosną o lO punktów proc. ponad 
inflację, czyli o 117zł , w dzialekul
tura i sztuka o 8.6 pkt. proc., czyli 
o blisko 181 zł, w dziale oświata 
i wychowanie - o 6,5 pkt. proc., tj. 
o 172 zł, w ochronie zdrowia - o 6 
pkt. proc., tj. o blisko 158 zł, w opiece 
społecznej- o 6 pkt. proc., tj. o blisko 
153 zł, w administracji państwowej 
będzie to wzrost równy inflacji, czyli 
o 126 zl. W pozostałych działach 
cywilnej sfery budżetowej przecięt
ne wynagrodzenie wzrośnie o 3,5 
pkt. proc. ponad inflację. (PAP) 

Nowamatura 
Odroku resortedukacji pracujenad 

zmianami zasad przeprowadzania egza
minu dojrzałości. Nowa matura ma b}t 
egzaminem zewnętrznym przeprowa
dzanym przez regionalne ośrodki egza
minacyJne pracujące pod nadzorem 
MEN. W przyszłym roku powołane zos
taną grupy organizujące ROE. (PAP) 

lJetdbj~cy z Kasprowego 
Wierchu snowboardziśc i zna
Jeźli w piątek w południe zwłoki 
26-!etniej studentki Katarzyny 
K. z Sulęcina (woj. gorzowskie). 
Przy zw łokach znaleziono pustą 
butelkę po alkoholu i zapisaną 
kankę, na podstawie któreJ poli
cja wysnuła wniosek o samobój
stwie studentki. Wstępne oglę
dziny zwłok me wykazały zew
nętrznych obrateń Katarzyna 
K. studiowala w Krakowie na 
Un iwersytecie Jagiellońskim . 

Prokuratura Rejonowa w Łom
:ty skierowala 28 bm. do s.1du akt 
oskarżenia wobec 19-letniego 
mieszkańca jednej z łomtyń
skich. wsi, któremu zarzuca się 
wykorzystywanie seksualne 12-
letniejprzyrodniejsiostry.Chlo
pak odpowie przed sądem za 
czyny popełnione w okresie od 
czerwca 1995 r. do września ub.r . 

(PAP) 
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Prawo pieniędzy zależne od stopy bezrobocia Flb. ziM W 

Zasiłki inaczej 4 tys. to lnit'rQ', ok. tysiąc 

pOjazdów kołowych, ok. 200 
pOjazdów gąsienicowych (w tym 
czołSi leopard II), śmigłowce 
I samoloty F-16 wezmą udział 
wćwiczeniach J3 Brygady Zme
chanizowaneJ Holenderskicn Sil 
Lądowych, które odbędą się 

w kwietmu na poligonie w Draw
sku Pomorskim. 

Od początku kwietnia br. okres pobierania zasiłku przez bezrobotnego uzależniony 
będzie od sytuacji na lokalnym tynku pracy. W zależnc»ci od stopy bezrobocia na danym 
terenie prawodozasiłku będzieprzysługiwatoprzez 6 miesięcy, f 2 miesięcy; 18 miesięcy. 

przez 6 miesię;cy będą pobierał 
zasiłek beuobolni zamieukali na 
obszarze, gdzie 30 czerwca roku po
prudzlVąccgodzień nabycia praWll do 
zasilk\!, stopa bezrobocia nie przekra
czała przecię;tnej stopy bezrobocia w 
kraju. Przez 12 miesię:cy zasiłek będzie 
naletat się: bezrobotnym zamieszka
łym na obszarze, Idzie stopa bezrobo
cia była wytsza od przecię:tnej, nato
miast przez 18 miesię:cy - na terenie, 
gdzie stopa bezrobocia przekraczała 
dwukrotnie przecię:lną SIO~ bezrobo
cia w kraju, a jednocześnie bezrobotny 
posiada co najmniej 2O-Ietni okres 
pracy. 

Ponadto prawo do pobierania za.
Siłku przez 18 miesi~y posiadają bez
robotni (bez wzgl~du na miejsce za· 
mieszkania), którzy mają na utrzyma
niu co najmniej jedno dziecko w wieku 
do I S lat, a małżonek jest także bez
robotny i utracił prawo do zasiłku z 
powodu upływu okresu jego pobiera
nia. (Ten przepis wszedł w tycie od ) 
stycznia br.). 

Przeci~tna stopa bezrobocia w kraju 
30 czerwca ub.L wynosiła 14,3 proc. 
Spośród 358 rejonowych urzę:d6w 

pracy na obszarze 130 beuobocie nie 
przekraczałO przeei~tnej stopy bezro
bocia, na obszarze 202 - przekraczało, 

Podwyżki 

na obszarze 26 - dwukrotnie przekra
czało przeci~tną sto~ beuobocia. 

Nowe okresy pobierania zasiłków 
dotyczą bezrobotnych rejestrujących 
si~ w urz~ch pracy od początku 
kwietnia br. Bezrobotni zarejestro
wani do końca marca br. uprawnieni 
będą do pobierania zasi lku przez 12 
miesi~y, chyba że według zmienio
nych przepiSÓW zasiłek przysługiwał 
im ~zie przez 18 miesi~y. 

Długość okresu pobierania zasiłku 
dla bezrObotnych, którzy rejestrował 
si~ będą po l stycznia 1998 r .• ustalana 
będzie z uWZ&l~dnieniem stopy beuo
bocia z 30 czerwca 1997 r. (PAP) 

Poszuldwany przez stołeczną 
policj~ przest~pca, 22-letni 
Kamil Klaudiusz Biegaj, 
postrzelił ścigającego go 

Polski 
pesymizm 

MItrzec pnynl6$ł n~Jaze 
od roku pogorszenie IMStrojdW 
społecznych, 

dla "budżetówki" 

funkcjonariusza. Według nie 
potwierdzonych informacji, 
grupa policjantów (w tym kilku 
po cywiłnemu) usilowała schwy
tać poszukiwanego przest~pc~. 
przebywającego w mieszkaniu 
na pierwszym piętrze jednego 
zdom6w przy pl. Hallera. Poszu
kiwany odkryl zasadzkę, wyskO
czył przez okno i zaczął uciekllĆ. 
W pościg za zbiegiem rzucił się 
policjant. Kamil B., być mote 
w czasie proby zatrzymania, 
strzelił do funkcjonariusza 
raniqc go w twan (pocisk trafił 
koło ust I utkwil w karku). 

Najwię:cej osób niezadowolo
oyeh jest wśród bezrobotnych 
(61 proc.), rencIstów (57 proc.), osób 
znajdujących si~ w złych warunkach 
materialnych (66 proc.) i przeciWni' 
ków rządu (69 proc.). Obecną sytua
cj~ Polski pozytywnie oceniają 

ludzie mlodzi (46 proc.), zwłaszcza 
uczniowie i studenci (51 proc.). 

Od lutego pogorszyły si~ o 4 
punkty oceny negatywne sytuacji 
politycznej (w lutym tle ocenlaloją 
31 proc. ankietowanych, w marcu 35 
proc.). Dwie piąte badanych nie 
potrafi jednoznacznie ocenić sytua
cji politycznej, 11 proc. uważa, że 
jest dobra, 35 proc. - zła. (PAP) 

Od 1 kwietni. IN. wzrosn4 pilICe 
w tzw, cywilnej s"rz. budżetowej 
(bez wojska, funkcjonariuszy, 
sędziów, prolcur8kHów)_ Prze
ciętna podwyżka wyniesie 1.f1 zł_ 

W efekcie tych podwytek średnia 
placa w budżetówce w br. wyniesie 
blisko 898 zł. W ub. r. kształtowała 
si~ na poziomie 810 zł. Zgodnie z 
porozumieniem zawartym w Korni· 
sji Trójstronnej ds. Społeczno-Gos
podarczych place w "budżetówce" 
w br. wzrosnąć mają o 5,5 punktu 
proc. ponad inflaCJ~. 

Nie wszystkie działy .. budtelÓw, 
ki" otrzymają jednakowe podwyżki 

Śmiertelna 
wichura 

Kilkanaście osób zginęło w pi.'. 
podcz;u wichury, ktira nawiedził. 

Po/$kę· 

W miejscowości Przysieka w woj. 
jeleniogórskim walące się drzewo 
przygniotło człowiel.:a, kt6ry zginął na 
miejscu. W W61ce ROkszyckieJ w woj. 
pioukowskim wichura zerwała dach, 
który spadając zabil człowieka. 
W Kazimierzowie w woj. piotrkows
kim w wyniku zawalenia si~ budynku 
mieszkalnego śmierć poniosła 8O-1et· 
nia kobieta. 25-letni m~żczyznazginął 
w Tomaszowie Mazowieckim przy
gnieciony przez drzewo zwalone 
w1churą. Jedna osoba zginęła 
w wypadku, jaki wydarzył si~ 

w miejscowości Wargowo na trasie 
Poznań-Oborniki (PAP) 

urodziny "Trójki" 
ne". Zgodnie zówczesnym obycza· 
jem Biuro Polityczne KC PZPR 
decydowało zarówno o fałach eteru, 
imporcie kubańskich cytryn. jak 
i terminie rozpocz~cia tniw. 

W 1971 r ... Trojka" doszła do IB 
godzin dziennie, od 1992 r. emito
wała21 godzin programu, a w 1995 r. 
zaczęla nadawać całodobowo. 

W swojej 35-letniej historii III 
Program PR mial I l dyrektorów. 
Obecny, Paweł Zegarlollicz piastuje 
swoje stanowisko od 1994. Do naj· 
starszych stażem pracownik6w, pra· 
wie pamiętających początki "Trój
ki", należą dobrze znani z anteny 
Jan Borkowski, Wiktor Legowicz, 
Anna Semk.owicz. Obecnie w .. Trój· 
ce" pracują 102 osoby, w tym 87 
dz.iennikarzy. 

Na l kwietnia .. Trójka" przygoto· 
wała specjalny, jubileuszowy pro
gram. Redakcja nie chciała zdradzić, 
jakie przewidz.iano atrakcje, ponie· 
waż program b~dzie się składał 
"z samych niespodzianek". Wia
domo za to na pewno, że o 19.05 na 
żywo będzie transmitowany uro
czysty koncert z okazji wrę:czenia 
dorocznych "Nagród III Programu 
PR". "Mateusze" im. Mateusza 
Święcickiego (muzyka rozrywkowa) 
otrzymają, Anna Maria Jope\(, 
Maryla Rodowicz, Jerzy "Duduś" 
Matuszkiewicz i Lech Janerka. Jan 
Chojnacki odbierze' nagrod~ 

"Majki" im. Marii Jurkowskiej 
(blues) ... Jonasz" im. Jonasza KoRy 
(rozrywka radiowa) przypadł Wła
dysławowi Sikorze z Kabaretu 
.. Potem" z Zielonej Góry. (PAP) 

- płace w szkolnictwie wytszym 
wzrosną o 10 punkIÓw proc. ponad 
innacj~, czyli o 117 zł, w dziale kul
tura i sztuka o B.6 pkt. proc., czyli 
O blisko IBl zl, w dzia le oświata 
i wychowanie - o 6,5 pkt. proc., tj. 
o 172 zł, w ochronie zdrowia - o 6 
pkt. proc., tj . o blisko 158 zl, wopiece 
społecznej - o 6 pkt. proc., tj. o blisko 
153 zł, w administracji państwowej 
b~dzie to wzrost rowny inflacji, czyli 
o 126 zł. W pozostałych działach 
CYWilnej sfery budtelowej przecięt
ne wynagrodzenie wzrośnie o 3,5 
pkt. proc. ponad mflację· (PAP) 

Nowa matura 
Od roku rC$OrI edukaCji pracuje nad 

zmianami zasad przeprowadzania egza
minu dojrzałości. Nowa matura ma b~ 
egzaminem zewn~trznym przeprowa
dzanym przez resionatne ośrodki egza
mmacyjne pracujące pod nadzorem 
MEN. W przyszlym roku powołane zos
taną grupy orpnizujące ROE. (PAP) 

lJeillia.iljcy z Kasprowego 
Wierchu snowboardziśc i zna· 
leźli w piątek w pOłudnie zwłoki 
26-letniej s tudentki Katarzyny 
K. z Sulęcina (woj. gorzowskie) 
Przy zwłokach znaleziono pustą, 
butelkę po alkoholu i zapisaną 
kartkę, na podstawie której poli
cja wysnuła wniosek o samobój
stwie studentki. Wstępne oglę
dziny zwlok me wykazały zew
n~trznych obrażeń Katarzyna 
K. studiowała w Krakowie na 
Uniwersytecie Jagiellońskim . 

Prokuratura Rejonowa w Łom
ży skierowała 28 bm. do 5.1du akt 
oskartenia wobec 19-1etniego 
mieszkańca jednej z lom.tyń
skich wsi. któremu zarzuca się 
wykorzystywanie seksualne 12-
letniej przyrodniej siostry. Chło
pak odpowie przed sądem za 
czyny popełnione w okresie od 
czerwca 1995 r. do września ub_r 

(PAP) 
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ŚWIAT 

... Antywłoska demonstracja we V/orze • Europejski kontyngent 
pomoże zapanować nad chaosem 

I Układ Rosja-NA TO w maju? 

Zbyt dużo ustępstw 
ze strony USA Tragedia Albanii 

Ukł«JmlędzyRosj4 1 NATOmote 

zostać podpiuny w mttiu '" Paryżu 
podczas wizyty prezyd""t. Botysa 
Jelcyn. we Franql- podałalłflent:jll 
T~ powołuiącSię n. Krem/. 

- PorozumJcme "na szczycIe- w He1· 
Slnkach, gdZIe prezydent BOTy5 Jelcyn 
zgodZIł się: na rOZS1.erzeme NATO, 
nastąpIło za ogromną dła Zachodu 
cenę:: wpuszczema de facto ROSJI do 
sOJuszu i przekształcema go z paktu 
obronnego w system zbIorowego bez
pieczeństwa podobny do OBWE i USl 
Narodów - stwlerd7jł Kissmger. 

Co najmniej 83 uchodźców z Albanii, głównie kobiet i dzieci. zatonęło w katastrofie 
statku, która wydarzyła się w nocy z piątku na sobotę_ 

Dzieci 1.eb~ce n. ulicach Tirany 

Ponad S tyslę:cy Albańczyków 
uczestniczyło w niedZie l ę: wieczo
remwpoł udniowoal bańsklm porcie 
Vlom w antywloskiej demonstracjI. 
Demonstranci obciątają odpowie
dZialnośc i ą Włochy za zatomę:cle 

albańskiego statku l uchodfcaml. 
Wedlug naJ nowszych danych, 
w katastrofie tej zgmęły 83 osoby, 
w większości dzieci i kobiely. 

Uczestnicy demonstracji oświad
czyli, te żaden wioski żołnierz nie 

FOl. PA P/CAF 

wejdZie do Vlory, dopóki me zosta
nie Ujawniona cala prawdao tragedii 
na Adriatyku. Albańczycy uwataJą, 
ze zaton ięcie Ich statku spowodowal 
wioski okrę:t WOJenny, celowo tara
n Ując albańską Jednostkę:. Tymcza
sem prezydent Albami Salt Bensha 
ogłos i ł pOniedZiałek dniem żałoby 
narodowej ku czci ofiar piątkowej 
katastrofy na Adriatyku. 

Szef albańskiej dyplomacji AlJan 
Starova okrdli! dZiałanie włoskiego 

okrę:tu wobec albańskiego statku 
Jako nielegalne. Zażądał włączen ia 
Tirany do prowadzonego we Wło
szech śledztwa. 

Zgoda na pomoc 
Parlament albailSki uchwahł 

w niedz i e l ę: niemal jednogłośn ie 
ustawę: aprobującą przysłanie do 
AlbanII mlę:dzynarodowych sił bez
pieczeństwa pod włoskIm dowódz
twem. 

97 glosami ,.za", przy jednym gło

sie ,.przeciw" i bez wstrzymujących 

SI ę: parlament, zdominowany przez 
Albańską Parti ę: Demokratyczną 

prezydenta Sale~o Benshy. uchwalił 
tekst przedstawiony przez ministra 
spraw zagranicznych Arjana Sta
rovę:. 

Po przYJę:CIU w nocy z pIątku na 
sobo tę: rezolucji w tej sprawie przez 
Radę: Bezpieczeństwa NZ europej
ski kontyngent pod wlosklm 
dowództwem powinien w ciągu naJ
blitszych dwóch tygodni dni udać 
się: do Albanii z zadaniem ochrony 
dostaw pomocy humal1ltamej dla 
tego pogrążonego w chaosie kraJU. 

(PAP) 

Indagowana w lej sprawie służba 
prasowa Kremla ~W1adcz)'la, że nIc 
mott am potwierdzić, am zaprzecz)'Ć 
tej wiadomośc i 

Układ ROSJa-NA TO, którego idea 
została uzgodniona na medawnym 
rosyjsko-amerykańskJm .. szczycie~ 
w Helsinkach,powinien przyczynić się; 
do złagodzenia stanowiska RosjJ 
wobec rozszerzema NATO na 
Wschód, Proces tego rozszcrzema 
powinien się; rozpocząć w lipcu na 
madryckim .. szczycie~ NATO 

Tymczasem Henry KIssInger, były 
sekretarz sIanu USA, skrytykował 

Billa Clintona za zbyt duże uslę:pslwa 
na rzecz ROSJI 

Wczoraj prezydent USA Bill Chn
ton wybrał gen Wesleya Oarka 114 

kolejnego dowódcę: naczelnego 
NATO i na dowódcę: amerykanskIch 
sil w Europie - podał duennik .. The 
Washmgton Post". 52-lelni Oark 
naletał do amerykańskIego zespołu, 
na ktÓrego czele stał dyplomata 
Richard Holbrooke i który pośredm
czYł w negOCjowamu porozumlema 
pokojowego w Dayton w 1995 r. koń
czącego wojnę: w Bośni. 

, Krótko 
'" c ze świata 

Je/cyn zatwierdził projekt układu 

AUSTRALlA. W zachodnie; Unia z Białorusią 
Izolacja Izraela Australii rozpoczęto zakrojone na 

szeroką skalę poszukiwania 13 dzieci 
i ich 27-letniej opiekunki. Grupa 
wyszła na wycieczkę w SObolę w rejon 
miasta Kalgoorlie i nie powróciła. Po 
d""'Óch nocach spędzonych pod gołym 
niebem sytuacja zaginionychjest kry
I}'ClJla, zwłaszcza, te wśród nich znaJ
duje się: siedmiomiesię:czne dziecko. 

CHINY. 10 osób zginęłO, a koleJ
nych 19 zostało rannych w wypadku 
autobusowym w (lOblitu miasta Ching
kin w poludniolV)'ch Chinach. Prze
pełniony autobus zjechaI z drogi i 
runął z 200-metrowej skarpy biegną
cej wzdłuż brzegu rzeki. 

FltANCJA. Wiele tysi~y osób 
manifestowało w niedziele w połud
niowofrancuskim mieście Bayonne 
swoje poparcie dla niepodległości 

KrajU Basków. Przy okazji Dnia 
Ojczyzny tądano także amnestii dla 
wszystkich .więźniów politycznych~. 

JEMEN. Szaleniec ostrzelał w nie
dLielę: z pistoletu maszynowego dwie 
szkoly w stolicy Jemenu, Sanie, zabiJa
jącpięt osób, wtym dyrektori:ęjedneJ 
ze szkol i nauczycielkę oraz ranilIC 11 
osób. Szaleniec, Mohammed al-Nad
hiri, .stl lelał w spOSÓb histeryczny· 
- stwierdza komunikat MSW, 
dodając, te aresztowano go, kiedy 
został ranny podczas IV)'miany ognia 
zpolic:ją· 

(PAP) 

Prezydent Rosji Borys Jelcyn 
zat'łlrierdzJł w poniedziałek projekt 
porozumienia o unii Rosji j Białorusi. 

Jelcyn oraz prezydent Białorusi 

Aleksander Łukaszenk:a mają podpi
soc porozumienie w ś rodę. 

Specjalne 
negocjacje 
z Tupac Amaru 

RzędPeru ma nową propozycję 
rozwiązania kryzysu z zakładni
kami, ptzetrzymywanyml przez 
lewackich partyunlówwrezyden
ej/ambasado,. JaponII w Limie_ 

Wedlug peruwiańSki ej telewizji, 
rząd chce powolać komisję:, bóra roz
patrzy od strony prawnej syt uację: 

wię:zionych c:donków ugrupowania 
"TupacAmaru". W tensposóbwładze 
uniknąuwOlnieniaok:oIo400działaczy 

tego ugrupowania, czego domaga się: 
k:omando przetrzymujące zakładni

ków, a jednocześnie zasygnalizują 

gotowość do kompromisu w tej spra
wie. Komisja ma sk:ladać się: z przed
stawicieli rządu, KoSciola, Czerwo
nego Krzyża i pmwnik:ów. (PAP) 
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Jego tekst me został opublikowany, 
jednak z prOjektu otrzymanego z wy
przedzeniem przez Reutera wyniu, te 
oba państwa zachowają niezaletnośC, 
natomiast będą blite; koordynował swą 
politykę zagraniczną. gospodarczą i poli
tykę bezpieczeństwa. (PAP) 

Płonie szyb 
w Groznym 
Gwałtowny pożar wybuchł 

w niedzielę wieczorem w jednym 
z szybów naftowych na południu 
Groznego w CzeczenII_ 

Dym zasnuł wieczorem caly 
obszar miasta. Ekolodzy uwatąią, te 
mote 10 wywołać pamk:ę: wśród lud
nośc i . Według ekspertów, potar, 
Uórego do poniedziałku mno jesz
cze nie ugaszono, ma podłoże kry
minalne i został wywołany w reak:cji 
na rozpoczę:tą niedawno kampanię 

wladz czeczeńskich przeciwko kra
dzietom i nielegalnemu handlowi 
ropą naftową· (PAP) 

Ministrowie S{XlIIW ugran/cz- w ramach procesu pokojowego 
nychUglArabslcJejzalecilizamrożfł- - powiedzlai dziennikarzom zastępca 
nie nonnaliz.ąi stosunków z Izra~ sekretarza ligi ds. Palestyńskich Said 
lem I zamknięcie biurłlfCZ1Jikowych, Kamal. 
f biur interesów w tym kraju. Rada zaleciła takie zaprzestanie 

Rada Ministerialna Ligi Arabskiej kontaktów z Izraelem, w tym poprzez 
powzię:ładec}7ję:z.alecającąwstrzyma- zamk.n i ę:cie biur i misji, p6ki kraj ten 
niewszystkichposunięłnormalizacyj- nie będzie przestrzegał zasad konfe
nych podjętych wobec Izraela rencji madryckiej z 1991 r. (PAP) 

14-/atek uprowadzi! i zabił 11-/atka 

Porwanie jak z filmu 
14-letni Rumun z millSta Jassy 

w północne} częśel kraju zabH 
swego 11-1etnl89O towarzysza 
zabaw, po uprowadzeniu 90 I ulą-
daniu od jego rodzJoów oku",.. 

Młodociany morderca wyj!Ł'i nil 

swoje postę:powanie tym, te ,.widLiał 
coS podobnego w fil mie w telewi~i" 

-Jak podała policja w Jassaeh, ktÓra go 
aresztowała. 

o zagll1ię:ciu malego Stefana poin
formowali policję: jego rodzice, prze
kazując jej tet rę:czn i e pisane 'Żądanie 
okupu w wysokości 100 mln lei (ok:. 15 
tys. dolarów), co jest bardzo dużą 
sumąjak na warunki rumuńsk.i e. 

W sobotę:, w t ydzień po pojawieniU 
się żądan i a okupu, sąsiedzi znaletli 
zwłoki chlopC3 w piwnicy jednego 
zdo;nów. 

37 ton marihuany 
na polskim statku 

Prywatny ryż 
dla Korei 

Korea Południowa zniosła 
zakaz prywatnych dostaw I)'tu do 
Korei P6łnoCllejwramach działań 
promujących rozmowy pokoiowe. 

37 ton mańhuany skonfis~ 
wała na polskim statku handlo
wym w rejonie portu Cartagena 
nBdMorzem Karalbsldm kolumbij
skapolieja. 

Nikt nie został aresztowany. Nie 
podano także nazwy jednostki, ani 
leż nie wyjaśnił, czy bę:dzie mogla 
ona kontynuować rejs. 

Gigantyczny ładunek marihuany 
wykryty zoslał na statku pływającym 
pod polską banderą w czasie rutyno
wej kontroli. Narkotyki ukryte były 
w dwóch kontenerach i miały 
dotrzeć do Polski. Nielegalny ładu
nek zniszczyli natychmiast przed
stawiciele Prokuratury Generalnej 
Kolumbii. (PAP) 

IZELIN Kielce, ul, Piotrkowska 37, !e l.leo: 344-82-25 I 
SPRZEDAŻ RATALNA LEASING 

•• KOMPUTERY PENTIUM 
•• DRUKARKI FISKALNE OF-301, DF-302 
•• ZF.STAWYMULTIMEDlALNE 
•• DRUKARKI KOMPUI'EROWE CANON, 
•• OPROGRAMOWANIE DLA SKLEPÓW i HURTOWNI 

Duże rządowe dostawy rytu nadal 
będą zakazane do czasu, kiedy Korea 
Północna przys tąpi do rozmów poko
jOW}'ch z Seulem. 

Rząd w Seulu zakazał prywatnych 
dostaw ryżu do Korei Północnej 000-
wiając się, że zostaną one przekazane 
wojsk:u. Zezwolil jednak na prywatne 
dostalV)' mąki , k.Iusek, mleka 'II 

prosz.k.u i produktów mlecznych przez 
Czerwony Krzyż. Wię:kszość daro ... · 
przekazują ~ościoły i organizacje chl
rytatywne . 

Zgodnie z nową polityką Seulu. 
teraz również firmy ~dą mogły zbie· 
rać dary i dostarczaC je do Korei PóI
ncxneJ przez Czerwony Krzyż. (PAP) 

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

"' Za mało ras mięsnych 

Hodowla na przydział 
Krów mltte.znych jest u nas du

żo. Za mało hoduje się natomiast 
bydła ras typowo mięsnych. Po 
stowarzyszeniu się z Unią Euto
pejsklf tylko taka hodowla umożli
wi' wyltorzys~nle łąk l pastwisk. 

W ubiegłym tygodniu w Ośrodku 
Doradztwa Rolniczego w Radomiu 
spotkali si~ rolnicy specjalizujący si~ 
w hodowli bydła mlecznego z przed
stawicielami instytucji rolniczych 
oraz naukowcami. Spotkanie miało 
na celu reaktywowanie nie funkcjo
nującego 00 początku lat 90. Woje
wódzkiego Związku Hodowców By
dla oraz omówieniem sytuacji w tym 
dziale rolnictwa w związku ze zbliża
j~cym si~ terminem stowarzyszenia 
Polslr.i z Unią Europejską. Szczegół· 
nie interesująca wydaje si~ być ta os
tatma kwestia. W kraju jest obecnie 
okoloJ,S miliona krów, w tym w woj. 
woj.: kieleckim, radomskim i tarno
brzeskim ponad 317 tysięcy. Srednia 
wydajność oscyluje w granicach 3,5-
3,6 tysiąca litrów mleka rocznie od 
krowy. Jest to mleko nie odpowiada
jące, poza nielicznymi wyjątkami, 
standardom Jakościowym. Poza tym 
hodowla jest rozproszona, a wię-

kszość dostawców surowca do prze
robu hoduje dwie-trzy krowy. 

Profesor Zyamunt Litwi6czuk 
z Akademii Rolniczej w Lublinie po
wiedział na spotkaniu, że we wszy
stkich krajach stowarzyszonych w UE 
nastąpiła koncentracja hodowli bydła 
mlecznego w nielicznych, ale dobrze 
zorganizowanych gospodarstwach. 
Globalnie zmniejszylo się nawet po
głowie krów. Wuosła natomiast wy
dajność od sztuki; średnia w krajach 
UE przekracza 7 tysi~y litrów od 
sztuki. W takich zaś krajach, jak: 
Szwecja., Luksemburg i Dania sięga 
lubprzekracza8tysięcylitrów. Popra
wila się t et jakość surowca. W zasa
dzie mleko o zawartości ponad 100 ty
si~y bakterii w l mililitrze elimino
wane jest z obrotu handlowego. 

Polska po stowarzyszeniu z UE bę
dzie musiała zaakceptować podobne 
kierunki rozwoju hodowli bydła mle
cznego. A więc na początek zmniej
szyć pogłowie krów o 0,5-1,0 milion 
sztuk oraz podnieść średnią wydaj
ność od sztuki do co najmniej 4 tysię
cy litrów mleka rocznie. W związku z 
potrzebą objęcia kontroląjakości ca
łego pogłowia krów uważa się, że 

W woj. radomskim 20 kwietnia wyboi}' 
do Izby Rolniczej 

Powtórka z wyborów 
Dzislaj(1 kwietnia), o gdzinle 24 

upływa termin zgłaszania kandr
darówna delegatów do Izby Rolni
czej w Radomiu. Pierwne wyboty 
do Izby Rolniczej odbyły się w Rll
domskiem 29 WIZfł4nla ubiegłego 
toku. Do uznania Ich za prawomo
cne zabmklo 0,50 procenta gło
sów. Wtejsytuacjlwlutymbr. woj• 
woda - po zgromadzeniu wn/os
lcówopowtóme wybory od ponad 
5 procent elektoratu- zwrócił się 
do ministrtl rolnictwa o wyznacr• 
nie ponownego terminu głosowa
nia. 18 marca ministerustli/H datę 
powtórnych wyborów na 20 kwiet
nia. 

Tydzieli przed świ~tami wojewo
da powolał !l-osobową Wojewódz
ką Komi~ę Wyborczą. W trakcie 
pierwszego posiedzenia członkowie 
komisji na funkcję przewodniczące· 
go powołali Henryłu Kan:::za, pra
cownika Wydziału Rolnictwa i ln
flllStruktury UW, na wiceprzewod
nłczącą- Jadlrlgę Bacbanek, dyrek
torii:~ Zespołu Szkól Ogrodniczych 
w Radomiu-Wośnikach, na sekreta
rza zaś - Elibielę BlaJkoWłkĄ, pra
cownicę etatową radomskiej Dele
gatury Krajowego Biura Wyborcze
go. 

W Radomskiem powołano też 63 
okręgowe komisje oraz utworzono 
324 obwody głosowania. 130 tysi~cy 
rolników(płatników podatku grunto
wego i z dzialów specjalnych oraz 

członków rolniczych spółdzielni pro
dukcyjnych posiadających udziały 
gruntowe) wybierze 123 de legatów 
do radomskiej Izby Rolniczej. Pojed
nym w gminach Białobrzegi i Garbat
ka oraz w mieście Pionki oraz po 
dwóch w pozostałych gminach. 

Dzisiaj (l kwietnia), o pólnocy up
ływa termin zgłaszania delegatów do 
okręgowych izb wyborczych. Tylko w 
przypadkach wyjątkowych termin 
ten mote być - za zgodą WKW -
przedJużcny do 4 kwietnia. We 
wszystkich komisjach okr~gowych i 
wojewódzkiej l bm. pełnione będą 
dyżury członków tych komisji. Do 
dyspozycji zainteresowanych zgła
sząjących kandydatów czynny jest 
dzisiaj telefon w WK.W; 36-218-97, a 
przezcały okres telefony, pod który
mi będzie można uzyskał wszelkie 
informacje związane z wyborami; 
36-20&-01 i 36-209-54. 

W drugiej turze frekwencja nie bę
dzie miała wpływu na wybór delega· 
tów.- Zależy nam jednak., żeby byłajak 
największa-powiedział H. Karcz. Jego 
bowiem zdaniem Izba Rolnicza w Ra
domskiem jest bardzo dla rolników 
potrzebna Nie mają oni bowiem żad
nej reprezentacji. Nie funkcjonuje 
Wojewódzki Zwi~k Rolników, Kó
łek i Organizacji Rolniczych, nie ist
niejąteżstruktury NSZZ Rolników In
dywidualnych ,.Solidarność". Radom· 
ski e nie ma teżswoich przedstawicieli 
w Krajowej Izbie Rolniczej. (woj) 

PYtulleiodpo~edź 
Dwa tygodnie czekaliśmy na odpo

wieciż na pytanie: Jaki preparat .,cyn&
midu• polecany jest w mieszance ze 
środkiem uwiera~ . lsoprotum• 
do jesiennego uprawiania pszenicy 

~ ozimej? OdpoMedż brzmiała 
a:: - STCMIP. Nagrodę, opakowanie~ 
~ pararu .aztec-, wylosowała pani 

; ::z:,a:,:n~a=t'!~~ 

Przez następne dwa tygodnie bę
dziemy czekać, aby odpowiedzieli 
państwo na kolejne pytanie - proszę 
wymienić chociaż dwa preparaty firmy 
BASF mogące slu.ż)ć do odchwaszcza. 
nia buraków cukrowych. Na zwycięzcę 
czeka atrakcyjna nagroda - ocieplany 
bezrękawnik. Odpowiedzi prosimy kie
rował na adres naszej redakcji z dopi
skiem ,.Agrokonkurs". (ew) 

~ .---------------~-----------========-i Duplosan R Super l BASF l 
i inne herbicydy zbożowe ~ .... dostępne w sieci Agrocentrum 

O Hurt: Kielce, ul. Damaszewska 140, teJ. (0-41) 368-11-00 
~d ;:~ Oelal: Kielce, ul. Paderewskiego 38, Przysucha, ul. Chopina 3, 
v• :;M1echów, ul. Żeromskiego 17, Kazimierza Wlk., ul. Głowackiego l 

w hodow·H teJ powinno JpCCJalizowi!C 
się około 250-300 tysięcy rolników, a 
każdy z nich powinien m•eć w oborze 
co najmnieJ lO krów mlecznych. Ho
dujący dwie-trzy sztuki me będą bo
wiemwstaniezapłacićnawetzakon

trolęJakośd- dodał prof. Litwińczuk. 

Na naukę 

Obecnie jakość mleka badana jest 
w laboratoriach zajmujących się jego 
skupem, głównie w spółdzielniach 
mleczarskich. Po stonrzyszeniu się 
z UE sytuacja tata będzie niemożli
wa. Badanie mlekamuszą wykonywać 
laboratoria niezależne. Trzy takie już 
w Polsce funkcjonuj._ do końca roku 
ma być zorganizowane następne 
sześć. Badania wykonane w niezale
żnych placówkach zadecydują za
równo o cenie płaconej dostawcy,jak 
też o sposobie_przerobu na artykuły 
spożywcze. Zdaniem z. Litwińczuka 
rolnicy, którzy posiadają dużo łąk i 
pastwisk, ale nieuzyskająkontyngen
tu na produkcję mleka będą musieli 
przestawić s i~ na hodowlę bydła mię
snego. Obecnie w księgach zarodo
wych zarejestrowanychjest IOtysi~cy 
sztuk mięsnych, a powinno być co 
najmniej l milion. W społeczeńs

twach bogatych spożycie mleka ijego 
przetworów stabilizuje się, wzrasta 
natomiast - mięsa wolowego. Alter
natywą może b)i również hodowla 
owiec,alenaraziecenawełnyspadai 

niegwarantujenawet zwrotu kosztów 
tej hodowli. 

JANWOJSZKO nigdy nie za późno 
Duplosan super 
kosztuje niewiele 
-daje dużo! 

W ostatnich larach na naszym 
rynku pojawHo się wiele prepara
fów chwastobójczych przezn• 
czonych do ochrony zbóż. Niejed
nemu rolnikowi trudno jest podjąć 
decyzję, klóry z nich ustosować. 

Absolutną nowością wśród herbi
cydów zbożowych jest "duplosan 
super" niemieckiego koncernu BASF'. 
Jest to preparat nowej generacji dla 
wszystkich tych, którzy mają szczegól
nie dużo kłopotów z obecnością 
chwastów dwuliścieMych w uprawie 
zbóż. "Duplosan super" zawdzięcza 
swoją skuteczność aż trzem substan· 
cjom aktywnym, które doskonale się 
uzupełniają. W zasięgu ich działania 
znajdują się między iMymi: powój 
polny, tasznik pospolity, chaber bła
watek, komosa biała, ostroten polny, 
nie wspominając już o całej gru
pie rdestów czy też maku polnym, 
gwiezdnicy, przetaczniku i wielu 
iMych,jalie uciążliwych intruzach w 
uprawie zbóż. Kolejnązaletą tego pre
paratujestelastycznyterminstosowa· 
nia- od początku do końca knewienia 
zarówno zbó:t ozimych, jak i jarych. 
Należy dodał, :te jest całkowicie bez
pieczny dla roślin uprawnych. Nieza
przeczalnym atutem ,.duplosanu 
super"jestniskikoszt.Stosując2 l pre
paratu na hektar zlikwidował można 
większość chwastów dwuli§ciennych. 

BASF 

Na wsikieleckieJ zdarza się coraz 
wipj wypadków pay pracy. Wiele 
kończy się śmi~ą lub ciężldm 
laJiectwem. w wielu poszkodowane 
są dzieci. w zwf.VW z tą sytuacJą 
Oddział Regionalny Kasy Rolni
czego Ubezpit!CZffflla w KlfłiCM:h 
prowltdzl zakrojooą na szeł'Oką 

skalę akcję prewencyjną. 
W ubiegłym roku pracownicy kiele· 

ckiej KRUS wspólme z inspektorami 
WOOR w Modłiszewicach, WÓjtami i 
sołtysami zorganizowali 60 szkoleil dla 
rolników, w których uczestniczyło 
prawie półtora tysiąca mieszkańców 
wsi. Warto d~. że rok wcześniej 
takich szkoleil udało się zorganizować 
o polowę mniej i uczestniczyło w nich 
dużo mniej zainteresowanych. Porl
czas takich spotkań rolnicy poznawali 
zasady bezpiecznej pracy z maszynami 
i urządzeniami, uczyli jak unikać 
wypadków przy obsługiwaniu zwie
rząt. Wiele godzin kursu dotyczyło 
zasad bezpieczeilstwa w transporcie, 
przy używaniu urz.ądzeil e lektrycz
nych i środków chemicznych. W zak
res szkolenia wchodził też krótki kurs 
udzielania pierwszej pomocy. 

Bardzo dobrym dodatkiem w szko
leniachjest wyświetlanie filmów, roz
danie broszur i ulotek. O tym, te na 
Kielecczyinieszkoleniabhpwrolnict
wie cieszą się bardzo dutym zaintere
sowaniem niech §wiadezy to, że śred
nio w jednym kursie uczestniczyło w 
ubiegłym roku 25 osób, w kraju frek
wencja wyniosła tylko 21 osób. W 
związku z tym kielecki KRUS zamie
rza jeszcze zwięksl)t ilośt szkoleń o 
jedną czwartę. na pewno będą chętni 
do uczestniczenia w nich. 

Nic tak nie potrafi zainteresował 
problemami bhp jak uczestnictwo 

Dobra rada - skorzystaj 

Len wraca do łask 
Jan Pilarczylc, rolnik ze wsi 

Sieczka w woj. piotrkowskim. gospo
daruje na ziemach głównie V f VJ 
ldasy. Poniewat przy uprawfan/u na 
takich glebach tradycyjnych roSlin 
trudno jest utnyrrnłĆ gospodarstwo, 
postanowił siać roSliny przynoszJtCe 

wyższy dochód, potrzebne w gospo
daroe polskiej, a jednocześnie nie 
wymagające dobrej ziemi. W wielu 
regionach Kielecczyzny przeważ.ąjlf 
gleby o niskiej bonitacji. Warto prze
czytać więc ldlka dobrych rad rol
niłaJ z Piotrlfowsldego, zastosować 
płodozmiany i posiać rośliny alter
natywne. 

"Amaranthus" - zbo:te XXI 
wieku. Norma wysiewu na l ha tylko 
1,2 kg z iarna. Plon natomiast 25 
kwintali z l ha, w USA nawet 60 
kwintali. Plon zielonki nawet lO ton. 
Zawartość białka 18 proc. Zboże to 

może być przeznaczone zarówno do 
spożycia przez cxlowiek.a, jak i na 
paszę. 

Soczewica- idealny skład amino
kwasów, najstarsza roślina uprawna 
świata. Roślina ludzi dlugowiecz
nych. Do 32 proc. zawartości białka. 

Soja - jej polskie odmiany,to "alde
nas", "progres" i "polan". Na IV kła· 
sie użytków daje 18 kwintali z ha. 
Białko do 40 proc. Kto ma soję, nie 
musi się martwiC o drogie m1eszanki 
przemysłowe. Lędźwian siewny 
- często nazywany łubinem jadal
nym. Plon do 30 kwintali z ha. 
Jadalny i paszowy, 30 proc. za war· 
tości bialka. Kapusta pastewna, plo
nująca na V klasie wilgotnej gleby, 
może b )i stanajako poplon ściernis
kowy. Najnowsza jeJ odmiana 
"puławska zielona" umożliwia 
podawanie zwięrzętom zielonki 

w konkurSie i mo:tliwość zdobycia 
cennej nagrody. Wspólnie z Wydzia· 
Iem Rolnictwa UW kielecka KRUS 
zorganizowała konkurs dla uczniów 
zespołów szkól rolniczych. Uczestni
czyło w mm 6 zespołów sl.kolnych z 
około800 uczniami. Wspólnie z naszą 
redakcją przeprowadzono inny kon
kurs na temat bhp w rolnictwie. Odpo
wiedzi otrzymałiśmy od 100 czytel
nikówz woj. kieleckiego, radomskiego 
i tarnobrzeskiego. Podobny konkurs 
przeprowadzono wspólnie z miesięcz
nikiem Biura Poselsko-Senatorskiego 
"Ludowiec Swiętokrzyski". 

Do poznawania zasad bezpiecznej 
pracy w rolnictwie zaproszono tak:te 
dzieci ze szkól podstawowych w Suko
wie i Wodzisławiu, dla których zorga
nizowano konkurs plastyczny. Okazją 
do zapoznania z zasadami bhp były 
także Targi Technologicznedla Rolni
ctwa "Agrotech", które odbyły się w 
ubiełym roku w KCK. Na stoisku 
KRUS rozdawano broszury, wyświet
lano filmy i udzielano wszelkich infor
macji dotyczących ubezpieczeń spo
łecznych rolników. Podobne stoiska 
zorganizowano podczas Oni Otwar
tych w Modliszewicach, Wystawy 
Rolno-Hodowlanej w Pińczowie 
i dożynek ZMW wTokami. 

Aby jak najbardziej przybli:tyć mie
szkańcom wsi problematyk~ bezpie
czeilstwa pracy KROSnadał współpra
cowart będzie z samorządami 
lokalnymi, WODR w Modliszewi
cach, Państwową Inspekcją Pracy i 
innymi jednostkami pracującymi na 
rzecz rolnictwa. Może przyjdzie kiedyś 
taki rok, że wypadków przypracy w rol
nictwie zanotuje sięjuż tak niewiele, 
że nie trzeba będzie bić na alarm. 

ELtBIETA WIKLO 

wprost z pola nawet do końca grud
nia. Len oleisty - siemię lniane ma 
nieocenione zalety w żywieniu 
zwierząt. Olej lniany ma zastosowa
nie w przemyśle farmaceutycznym. 
Ciecierzyca - starosłowiańska 
zapomniana roślina. Zarówno zie
lonka, jak i nasiona są cenną paszą. 
Nasiona stosowane są w dietetyce 
człowieka, zarówno niedojrzale 
jako zielony groszek, dojrzale - do 
zupy. Zawiera do 35 proc. białka. 

Wszystkie wymienione rośliny 

(oprócz kapusty pastewnej), nawet 
uprawiane tradycyjnymi metodami, 
zaliczane są do zdrowej żywności. 
Każdy polski sklep tej branty chęt
nie kupi polską ciecierzycę, olej 
lniany, soję czy lędźwian. Poza tym 
cztery z n ich wzbogacają glebę 
w azot. To, że doskonale plonują 
nawet na piachach, nie znaczy 
wcale, że nie można ich uprawiał na 
dobrych ziemiach. 

l kilka słów o opłacalności 
Uprawa lnu przynosi trzykrotnie 
wy:tszy zysk niż uprawa żyta. Lędf· 
wian opłaca się dziesięciokrotnie 
lepiej. (ew) 

Malg 
Kitla 

w,, 

Ylnyr 

OLNICTWO 

.. Za mało ras mięsnych 

Hodowla na przydział 
Krów mlecznych Jest u mu du

żo. Za mało hoduje się natomiast 
bydła rtłS typowo miftsnych. Po 
stowarzyszeniu się z Unią Eu~ 
pejskIl tylko taka hodowfa umożli
wi' wykonystanie łąk l pastwisk. 

W ubiegłym tygodniu w Ośrodku 
Doradztwa Rolniczego w Radomiu 
spotkali się rolnicy specjalizujący się 
w hodowli bydła mlecznego z przed. 
stawicielami instytucji rolniczych 
oraz naukowcami. Spotkanie mialo 
na celu reaktywowanie nie funkcjo
nującego od początku lat 90. Woje
wódzkiego Związku Hodowców By
dła oraz omówieniem sytuacji w tym 
dziale rolnictwa w związku ze zbliża
jącym się terminem stowarzyszenia 
Polski z Unią Europejską. Szczegól
nie interesująca wydaje się b)t ta os
tatnia kwestia. W kraju jest obecnie 
około 3,5 miliona krów, w tym w woj. 
woj.: kieleckim, radomskim i tarno
brzeskim ponad 311 tysięcy. Średnia 
wydajność oscyluje w granicach 3,5-
3,6 tysiąca litrow mleka rocznie od 
krowy. Jest to mleko nie odpowiada
jące , poza nielicznymi wyjątkami, 

standardom jakościowym. Poza tym 
hodowla Jest rozproszona, a wię-

kszość dostawców surowca do prze
robu hoduje dwie-trzy krowy. 

Profesor Zygmunt Litwi6czuk 
zAkademii ROlniczej w Lublinie po
wiedział na spotkaniu, że we wszy
stkich krajach stowarzyszonych w UE 
nastąpiła koncentracja hodowli bydła 
mlecznego w nielicznych, ale dobrze 
zorganizowanych gospodarstwach. 
Globalnie zmniejszyło się nawet po
głowie krowo Wzrosła natomiast wy
dajność od sztuki; średnia w krajach 
UE przekracza 1 tysięcy litrów od 
sztuki. W takich zaś krajach, jak: 
Szwecja, Luksemburg i Dania sięga 
lub przekracza 8tysięcylitrow. Popra
wiła się tet jakość surowca. W zasa
dzie mleko o zawartości ponad 100 ty
sięcy bakterii w I mililitrze elimino
wane jest z obrotu handlowego. 

Polska po stowarzyszeniu Z UE bę
dzie musiała zaakceptować podobne 
kierunki rozwoju hodowli bydła mle
cznego. A więc na początek zmniej
szyć pogłowie krów o 0,5-1,0 milion 
sztuk oraz pOdnieść średnią wydaj
ność od sztuki do co najmniej 4tysię
cy łitrów mleka rocznie. W związku z 
potrzebą objęcia kontrolą jakości ca
łego pogłowia krow uwata się, że 

w woj. radomskim 20 kwietnia wyboI}' 
do Izby Rolniczej 

Powtórka z wyborów 
Dzisiaj (1 kwietnia). ogdzln/e24 

upływa termin zgłaszania kandy
daldwna delegatów do Izby RolnI
czej w Radomiu_ Pierwsze wyboty 
do Izby Rolniczej odbyły się w Ra
domsklem 29 wrzŃnla ubiegłego 
roku. Do uznan'. Ich z. prawomo
cne zabrakło 0,50 procenta gIG
$Ów.Wtejsytuacjlwlutymbr.woJe
woda - po zgromadzeniu wn/os
k6wo powtórne wybory od ponad 
5 procent elektoratu - zwrócił się 
do ministra rolnictwa o wyznacrl!o
nie ponownego tenninu głosowa
nia. 18 marca minister ustJJllł dat, 
powtórnych wyborów na 20 kwiet
nia. 

Tydzien przed świętami wojewo
dapowołał II-osobową Wojewódz
ką Komisję Wyborczą. W trakcie 
pierwszego posiedzenia członkowie 
komisji na funkcję przewodniczące
go powołali Henryka Karcza, pra
cownika Wydziału Rolnictwa i In
frastruktury UW, na wiceprzewod
niczącą - Jad1ricę 8achaBek, dyrek
torkę Zespołu Szkół Ogrodniczych 
w Radomiu-Wośnikach, na sekreta
rza zaś - Elżbietę 8ialkowskĄ, pra
cownicę etatową radomskiej Dele
gatury Krajowego Biura Wyborcze
go. 

W Radomskiem powołano tet 63 
okręgowe komisje oraz utworzono 
324 obwody glosowania. 130 tysięcy 
rolników (płatników podatku grunto
wego i z działów specjalnych oraz 

członków rolniczych spółdzielni pro
dukcr.jnych posiadających udziały 

gruntowe) wybierze 123 delegatów 
do radomskiej Izby Rolniczej. Pojed
nym w gminach Białobrzegi i Garbat
ka oraz w mieście Pionki oraz po 
dwóch w pozostałych gminach. 

Dzisiaj (1 kwietnia), o północy up
ływa termin zgłaszania delegatów do 
okręgowych izb wyborczych. Tylkow 
przypadkach wr.jątkoWł·ch termin 
ten może br= - za :zgodą WKW -
przedłużony do 4 kwietnia. We 
wszystkich komisjach Okręgowych i 
wojewódzkiej I bm. pełnione będą 
dyfury członków tych komisji. Do 
dyspozycji zainteresowanych :zgła

szających kandydatów czynny jest 
dzisiąj telefon w WKW; 36-218-97, a 
przez cały okres telefony, pod który
mi będzie motna uzyskać wszelkie 
informacje związane z wyborami; 
36-208-01 i 36-209-54. 

W drugiej turze frekwencja nie bę
dzie miala wpływu na wybór delega
tÓw. - Zalety nam jednak, łeby byłajak 
największa - powiedzial H. Karcz. Jego 
bowiem zdaniem Izba Rolnicza w Ra
domskiem jest bardzo dla rolników 
potrzeboa. Nie mają oni bowiem tad
nej reprezentacji. Nie funkcjonuje 
WOjewódzki Związek Rolników, Kó
lek i Organizacji RolniczYCh. nie ist
nieją tet struktury NSZZ Rolników In
dywidualnych ~Solidamość". Radom
skie nie ma też swoich przedstawicieli 
w Krajowej Izbie Rolniczej. (woj) 

PYtuUeiodpo~edź 
Dwa tygodnie czekaliśmy na odf» 

wiedź na pytanie: Jaki preparat .. cyna
midu" polecany jest IW mieszance ze 
środkiem zawierającym .. isoproturn" 
do ieslennego zaprawiania pszenicy :e ozjmej? Odpowjedi brzmiała 

~ - STOMP. Nagrodę, opakowanie pre
,.... paratu .BZłec", wyfosowała pani 
m Urszula Wełpa z Przysuchy. Nagroda 
~ jest do odełw.nia w naszej tedakcji. .. 

przez następne dwa tygodnie bę
dziemy cz.eka: , ~by odpowiedzieli 
państwo na kolejne pytanie - proszę 
W)mienić chociat dwa preparaty firmy 
BASF mogące słut)Ć do odchwaszcza
nia buraków cukrowych. Na zwycięzcę 
czeka atrakcyjna nagroda - ocieplany 
bezrękawnik. Odpowiedzi prosimy kie
rowa: na adres naszej redakcji z dopi
skiem "Agrokonkurs". (ew) 

~ r-n-U-p-Io-s-a-n----=Rc-S,-u- p- e- r-----;=I B=A=S=F:::::;-]I 

" i inne herbicydy zbożowe 
3 dostępne w sieci Agrocentrum 
o Hurt: Kielce, ul. Domaszowska 140, tej. (0-41) 368-11-00 

~ ~Mi~~~~~~~~~Ct~~~:s~~;~~~;~i~~~i~ie~y~I~~,a~rlG?:~~~~~e!~ I 

w hodowli tej powi nno speCja lizować 

się około 250-300 tYSięcy rolników, a 
każdy zn ich poWinien mili wobone 
00 najmniej \O krów mlecznyCh. Ho
dujący dwie-trzy sztuki me będą bo
wiem w stanie zapłacić nawet za kon
trolęJakości - dodał prof. Litwinczuk. 

Na naukę 

Obecnie jakość mleka badana jest 
w laboratoriach zajmUjących się Jego 
skupem, głównie w spółdzielniach 

mleczarskich. Po stowarzyszeniu się 
z UE sytuacja taka będzie niemożli
wa. Badanie mleka muszą wykonywż 
laboratoria niezależne . Trzy takie już 
w Polsce funkcjonują, do końca roku 
ma być zorganizowane następne 

sześć. Badania wykonane w niezale
toych placówkach zadecydują za· 
równo o cenie płaconej dostawcy,jak 
też o sposobie .przerobu na artykuły 
spożywcze. Zdaniem Z. Litwinczuka 
rolnicy, którzy posiadajll duto ląk i 
pastwisk, ale nie uzyskają kontyngen
tu na produkcję mleka ~dą musieli 
przestawić się na hodowlę bydła mię
snego. Obecnie w księgach zarodo
wych zarejestrowanych jest 10 tysięcy 
sztuk mięsnych, a powinno być co 
najmniej 1 milion. W społeczeńs
twach bogatych spożycie mleka ijego 
przetworów stabilizuje się, wzrasta 
natomiast - mięsa wołowego . Alter
natywą może br= również hodowla 
owiec, ale na razie cena wełny spada i 
nie gwarantuje nawet zwrotu kosztów 
tej hodowli. 

JANWOJSZKO nigdy nie za późno 
Duplosan super 
kosztuje niewiele 
- daje dużo! 

W ostatnich latach na naszym 
rynku pojawiło się wiele prepa" 
łów chwastobójczych przezn. 
czonych do ochrony zbóż. Niejed
nemu rolnikowi trodno jest podjąć 
decyzję, kfóry z nich zastosować. 

Absolutną nowością wśród herbi· 
cydów zbożowych jest Mduplosan 
super'" niemieckiego koncernu BASF. 
Jest to preparat nowej generacji dla 
wszystkich tych, którzy mają szczegól
nie duto kłopotów z obecnością 
chwastów dwuliściennych w uprawie 
zbóż. "Duplosan super" zawdzięcza 
swoją skuteczność at trzem substan
cjom aktywnym, które doskonale się 
uzupełniają. W zasięgu ich dzialania 
znajdują się między innymi: powój 
polny, tasznik pospolity, chaber bła
watek, komosa biała, ostroten polny, 
nie wspominąjllc jut ocalej gru· 
pie rdestów czy tet maku polnym, 
gwiezdnicy, przetaczniku i wielu 
innych,jakże uciążliwych intruzach w 
uprawie zbót. Kolejną zaletą tego pre
paratujest elastyczny termin stosowa
nia - od początku do końca krzewienia 
zarówno zbót ozimych, jak i jarych. 
Nalety dod3:, tejcst calkowicie bez
pieczny dla roślin uprawnych. Nieza
przeczalnym atutem ~duplosanu 
super"jesl niski koszt. Stosując21 pre
paratu na hektar z1ikwidow3: moVia 
większctić chwastów dwuliściennych. 

BASF 

Na wslkieledde} zdarza $/ę co.raz 
więcej wypadków przy pracy. Wiele 
koriczy się śmiercią lub ciężkim 
kBlechWłm. w wielu poszkodowane 
są dzieci. W zwf4Zlw z tą sytuacją 
OddzJM Regionalny Kasy Rolni
czego Ubezpieczenia w Kielcach 
prowadzi zakrojoną na szeroką 

skal, akcję prewencyjną. 
W ubiegłym roku praoownicy kiele

ckiej KRUS wspólnie z inspektorami 
WODR w Modliszewicach, wójtami i 
sołtysami zorganizowal i 6Oszkoleil dla 
rolników, w których uczestniczyło 
prawie półtora tysiąca mieszkańców 
wsi. Warto doda:, te rok wcześniej 
takich szkoleiI udałosię zorganizować 
o połowę mniej i uczestniCzYło w nich 
dużo mniej zainteresowanych. Pod
czas takich spotkań rolnicy poznawali 
zasady bezpiecznej pracy z maszynami 
i urządzeniami, uczyli jak unikać 
wypadków przy obslugiwaniu zwie
rząt. Wiele godzin kursu dotyczyło 
zasad bezpieczeI1stwa w transporcie, 
przy używaniu urządzeń elektrycz
nych i środt.ów chemicznych. W zak
res szkolenia wchodził też krótki kurs 
udzielania pierwszej pomocy. 

Bardzo dobrym dodatkiem w szko
leniachjest wyświetlanie filmów, roz
danie broszur i ulotek. O tym, że na 
Kielecczyźnie szkolenia bhp w rolnict
wie cieszą się bardzo dużym zaintere
sowaniem niech świadcZ)' to, te śred
nio w jednym kursie uczestniczyło w 
ubiegłym roku 25 OSÓb, w kraju frek
wencja wyniosła tylko 21 osób. W 
związku z tym kielecki KRUS zamie
rza jeszcze zwięks~ ilość szkoleń O 
jedną czwartę. na pewno będą chętni 
do uczestniczenia w nich. 

Nic tak nie potrafi zainteresowlł 
problemami bhp jak uczestnictwo 

Dobra rada - skorzystaj 

Len wraca do łask 
Jan Pilarczyk. IOInlk ze wsi 

Sieczlca w woj. piotrkowskim, gesf» 
daruje na ziemach 9łównie V i VI 
klasy. Poniewaź przy uprawianiu na 
takich glebach tl'Bdycyjnyclt !OŚlin 
trudno jest utrrymać gospodarstwo, 
postanow;ł sJat rośliny pnyno.szące 
wyższy dochód, potrzebne w gesf» 
darce polskiej, a jednocześnie nie 
wymagające dobrej ziem;, W wielu 
regionach Kielecczyzny przewalają 
gleby o niskiej bonitacji. Warto prze
czytać więc IdlkB dobtych rad 101-
nllca z Piotrkowskiego, zastosować 
płodozmiany I posiae roślinyalter
natywna 

"Amaranthus" - zboże XXI 
wieku. Norma wysiewu na I ha tylko 
1,2 kg ziarna. Plon natomiast 25 
kwintali z l ha, w USA nawet 60 
kwintali. Plon zielonki nawet 10ton. 
Zawartość białka 18 proc. Zboże to 

może być przeznaczonezarowno do 
spożycia przez człowieka, jak i na 
paszę· 

Soczewica - idealny skład amino
kwasów, najstama roślina uprawna 
świata. Roślina ludzi długowiecz
nych. Do 32 proc. zawartości białka. 
Soja - jej polskie odmiany. to "alde
nas",,,progres" i "polan". Na IV kla
sie u!ytków daje 18 kwintali z ha. 
Białko do 40 proc. Kto ma soję, nie 
musi się martwić o drogie mieszanki 
przemyslowe. Lędźwian siewny 
- często nazywany łubinem jadal
nym. Plon do 30 kwintali z ha. 
Jadalny i paszowy, 30 proc. zawar
tości bialka. Kapusta pastewna, pio
nująca na V klasie wilgotnej gleby, 
może być siana jako poplon ściernis
kowy. Najnowsza jej odmiana 
"pUławska zielona" umożliwia 

pOdawanie zwięrzętom zielonki 

w konkurSie i mo!liwość zdobycia 
cennej nagrody. Wspólnie z Wydzia
łem Rolnictwa UW kielecka KRUS 
zorganizowala konkurs dla uczniów 
zespołów szkół rolniczych. Uczestni
czyło w nim 6 zespołów szkolnych z 
okolo 800 uczniami. WSpÓlnie z naszą 
redakcją przeprowadzono inny kon
kurs na lemat bhp w rolnictwie. Odpo
wiedzi otrzYmaliśmy od 100 czytel
nikówz woj. kieleckiego, radomskiego 
i tarnobrzeskiego. Podobny konkurs 
przeprowadzono wspólnie z miesięcz
nikiem Biura Poselsko-Senatorskiego 
"Ludowiec Świętokrzyski". 

Do poznawania zasad bezpiecznej 
pracy w rolnictwie zaproszono tilie 
dzieci ze szkół podstawowych w Suko
wie i Wodzisławiu, dla których zorga
nizowano konkurs plastyczny. Okazją 
do zapoznania z zasadami bhp były 
takte Targi Technologiczne dla Rolni
ctwa "AgrOlech'", które odbyły się w 
ubiełym roku w KCK. Na stoisku 
KRUS rozdawano broszury, wyświet
lano filmy i udzielano wszelkich infor
macji dotyczących ubezpieczeiI spo
łecznych rolników. Podobne stoiska 
zorganizowano podczas Dni Otwar
tych w Modliszewicach, Wystawy 
Rolno-Hodowlanej w Pińczowie 
i dotynek ZMW w Tokarni. 

Aby jak. nąibardziej p rzYbliżyć mie
szkańcom wsi problematykę bezpie
czeństwa pracy KRUS nadal wsp6łpra
cowJt będzie z samorządami 
lokalnymi, WODR w Modliszewi
cach, Pań.stwową Inspekcją Pracy i 
innymi jednostkami pracującymi na 
rzecz rolnictwa. Moteprzyjdziekiedyś 
taki rok, te wypadków przy pracy wrol
nictwie zanotuje się jut tak niewiele, 
te nie trzeba będzie bić na alarm. 

ELżBIETA WlKLO 

wprost z pola nawet do końca grud
nia. Len oleisty - siemię lniane ma 
nieocenione zalety w żywieniu 
zwierząt. Olej lniany ma zastosowa
nie w przemysie farmaceutycznym. 
Ciecierzyca - starosłowiańska 
zapomniana roślina. Zarówno zie
lonka, jak i nasiona są cenną paszą · 
Nasiona stosowane są w dietetyce 
człowiek.a, zarówno niedojrzałe 
Jako zielony groszek, dojrzałe - do 
zupy. Zawiera do 35 proc. białka. 

Wszystkie wymienione rośliny 
(oprócz kapusty pastewnej), nawet 
uprawiane tradycyjnymi metodami, 
zaliczane są do zdrowej żywności . 
Każdy polSki Sklep tej branży chęt
nie kupi polską ciecierzycę, olej 
lniany, soję czy lędźwian. Poza tym 
cztery z nich wzbogacają glebę 
w azot. To, że doskonale plonują 
nawet na piachach, nie znaczy 
wcale, że nie można ich uprawilł na 
dobrych ziemiach. 

I kilka słów o opłacalności 
Uprawa lnu przynosi trzykrotnie 
wyższy zysk niż uprawa żyta. lędź
wian opłaca Się dziesięciokrotnie 
lepiej. (e",') 
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------------------------------------------~K~O~NKURS 

odpadowych pojemników rolnik chciał produkować brykiety 

śmieni7Jłce beczki 
Rakowem 

laqi gaZOWeJ, z których chetal gOS· 
podarczym sposobem przygotować 
mstalacje do produkcji brykietów 
z trocin. Tak przynajmniej tłuma
czył inspektorom WłOS. 

Gdy transport z Krakowa dotarł 
do Jamna, okazało si~. te wraz 
z tnstalaCJą przywleZIOno mu 30 
beczek po Jakimś środku chemicz
nym. Rolnik "przesyłk~" przyjął 
t złożył na swoim placu. 
-Okazało si~ że są to poJemniki 

po środku do nawanmania gazu -
mówi Waldemar Waeb, kierowmk 
działu kontroli WłOS.- Substancja 
ta ostrzega ludzi, te wydobywa si~ 
gaz, ale w dużym st~żeniu jest 
niebezpieczna dla zdrowia, wywo
łuje silne bóle gJowy, ma działanie 
odurzające. 

oyafa szkoli ju:t swe umiej~tności. 
Zgodnie twierdzą, te przez :tycie 
trzeba iść przebojem i wszystkiego 
warto spróbować. Jeśli i ty masz 
ochot~ spróbować swych sił, przyjdź 
dziś, l kw1etma, o godz. 16 do Galerii 
A. Wolskiego, mieszczącej s i~ w KCK 
w Kielcach, plac Moniuszki 2b. To nie 
pnmaaprilis 

Dla laureatek przewidziano 

WIOŚ kazał rolnikow1 natych
miast usunąć te opakowania. naj
lepiej zwrócić tam, skąd zostały 
przyw1ez10ne. 

- Po astatmej kontroli okazało 
si~. że częśt beczek została wywie
ziona, pozostało jeszcze 12, które 
rówmeż muszą być stamtąd za
brane - mówi W. Wach. 

Beczki z THT, bo taki jest skrót 
skomplikowanej nazwyśrodka che
micznego, składowane były obok 
użytkowanej przez rolnika studni 
Pomeważ istniało niebezpleczen
stwo ska1enia, WłOS pomrormo
wał o sprawie również ,.Sanepid", 
który przeprowadzić ma badania 
wody. 

Wrotkarze 
łączcie się! 

(sin) 

K . ' k l 'tw 11 
11 .. zyzow owe sza ens o 

Pula nagród: 35.000 zł 
Główna wygrana: "opel corsa" 
Wraz z .,Magazynem H 17 stycznia otrLymali pali.stwo zestaw 12 krzyżó

wek. Katdą 7 mch rozw1~ujemy przez tydzień . Hasła do odgadmęcia i wp•
sama do oQpow•edniego ffiiCJSCa w diagramte krzyżówki drukujemy 
codzieorne od piątku do czwartku w naszeJ gazecie 

Rozwiązanie każdej z krzyżówek utworzą litery wpisane dodanegodiag· 
ram u w pole ponumerow:ane liczbami koloru czeNonego. 

Teraz rozwiązUJemy krzytówkę nr li (od 28.111. do J.IV.). 
Do mrania: radiomagnetoron z compaktem oraz dyktaron firmy 1110 :\'ISON. 

Hasło tygodnia nalety wpisać na kartę pocztową i dostarczyć (osobiście-
czerwona skrzyma na parterze budynku lub pocztą) do naszeJ redakCJI 
(.,Słowo Ludu", ul. Targowa 18,25-520 Kielce) do lO k"ietnia. 

Wyniki losowania krzyżówki nr 9 podamy jutro 

Tydzień XI 

28.111. - J .IV. 

POZIOMO: C-lO nieziszczalny pomysł, 1-ł-1 

trąba wojskowa, L-l ssak morski z rodzmy zębow
<i>w. 

D-lień 4 

PIONOWO: 3-E bor, 6-A imię małżonki 

Stefana Batorego, 10-Ł odległa prLestrzeń, 

w sporcie do skakania. 

ZWVCIĘZCOM 
WSZVSTKtCH KONKURSOW 
"SŁOWA LUDU" NAGRODY 
RZECZOWE DORĘCZA 
SERVISCO Sp. z o. o. 
Teł. (0-41) 361-02- 35 

(0-48) 41 -864 
(0-15) 823-45-48 

PRZESYŁKI EKSPRESOWE 

l&ntręj 
KRAJOWE l ZAGRANICZNE 

ZAPAASZA liJ 5, 6 KWIETNIA, GODZ. 18.00 (l) 
Peter Shaffer 

"CZARNA KOMEDIA" 
Reżyseria Tomasz Kowalski 

nagrody (piem~żne, rzeczowe, dzieła 
sztuki), zagwarantowano także wy
jazdy na .konkursy o randze mi~dzyna
rodowej. Kicłezanie intrygujące panie 
będ.1 mogli zobaczyć 20 kwietnia pod
czas pierwszych eliminacji. 

Edukacja dla przyszłości 
Dzisiaj prezentujemy fotografie 

dwóch koleJnych dZiewcząt uczestni
czących w konkursie. Kolejne- w nas· 
t~pnych wydaniach .SL". (ALa) 

załatwiają pewne sprawy na chyb
cika, po swojemu. Korzystając 
z przesytu dyskusją na temat .konsty
tucji, tylnymi drzwiami doprowa
dzają dozniesienia kary śmierci. Czy 
rzeczywiście dla dobra nas wszyst
kich? 

Wychodzą łgarstwa 

Kto dziś pami~ta jak prawicowi 
politycy rozpaczali po wyborze 
Aleksandra Kwaśniewskiego 
i lewicy, że Zachód odwróci się od 
Polski ze wstrę:tem. Tymczasem 
teraz widzimy jakszef NATO obca
łowuje polskiego prezydenta, jak 
prawią mu komplementy amerykail
scy i zacbodni politycy, ostatnio np. 
pani prezydent Irlandii. Wychodzą 
wi~c łgarstwa na wierzch? Okazuje 
si~. że Zachód nie patrzy na to kto 
reprezentuje jaki kolor polityczny, 
alecoijakrobi! 

(W.) 

l PrywMN Uceum ~1111la l 
Administ,.cj~ l Prywatne Liceum Ogól
noliształące otar Gimnazjum Języ
kowe, tworz4 wspólnie Kolegium Szkól 
Prywatnych. Jest ono na/$tarsą niepu
błiCZJ14 szkol" średni" ... Kielcach. 
ZO&tałazarejestrowanaw1992r. WuJ». 
egłym toku szkołę opuścili pierwsi 
absol..-encillł'Sl)'Scydostalisięn•stu
di• wyższe. Kolegium dysponuje 
ws.zystldmł UptaWnie1llami szkoły pub
licznej, COOZNCZ.a,żejegocfokumemy 
q honorowane pnez inne szl(oly l ins
tytucJe o1włlłłowe. 

Szkola proponuJe obecnym ósmoklasis
tomnauk~wk.lasacboproliluogótnokszta
lcącym- w ramach Liceum Ogólnokształ· 
cąceso - oraz w Liceum Zarządzania 
i Administracji. 

Jednym z głównych atutów Kolegium 

~;~=t%l=i~~~cz: 
Wzwiąztuzszybkimrozwojemszkól,cor
ocznie utrudniani q nowi nauczyciele, 
którym oferowanajest umowa o prą, na 
korzystnych warunkach. Również w tym 
roku odbęd.\si~ tonkursy,zk\llrychwylo
nieni~najlepsipedaJodzy. 

Kolejny atut stanowi rozszerzony u 
kres nauczania dwóch _Kzyków obcych 
(angielskiegoi niemiectiqo)w l4tzflYm 
wymiaru 9-10 godtin tnodniowo. Za.Kcia 
.lęzykoweprowadz4dahtiadczenilektorzy 
polscyora.znauczyc:ielezAustrii,Szwajca
rii, Niemiec, Kanady i Australii. 

Nieuletnie od zajęt obowiązkowych 
uczniowiemoukorzystat-nieodpłatnie
z tursów przygotowujących do egzaminów 
mi~dzynarodowych. W tym roku do egza
minu rucertyfikatzj~zyka niemieckiego 
przystąpiło25os6b reprezentujących Ko
legiumSzkółPrywatnych.PonadtoiOosób 
przygotowuje si~ do egzaminu .Mittelstu· 
fendeutsch~,ttóryumothwiapod,Jęciestu
diów na wybranych uczelniach w Niem
czech. Siedmioro spośród tegorocznych 
absolwentów umierza zd.att na Uniwer
sytet Europejski. Viadrina~,.-e Frankfurcie 
nad Odrą. 

Równi et z języka angielskiego można 
zdob)icertyfikatFC.KolegiumSzkó1Pry
watnych_;estjedynąs.zkol4, która umotli
wia absolwentom uzyskanie dwóch cenyfi
htów. 

Szczególnie atrakcyjną ofenr stanowi 
Gimn~um Jmkowe. O PTZYJ~Ie do koń
czącego się matu116-letniego &imna:zjum 
mou si~ ubiegać najzdolmejsi uczniowie 
końaący w tym roku~ VI s.zkoły pods
tawowej.Propamyautorskieedukaqi,Kzy
kowej,obejmuj,naukę_Kzykaangielskiego 
iniemicctiegowtlasacb 1-6. W$/;'fSC'J 
uczniowie zobligowani 54 do zlotenia mi~
dzynarodowego esurninu z obydwu j~zy· 
ków po 4 łatach nauti. Nast~pne dwa Jata 
poświęcone sąnaspecjaliz.a~języtową 
z zakresu ekonomii, medycyny, prawa czy 
innejdziedziny,wz.ale~ciodkieruntu 
przyszłych studiów. 

W nowym lokum szkoła dysponuje 
dobrze wyposażonymi pracowniami przed· 
miotowymi umotliwiającymi realiu~ 
programu nauczania, a polotony w pobli:tu 
glównc:gobudynkuwłasnyintematzapew
nia młodziety dobre ...arunki takwatero
wania i całodobow' opiek~. 

Wewszystkichtypachszkólklasylicz.ą 
maksimum 20 uczniów, a cz~ uję( 
odbywasi~wgrupach 7, JOosoboW)·ch. 

W ramachzaJęć wf uczniowie korzystaj~ 
dwa razy w tygodnm z pływalni oraz hah 
sportowej, uczestniczą woboz1e narcian;· 
kim, a wychowanie estetyczne zapewnia 
udzialwspotkaniachklubówfilmoW)·chi 
teatralnych.Wszkoledzialagrupadzien
mkarsk.a, teatralna, .Klub Przyjaciół Tea
tru~.CorokumłodzietW)'Jetdtana-..'ycie
czkizagramczne. 

Koleg1um oferuje równie! dorosłym i 
mlodzietyinnychszkólintens)'WfUj(2razy 
w tygodniu po trzy godziny), prowadzoną 
na nljwytszym poziomie, nauk~ ,ęzyka 
niemieckiegoiangielskiegowformiekur-
shw językowych. Prosram kursówobe;mu-
j~cy wszystkie stopnie zaawansowania zos-
tał opracowany na podstawie naJnOwOCZeś· 
nie;szych podr~ików i materiałów do 
naucuma J~Zyków obcych i zm1erza do 
czynnego opanowan1a p-zez słuch.acu ~ 

J~:J~i~ ~=~~:cmC:·~~fo:::!~~ O~ 
woweco, wszyscy słuchacze mają możli
wcdtzd.awaniacenionycbiumawanychna r-' 

=~~:~~~ru:~~~~~7~~:::h g 
ais Fremdsprache• w Centrum f.gzamina- __. 

~8:e~ei~t~:s sp~::~~lo~~u: ~~~: ~ 
~~~~ri~~ery F1:'"C:~ii?t;t;~:~ ~ 
angielskiego. ;; 

Szcze&ólowe informacje zaintereso-

:;~yuz:~a~t ~~:~~ieJ~2<!t~~ ~ 
telefonicznie:34-S7-IIllub34-SJ-858 ~ 
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odpadowych pojemników rolnik chciał produkować brykiety 

Śmienl7Jłce beczki 
Rakowem 

laCJi gazowej, z których chcml gos
podarczym sposobem przygotOwać 
Instalacje do produkcji brykietów 
z trocin. Tak przynajmniej tłuma
czył inspektorom WłOS. 

Gdy transport z Krakowa dotarł 
do Jamna, okazało się, te wraz 
z instalacją przywIezIono mu 30 
beczek po jaktnlŚ środku chemicz
nym. Rolnik nPrzesyłkę" przyjąl 
i złotył na swoim placu. 

- Okazało się źe są to pojemniki 
po środku do nawanmania gazu -
mówi W.ldemar Wach. kierowmk 
działu kontroli WIOŚ. - SubstanCja 
la ostrzega ludZI, że wydobywa si~ 
gaz, ale w dużym st~żeniu jest 
niebezpieczna dla zdrowia, wywo
łuje si lne bóle głowy, ma działanie 
odurzające. 

ografa szkoli już swe umiej~tności. 
Zgodnie twierdzą, te przez tycie 
trzeba iśt przebojem i wszYSIkiego 
warto spróbować. Jeśli i ty masz 
ochol~ spróbować swych sił, przyjdź 
dziś, I kWIetnIa, o godz. 16 do GaleriI 
A. Wolskiego, mieszczącej si~ w KCK 
w Kielcach, plac Moniuszki 2b. To nie 
pnmaaprilis. 

Dla laureatek przewidziano 

WIOŚ kazał rolnikowi natych
miast usunąć te opakowania, naj
lepIej zwrócić tam, skąd zostaly 
przywiezione. 

- Po ostatniej kontroli okazało 
si~, że część beczek ZOslała wywie
ziona, pozostało jeszcze 12, które 
również muszą b)'Ć stamtąd za
brane - mówi W. Wach. 

Beczki z THT, bo takijesl skrót 
Skomplikowanej nazwy środka che
micznego, składowane były obok 
użytkowanej przez rolnika studni. 
Pomewai istniało niebezpIeczeń

stwo skażenia, WIOS poinformo
wał o sprawie równie! "Sanepid", 
który przeprowadzić ma badania 
wody. 

Wrotkarze 
łączcie się! 

(sin) 

K " k I ' iw " " rz}'zow owe sza ens o 

Pula nagród: 35.000 zł 
Główna wygrana: "opel corsa" 
Wraz z "Magazynem- 17 stycznia otrzymali pans!wo zestaw 12 krzyżó

wek. KaMą z Olch rozwiązUjemy przez tydZień Hasła do odgadmęcia i WpI

sania do ~owiedmego miejsca w diagramie k.rzyżówk.i drUkujemy 
codziennte od piątku do czwanku w naszej gazecie 

Rozwiązanie każdej z krzyżówek utworzą litery wpIsane do danego diag-
ramu w pole ponumerowane liczbami koloru czennmego. 

Teraz rozwiązujemy krzytówkę nr II (od 28111. do 3.IV.) 
Do wygrania: radiomagnetoron l. compaktem oraz dyktalon firmy 11łOMSON. 

Hasłolygodnia należy wpisać na kartę pocztową i dostarczyć (osobiście-
czerwona skrzynia na parterze budynku lub pocztą) do naszej redakCji 
( .. Słowo Ludu", ul. Targowa 18,25-520 Kielce) do 10 kwietnia. 

Wyniki losowania krzyżówki nr 9 podamy jutro 

Tydzień Xl 

28. 111 . -3.1V. 

POZIOMO: C-lO nieziszczalny pomysł, H-I 
trąba wojskowa, L-l ssak morski z rodziny zębow
<ów. s. 

Dzień 4 

PIONOWO: 3-E bor, 6-A imię małżonki 

Stefana Batorego, lO-I:, odlegla przestrzeń. 

w sporcie do skakania. 

ZWYCIĘZCOM 
WSZYSTKICH KONKURSÓW 
"SŁOWA LUDU" NAGRODY 
RZECZOWE DORĘCZA 
SERVISCO Sp_ z o. 0 _ 

Tel. (0-41) 361-02-35 
(0-48) 41-864 
(0-15) 823-45-48 

PRZESYŁKI EKSPRESOWE 

l&nt\SĄ31 
KRAJOWE I ZAGRANICZNE 

ZAPRASZA lIJ 5, 6 KWIETNIA, GODZ, 16,00 C» 
Peter Shaffer 

"CZARNA KOMEDIA" 
Reżyseria Tomasz Kowalski 

.. 

nagrody (pient~e, rzeczowe, dzieła 
sztuki), zagwaramowano także wy
jazdy na konkursy o randze mi~dZ)'na
rodowej. Kielczanie intrygUjące panie 
będą mogli zobaCZ}t W kwietnia pod
czas pierwszych eliminacji. 

Edukacja dla przyszłości 
Dzisiaj prezemujemy fotografie 

dwóch kolejnych dzIewcząt uczestni
czących w konkursie. Kolejne - w nas
tępnych wydaniach .. SL~. (ALa) 

załatwiają pewne sprawy na chyb
cika, po swojemu. Korzystając 

z przesytu dYSkusją na temat konsty
tucji, tylnymi drzwiami doprowa
dzają do zniesien ia kary śm ierci. Czy 
rzeczywiście dla dobra nas wszyst
kich? 

Wychodzą łgarstwa 

Kto dziś pamięta jak prawicowi 
politycy rozpaczali po wyborze 
Aleksandra Kwaśniewskiego 

i lewicy, że Zachód odwróci się od 
Polski ze wstrętem. Tymczasem 
teraz widzimy jalr. szef NATO obca
łowuje polskiego prezydenta, jak 
prawią mu komplementy amerykań
scy i zachodni politycy, ostatnio np. 
pani prezydent Irlandii. Wychodzą 
wi~c łgarstwa na wierzch? Okazuje 
si ę, że Zachód nie patny na to kto 
reprezentuje jaki kolor polityczny. 
ale co i jak robi! 

( ..... , 

kowskiej 27 e 
I Prywatne Uceum ZarzęduJnia i 

Administracj~ I Prywatne Uceum Ogól
noIcsztlłłąc8 oraz Gimnazjum J,zy
kowe, tworzł wspólnie Kolegium Szkół 
Prywatnych. Je5t ono najstarszł niepll
bliC2n4 szkoł" lrednl" JW Kjele«h. 
ZostałazarejestroJWana JW 1992 l. Wub.'
egłym roku szkol, opuścili pierwsi 
absolwenci I wszyscy dostali s~ M stu
dia wyższe. Kolegium dysponuje 
wszystIdmi upnnmienIlłIni szkoty pu~ 
licznej, co oznac:z.Ą że j ego dokumenty 
ą honomwane przez Inne szkoły I ins
tytucje oświatowe.. 

Szkola proponuje obecnym ósmoklasis
tom nauk~ w klasach o proliluogólnokszta
łcącym - w ramach Liceum Ogó!nobztal. 
ącego - oraz w Liceum Zarz4dzania 
i Administracji. 

Jednym z glównych atutów Kolegium 

~==t:=[a~~={ 
Wzwiązkuzszybkimrozwojemszkbl,cor
ocznie u trudniani ~ nowi nauczyciele, 
którym oferowana jest umowa o prac~, na 
korzystnych warunkach. Równiet VI tym 
roku od~ si~ konkursy, Z których wyl~ 
nieniz~ najlepsipedagodzy. 

Kolejny atut stanowi rozszerzony u
kres nauczania dwóch j~zykóVl obcych 
(angielskiego i niemieCkiego) w lącznym 
wymime9- 10 godzin tygodniowo.Za~a 
j~kowc prowadz.t doświadczeni lektorzy 
polscy oraz nauczyciele z Austrii, Szwajca
rii. Niemiec, Kanady i Australii. 

au a Ja y na nar1ac po czas corocznego o 
w Białce Tal rzańskit'j 

Nieuletnie od zaj~ oboWiązkowych 
uczniowie mogą korzystX - nieodplatnie -
z kursów przygotowujących do egzaminów 
mi~dzynarodowych. W tym roku do e&l3-
minu na certyfikat z języka niemieckiego 
przystąpilo25 osób reprezentujących Ko
legium Szkbl Prywalnych. Ponadto 10 osób 
przygotowuje się do e!Z8minu ~Miue[stu
fendeutsch", ttóry umo!liwia podjęcie SlU
diów na wybranych uczelniach w Niem
czech. Siedmioro spośród tegorocznych 
absolwentów zamierza zdawał na Uniwer
sytet Europejski. Viadrina" we Frankfurcie 
nad Odrą. 

Równie! z j~zyta angtelskiego motna 
zdob)i arlyfikat FC. Kolegium Szkól Pry
watnych jest jedyną szkolą, która umotli
wiaabsolwentom uzyskanie dwóch certyfi
tatów. 

Szczególnie atrakcyjną ofertę stanowi 
Gimoazjum J~kowe. O przyj~cie do kon
Clącego si~ maturą 6-letniego gimnazjum 
mou si~ ubiegać najzdolnlejsi uczniowie 
tończący w tym roku klasę VI szkoły pods
Iawowej.Proyamyautookieeduucji~zy· 
kowej, obejmują naukę ~zyh angielskiego 
i niemieckiego w klasach I - 6. Wszyscy 
uczniowie zobligowani Sł do złotcoia mi~ 
dzynarodowego egzaminu z obydwu ~zy
ków po 4 latach nauki. Nast~pne dwa lata 
poświęcone są na specjalizacjęjęzyt.ową 
z zakresu ekonomii, medycyny, prawa czy 
innej dziedziny, "uletności od kierunku 
przyszłych studiów. 

W nowym lokum szkola dysponuje 
dobrze wyposa1onymi pracowniami przed
miotowymi umożliwia.i4cymi realizację 
provamu nauczania,l położony VI poblitu 
glówne,o budynku włuny internat zapew
nia młodziety dobre warunki utwater~ 
Winia i calodobową opiek~. 

We wszystkich typach szkół klasy liCU! 
maksimum 20 uczniów, a część zaj~ 
odbywa się w grupach 1,10 osobowych 

W ramachzaj~ wfuczniowie korzystają 
dwa razy w lygodnlU z plywalm oraz hall 
sportowej, uczestniczą w oboZIe narciars· 
kim, a wychowanie estetyczne zapewnia 
udzial w spotkaniach klubów filmowych i 
teatralnych. W szkole dziala grupa dzien
mkarska, teatralna, .Klub PrzYJaciół Tea
tru~. Co roku młodzie:ł: wyjetdta na wycie· 
czkizagramczne. 

Kolegium oferuje równie! doroslym i 
mlodzie:iyinnych szkół intensywną (2 razy 
w tygodniu po lny godziny), prowadzoną 
na najwytszym poziomie, nauk~ Języka 
niemieckiego i angielskie,o w formie kur
sów~zykowych. Program kursów obeJmu
jący'-'Szystkie stopnie zaawansowania zos
tał opracowany na podstawie najnowoczCŚ· 
niejszych podręczników i materialów do 
nauczania j~zyków obcych i zmierza do 

f:irkae!omo~~~e.~e; ses:nu:s~ra~ b 
~~U:~i~~=~aj~~~:i:ją ~~: ~ 
~:mzt!,:r~~=~~c~:d~~t6~~6~~~~ § 
gotowują nasze kursy: ,.lertyfikat Deutsch C 
a.1s FremdspracheR VI Centrum Egumina- --. 

~:~~r:~:S SP~~~IO':~~ ł~~: ~ 
:c;~~~~u:rt:~~ii~:t;~;k~ ~ 
angielskiego. » 

Szcze&ółowe informacje uintereso-

:;~yuz~a~t K!~:w~ł~~Mi~~i~~ !; 
telefonicznie: 34-51-111 lub 34-51-8S8. ~ 
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MOTORYZ~A~C~JA~--------------------------------------

= AUTO GIEtDA 
Kielce 

Ceny wywoławcze samocho
dów, podane w tysiącach złotych 
(d-dlese~ t -turbo, 2- dwu-lub 
trzydrzMowy). Ceny transakcji 
były ok. 10 proc. nftsze. 

Samochodykra}owe:fiat 126p: 
1985- 2,5, 1986- 3,0, 1987- 3,5, 
1988 - 4,0, 1989- 5,0, 1990 - 6,0, 
1996- 10,5; polonez: 1985- 3,5, 
1986-4,5, 1987-5,0, 1988-5,5 cin
quecento 700: 1994 - 15,0, 1995 
- 16,0, 1996- 17,0; cinquecento 
900: 1992- 14,0, 1993- 15,0, 1994 
-17,0, 1995- 18,0, 1996-19,0. Łada 
standard: 1985 - 4,0, 1990 - 10,0, 
1992 - 11,5, 1993 - 12,0; łada 
samara: 1988- 9,0, 1994- 16,0, 
1995 - 17,0; skoda favorit: 1991 
-13,0,1992-15,0,1993-16,0,1994 
- 18,0. Samochody zachodnie: 
audi 80: 1986- 13,0, 1987- 17,0, 
1990-23,0; mazda626: 1989-19,0, 
1991 - 25,0, 1995 - 56,0; citroen 
AX: 1987-9,0, 1988- 11,0, 1993 
- 17,0; Fiat: croma: 1986- 15,0, 
1989- 16,0, 1990- 19,0; tipo: 1988 
- 13,0,1991-19,0, 1992-20,0,1993 

Radom 
Ceny samochodów krajowych: 

Cinquecento700: 1992-12,2,1994 
- 14,7, 1995- 16,2, 1996- 17; cinque
cento900: 1995-17,1,fiatl26p: 1983 
-2,1. 1984-2,4, 1985-2,5, 1986-3,2, 
1987-3,7,1988- 4,3,1989-4,8,1990-
5,2, 1991- 5,2, 1992-6,3, 1993- 7,9, 
1994-8,7, 1995-10,5, 126bis: 1989-
5,5, FSO 1500: 1985-3,3, 1986 - 3,8, 
1987-4,3, 1988-5,5,1989-6,1, 1990-
6.6, polonez 1,5 SLE: 1986-5,3, 1987 
- 5,6, 1988-6,5, 1989-7,3, 1990-8, 
polonez 1,5 GLE: 1991- 10,2, 1992-
11,3, 1993- 12,5, 1994- 13,1, polonez 
1.6SLE: 1987-56,6, 1988-6,7, 1989-
7,4,1990-8,2, polonez 1,6GLE: 1991 
-10,3, 1992- 12,5, 1993- 13,2, 1994-
13,8, 1995- 14,5, 1996- 17, polonez 
1,4GL!atu 1996-23,5. 

Ceny urnochodów ZJJgntnfcz. 
nych: 

Łada 2105 1987 - 6,8. lada 2107 
1986-6,5,1987-7,2,1988-8,1989-
8,5, 1990 - 9,4, łada samara 1991 -
11,4. 1993- 13,8, skoda 120 L 1988 -

Słomczyn 
Samochodykrajowe:Fiatl26p: 

1986-3,1,1987-3,7, 1988-4,3,1989 
- 4,9. 1990- 5,8, 1991 - 6,2, 1992-
6,6, 1993-7,1,1994-8,3. Fiatl26el: 
1995- 10,2, 1996- 11,3. Fiat 125p: 
1987-5,0,1988-5,5 1989-6,3, 1990 
- 7,1, 1991 - 1,1 Fiat 125p combi: 
1988- 5,0, 1989- 6,1, 1990- 6,6. 
Polonez: 1991 - 9,6, 1992 - 11,2, 
1993- 12,5, 1994- 14,3, 1995- 17,2, 
1996 - 19,0, 1997- 22,0. Łada stan
dard: 1987-7,8, 1988-9,5, 1989-
11,3, 1990- 11,7. Łada samara: 1987 
- 7,2, 1988-7,6, 1989-8,2, 1990 -
9,5. Skoda favorit: 1990- 12,0, 1991 
-12,5,1992-13,6,1993-15,7, 1994-
16,8. Cinquecento 700: 1993- 11,7, 
1994- 12,8, 1995- 14,9, 1996- 16,8. 
Cinquecento900: 1992-11,5,1993-
13,1, 1994- 15,0, 1995- 17,0. Fiat 
uno: 1990-12,7,1991-13,6,1992-
15,2, 1993- 16,0, 1994- 18,6, 1995-
22,3, 1996-24,1, 1997- 25,5. Fiat 

~ ~~~ 1992-19,0,1993-21,7, 1994 -

~ Samochody ZJJchodnle: Audi 

; ~t8~~~-1ii~S.1f:1--~~.i·. \~= 
<C 26,0, 1993 - 28,7. Audi 90: 1989 -

~ i~::: ::;~~.~:1:1--3~\\~':::; 
~ des 190E: 1989- 18,2, 1990-22,0, 
- 1991- 25,2, 1992-29,5, 1993- 35,0. 
~ Mercedes 1900: 1989-21,0, 1990-

§ ~~} ::: 2:i~Ś.1~~r~~~~ ~:~~ 
~ :;:i~ \39~5. 1r:~--1~-f.'o~9~7e~~·:~ 
~ =~~:. :::j: ł~:g: ~:;~~~~0ii~~ 

- 22,0, 1994- 23,0; uno: 1984-7,5, 
1985-9,0, 1986- 11,0, 1987- 12,0, 
1988 - 13,0; Ford: escort: 1985 
-9,0, 1986- 12,0, 1987-15,0, 1992 
- 29,0; fiesta: 1986- 10,0, 1987 
-11,0, 1988- 12,0, 1989-13,0, 1995 
- 26,0; scorpio: 1989- 22,0, 1990 
- 23,0, 1991 - 25,0; honda civic: 
1986-13,0, l987-14,p, 1988-17,0; 
hyundai 1500: 1988 - 11,0, 1989 
- 13,0, 1990- 16,0; mercedes 200: 
1985-22,5, 1986-27,0,1987 -28,0; 
nissan sunny: 1993 - 27,0; opel: 
astra: 1993 - 32,0, 1994 - 38,0; 
kadett: 1985- li,O, 1986- 12,0, 
1987- 14,0,1991- 19,0; corsa: 1985 
- 7,0, 1986 - 11,0, 1987 - 12,0; 
omega: 1989- 19,0, 1990- 23,0, 
1993 - 34,0; peugeot 205: 1986 
- 11,5, 1987 -12,0;405: 1990- 21,0; 
renault 19: 1990- 18,0, 1991-20,0, 
1992- 23,0; clio: 1994-25.0, 1995 
- 31,0; seat ibiza: 1985-9,0, 1986 
- 10,0, 1987- 11,0; toyota carina: 
1985- 12,0, 1991 - 23,0; corolla: 
1986-13,0, 1987- 14,0, 1988- 16,0; 
volkswagen:golr: 1986-13,0, 1995 
- 36,0; passat: 1990 - 25,0, 1993 
-36,0; volvo340: 1989-17,0, 1990 
-18,0. 

6,7, skoda favorit 1992- 12.9, skoda 
reticja 1996-25,4, tavria 1993- 8,8, 
wartbutg 1,3 1990- 8,5. Alfa romeo 
1990-16,8,audi 801985- 15,9, 1987-
17,5, 1990- 23,6,audi \00 1986-11,3, 
1989-2l.S,BMW318i 1986- 16,2,cit
roen BX 1989- 14,2, fiat ritmo 1986-
8,5, fiat tipo 1,4 1990 - 15,6, 1992 -
18,5, fiat tipo 1,61992- 18,7, fiat uno 
1990-14,3, 1993-17,7, fordescort 1,4 
1987-14,6,fordfiesta 1,11991- 16,7, 
fors orion 1,71988- 16,ford sierra 1,8 
1987 - 16,4, sierra 2,0 1990 -
19,4,hondacivic 1992-19,6, hyundai 
pony 1992 - 18,9, mazda 323 1991 -
20,5,mazda6261988 -17,5,mercedes 
190E 1987 - 22,6, nissan sunny 1,6 
1988-15,4,opelastra 1991-21,6,opel 
kadet 1,3 1988- 14,5, opel kadet 1,6 
1987- 13,9, peugeot 205 1988- 17,3, 
renault 191991- 19,4,renault251988 
- 14,6, seat ibisa 1990 - 13,8, toyota 
corolla 1,6 1989 - 17,5, volkswagen 
go1fCL 1,3 1988- 16,3, VW golfCL 
1,6198887-15,8, VWjetta 1988-
17,9, VW passatl,8 1989-21,3, VW 
passat2,0 1990-23,5, volvo740 1988-
21,5. (kor) 

1988-21,0, 1989- 24,5, 1990-27,0, 
1991 -30,0 1992- 32,5, 1993- 38,0, 
1994-42,0. Opel corsa: 1990- 16,0, 
1991- 17,5, 1992- 19,6, 1993-22,3, 
1994-25,0, 1995-27,6. Opel astra: 
1993-26,8, 1994-30,5, 1995-31,2. 
Fordfie'sta: 1986-9,0,1987-11,2, 
1988-12,7, 1989- 13, o. 1990- 15,2, 
1991-16,9,1992-18,2,1993-20,5, 
1994 - 22,7. Ford scorpio: 1993 -
29,8, 1994- 36,0, 1995 - 43,0. vw 
polo: 1986-9,8, 1987- 11,0, 1988 -
12,0, 1989- 13,5, 1990- 15,2, 1991-
17,3, 1992 - 19,0, 1993-21,3, 1994-
25,4, 1995 - 28,0 1996 - 32,5. vw 
golr: 1986- 10,8 1987- 12,0, 1988-
13,7,1989-15,21990-17,0,1991-
20,0, 1992- 22,1, 1993 - 23,3 1994-
27,4. VWjetta: 1987-13,9,1988-
15,0, 1989- 16,7 1990- 18,2, 1991 -
21,0, 1992- 22,5, 1993 - 24,5. vw 
passat: 1986-12,0,1987-14,7,1988 
-18,7,1989-20,0, 1990-21,4,1991-
23,0,1992-24,7, 1993-28,0,1994-
33,0, 1995- 37,4. Renault 5: 1987-
8,7, 1988- 10,2, 1989- 11,4, 1990-
12,0, 1991 - 13,2, 1992- 14,0, 1993-
16,2, 1994- 18,2. Renault 11: 1986-
9,5,1987-10,2,1988-11,3,1989-
12,7. Renaultl9: 1991-17,8,1992-
19,5, 1993 - 23,5, 1994 - 28,2. Re
nault clio: 1993-21,7, 1994-25,0, 
1995-26,3. Renault laguna: 1995-
38,9, 1996-47,0. Renault 25: 1992-
23,5, 1993 - 28,0, 1994 - 32,5.Peu
gcot 205: 1987 - 9,4, 1988 - 10,5, 
1989-10,7,1990-12,8,1991-14,3, 
1992- 16,2, 1993- 17,5, 1994- 21,0. 
Peugeot 306: 1991 - 11,5, 1992 -
22,0. Peugeot405: 1991-18,7,1992 
- 22,3, 1993-25,5, 1994-28,7, 1995 
-31,5. 

Asfaltowa dżungla 
TydZień temu, zapewne nieudol· 

nie, próbowałem zdać relacj~z pos~pu 
prac sejmowej komisji ujmującej si~ 
prOJektem nowej ustawy drogowej 
(optefli.Ac Się cały czas na rozmowie 
z posłem UP Tadeuszem Moszyń
skim). Poniewat nie zdołałem si~ 
wtedy zmieśct, ciągn~ temat dalej, sta
rając się: uchwyct raczej tok rozumo
wania ciała ustawodawczego nit OpiSy· 
wał. para&nfy. Na to przyJdZie czas. 

Zatem kolejny problem, o którym 
pisałem w tym miejscu kilka razy: uty
wał. w ruchu czy nie (pytanie tylko 
pozornie bez sensu) świateł drogo
v.ych, awaryjnych, sygnałów dźWię:ko
v.ych itp. Chwilowo za blyśm~cie 
światłami szosowymi motna {w najlep
szym przypadku) otrzymać od policjan
tów zdrow11 reprymendę:. Pohcja wy
chodzi bowiem z załotenia, te takie 
błyskanie światłami (w Jf'Zyku kierow
ców znaczy: "uwaga, gliny") w biały 
dzień jest działaniem niemal zbrodni
czym, poniewat ostrzega głównie ban
dytów i złodziei o patrolu na drodze. 
Jest to dość dziwna konstrukcja myś
lowa, z kiĆrej wynika, te po drogach 
w Polsce porusza_i.t się: wyłącznie ban
dyci i złodzieje samochodów. 

Tymczasemwcaletakniejest.Oz1w· 
nym zbiegiem okoliczności zlodz1eje i 

"Czysty" 
silnik Toyoty 

Największy jlJpoll$ki koncem 
motoryzacyjny . Toyota• opraet>
wllł nowy, nlezwylde ouczt<fny w 
zużyciu pafiwa silnik salfłOCIH>. 
dowy, który emituje o 90 proc. 
mniej spalin nit sffnfki tradycyjne. 

Nie jest to w istocie tradycyjny 
silnik spalinowy, ale tzw. hybry
dowy agregat napę:dowy, składający 
si~ z silnika benzynowego, silnika 
elektrycznego i prądnicy. 

Podczas testów drogowych sa
mochód wyposażony w tę: jednostkę: 
nap~dową przejctdt.ał ok. 28 km 
na Ititrze benzyny. 

Koncern zapowiada wprowadze
nie na rynek samochodu osobo
wego z nową jednostką na~dową 
wciągu 12miesi~cy. 

Podobne hybrydowe jednostki 
napędowe opracował m.in. nie
miecki ,.Audi" i amerykański 

"Ford". 
(PAP) 

/f\ 'f>D~LfZt: 
'O KONTROLOWANY 

bandyc1 ą znakomicie pomfonnowani 
codostałych miejsc, w których z tuboś
cillustawiająsię:radary,anawetniekl6-
rzy właściciele dfO&ich aut zdołali je 
wysoko ubezpiecz)Ć, wi~c nie zechcą 
zapłaci za nie okupu. 

Natomiast zwyczajni utytkownicy, 
jeśli otrzyma"ą taki sygnał ostrzegaw
czy, w zdrowym odruchu troski o por1-
fel zdejmuj11 niezwłocznie nogę z gazu, 
a nawet, jak trzeba, przyhamuj:ot. Mało 
tego: przypominają sobie o me zapi~
tych pasach, o nie ~ączonych 
światłach, a nawet odtwarzai:ot w myśli 
obraz drogi: ,jakie tet tam wczdniej 
stały znaki". Po tak1ch "rekolekcjach" 
jedziemy jak jacyś ~wtę:ci młodu anko
wie. Przez kilkadziesi:tl kilometrów 
nawet, jeśli przegapimy ów ukryty 
w krzakach radar.! takzrę:ąnasercu: 
czy me o to wtaśme chodzi? Po takim 
"blysku" natychmiast przychodzi 
uspokojenie ruchu uzyskane za darmo, 
a nie wymuszone mandatem i grotbą 
karnych punktów. Chyba się: n1e myl~? 

Posel Moszyl'lski, który JCSt podob- 1 

nego zdania, tw1erdz.t te cała komtsJa 
poszła tym tropem. Z projektu nowej 
ustawy wynika, te - jak to si~ dz1s1aj 

Wszystkie samochody z 
Nowej Kolekcji Renault 
standardowo wyposażone 

są w poduszkę powietrzną 
i ubezpieczenie OC. 

Z.URBAHSKI, 
.lltAR•K1ELCE, 

ul. KRAKOWSKA 220. 
(0--41)368-44-23. 

361-38-lllax:łłił-42-Sfi 

J.M.SOBON 
RUOKA 4 k. OSTROWCA, 

21·222KUN0W. 
l!l.llu{047)61-11-69. 

263-3t-66 

W. KOCIELINSKI 
28-100 SUSKO-ZOROJ, 
ul WOJSKAPOLSKIEG037, 
1el.llu(0-496)35-33 
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MOTORYZACJA 

tO AUTO GIEtDA 
Kielce 

Ceny wywoławcze samocho
dów, podane IV tys/lfClJch złotych 
id - dfes~, ,- turbo, 2 - dwu-lub 
trzydrzwiOWY). Ceny transakcji 
były ok. 10 proc. nlisze. 

Sltmochodyluajowe:fiat 126p: 
1985 - 2,5,1986 - 3,0, 1987 - 3,5, 
1988 - 4,0.1989 - 5,0, 1990 - 6,0, 
1996 - 10,5; polonez: 1985 - 3.5, 
1986-4,5,1987 -5,0,1988 -5,5 cin
quecento 700: 1994 - 15,0, 1995 
- 16,0, 1996 - 17,0; cinquecento 
900: 1992 - 14,0,1993 - 15,0, 1994 
-17,0,1995-18,0,1996-19,0. Łada 
standard: 1985 - 4,0, 1990 - 10,0, 
1992 - 11,5, 1993 - 12,0; lada 
samara: 1988 - 9,0, 1994 - 16,0, 
1995 - 17,0; skoda favorit: 1991 
-13,0,1992-15.0,1993 -16,0,1994 
- 18,0. Samochody zachodnie: 
audi 80: 1986 - 13,0, 1987 - 17,0, 
1990-23,O;mazda626: 1989-19,0, 
1991 - 25,0, 1995 - 56,0; citroen 
AX: 1987 - 9,0,1988 - 11,0, 1993 
- 17,0; Fiat: croma: 1986 - 15,0. 
1989 - 16,0, 1990 - 19,0; tipo: 1988 
- 13,0, 1991 -19,0, 1992 -20,0, 1993 

Radom 
Ceny samochodów krajowych: 

Cinquecento 700: 1992-12,2,1994 
- 14,7, 1995 - 16,2, 1996 - 17; cinque
cento 900: 1995 - 17,1, fiat 126p: 1983 
-2,1,1984 - 2,4, 1985 - 2,5,1986 - 3,2, 
1987 -3,7,1988 -4,3, 1989-4,8, 1990-
5,2, 1991 - 5,2, 1992 - 6,3, 1993 - 7,9, 
1994 - 8,7,1995 -10.5, 126bis: 1989-
5,5. FSO 1500: 1985 - 3,3,1986 - 3,8, 
1987 -4,3,1988 -5,5,1989-6,1, 1990-
6.6, polonez 1,5 SLE: 1986-5,3, 1987 
- 5,6, 1988 - 6,5, 1989 - 7,3, 1990 - 8, 
polonez 1,5 GLE: 1991- 10.2, 1992-
11,3,1993 -12,5, 1994- 13,1, polonez 
1.6SLE: 1981- 56,6,1988-6,7, 1989-
7,4, 1990-8.2,polonez 1,6GLE: 1991 
- 10,3, 1992 - 12,5, 1993 - 13,2, 1994-
13,8,1995 - 14,5, 1996 - 17, polonez 
1,4 OLI atu 1996 - 23,5. 

Ceny samochodów zagranicz· 
nych: 

Łada 2105 1987 - 6,8, łada 2107 
1986 - 6,5, 1987 - 7,2,1988 - 8,1989-
8,5, 1990 - 9,4, łada samara 1991 -
11 ,4.1993 - 13,8, skoda 120 L 1988-

Słomczyn 
Samochodykrajowe:FiaI126p: 

1986-3,1,1987 -3,7, 1988-4,3, 1989 
- 4,9, 1990 - 5,8, 1991 - 6,2, 1992-
6,6,1993 - 7,1,1994- 8.3. Fiat 126el: 
1995 - 10,2, 1996 - 11,3. Fial 125p: 
1987 - 5,0,1988-5,51989-6,3,1990 
- 7,1, 1991 - 7,7 Fiat 125p combi: 
1988 - 5,0, 1989 - 6,1, 1990 - 6,6. 
Polonez: 1991 - 9,6, 1992 - 11,2, 
1993 - 12,5, 1994 - 14,3, 1995 - 17,2, 
1996 - 19,0, 1997 - 22,0. Łada slan· 
dard: 1987 -7.8,1988 - 9,5,1989-
11,3, 1990-1I,7.Ładasamara: 1987 
-7,2,1988 - 7,6,1989 - 8,2,1990-
9.5. Skoda favoril: 1990 - 12,0, 1991 
-12,5,1992-13,6,1993-15,7,1994-
16,8. Cinquecento 700: 1993 - 11,7, 
1994 - 12,8, 1995 - 14,9, 1996 - 16,8. 
Cinquecenlo900: 1992-11,5,1993-
13,1,1994 - 15,0, 1995 - 17,0. Fial 
uno: 1990 - 12,7, 1991 - 13,6, 1992-
15,2, 1993 - 16,0, 1994 - 18,6, 1995-
22,3, 1996 - 24,1, 1997 - 25,5. Fial 

I/) lipO: 1992-19,0, 1993-21,7,1994-
~ 24,3. 
z Samochody zachodnie: Audi 
m 80: 1987 - 14,5, 1988 - 16,4, 1989 -
m 18,8,1990-22,5,1991-25,1,1992-
oc( 26,0, 1993 - 28,7. Audi 90: 1989 -
~ 19,4, 1990 - 23,1,1991-26,5,1992-

~ ~~8'I:i-~~8~'~~2.~~~~~~~ 
1991- 25,2,1992 - 29,5,1993 - 35,0. 

::::> Mercedes 190D: 1989 - 21,0,1990-

3 ~~}:: ~ 2Its.l~;r~~~ ~~~~ 
~ :::~ ~ \39:5,1~::9-_1~'i'o~9~7e~~':~ 
~ :~~:. :::;= :~:g: ~:;c~~;~Oii~~ 

-22,0,1994 - 23,0; uno: 1984 - 7,5, 
1985-9,0,1986-11,0,1987-12,0, 
1988 - 13,0; Ford: escort: 1985 
- 9,0, 1986 - 12,0, 1987 - 15,0, 1992 
- 29,0; fiesta: 1986 - 10,0, 1987 
-11,0,1988-12,0,1989-13,0,1995 
- 26,0; scorpio: 1989 - 22,0, 1990 
- 23,0, 1991 - 25,0; honda civic: 
1986-13,0,1987 -14,P,1988-17,O; 
hyundai 1500: 1988 - 11,0, 1989 
- 13,0, 1990 - 16,0; mercedes 200: 
1985 -22,S, 1986-27,0,1987 -28,0; 
nissan sunny: 1993 - 27,0; opel: 
astra: 1993 - 32,0, 1994 - 38,0; 
kadett: 1985 - 11,0, 1986 - 12,0, 
1987 -14,0, 1991-19,0;corsa: 1985 
- 7,0, 1986 - 11,0, 1987 - 12,0; 
omega: 1989 - 19,0, 1990 - 23,0, 
1993 - 34,0; peugeot 205: 1986 
- 11,5, 1987 - 12,0; 405: 1990- 21,0; 
renault 19: 1990-18,0, 1991-20,0, 
1992 - 23,0; clio: 1994 - 25,0,1995 
- 31,0; seat ibiza: 1985 - 9,0,1986 
- 10,0, 1987 - lI,O; toyota carina: 
1985 - 12,0, 1991 - 23,0; corolla: 
1986-13,0,1987-14,0,1988-16,0; 
vOlkswagen:golf: 1986-13,0, 1995 
- 36,0; passat: 1990 - 25,0, 1993 
- 36,0; volvo 340: 1989 - 17,0, 1990 
- 18,0. 

6,7, skoda ravorit 1992 - 12.9, skoda 
relicja 1996 - 25,4, tavria 1993 - 8,8. 
wartbulg 1,3 1990 - 8,5. Alra romeo 
1990- 16,8, audi 80 1985 -15,9,1987-
17,5,1990- 23,6, audi 100 1986-17,3, 
1989-21.5, BMW318i 1986-16,2,cit· 
roen DX 1989 - 14,2, fiat rilmo 1986-
8,5, fiat tipo 1,4 1990 - 15,6, 1992 -
18,5, fiat tipo 1,6 1992 - 18,7, fial uno 
1990-14,3, 1993-17,7,rordescort 1,4 
1981-14,6,rord fiesta 1,11991 - 16,7, 
rorsorion 1,71988-16, rordsierra 1,8 
1987 - 16,4, sierra 2,0 1990 -
19,4,honda civic 1992 - 19,6, hyundai 
pony 1992 - 18,9, mazda 323 1991 -
20,5,mazda6261988-17,5,mercedes 
I90E 1987 - 22,6, nissan sunny 1,6 
1988-15,4,opel8.'!:lra 1991-21.6,opel 
kadet 1,3 1988 - 14,5, opel kadet 1,6 
1987 - 13,9, peugeot 2051988 - 17,3, 
renault 191991- 19,4,renault25 1988 
- 14,6, seat ibisa 1990 - 13,8, toyota 
corolla 1,6 1989 - 17,5, volkswagen 
golfCL 1,3 1988 - 16,3, VW golrCL 
1,6 198887 - 15,8, VW jetla 1988 -
11,9, VW passat 1,8 1989 - 21,3, VW 
passat2,0 1990-23,5, volvo 140 1988-
21,5. (kor) 

1988 -21,0, 1989- 24,S, 1990 - 27,0, 
1991 - 30,0 1992 - 32,S, 199] - 38,0, 
1994- 42,0. Opel corsa: 1990 - 16,0, 
1991 - 17,5, 1992 - 19,6, 1993 - 22,3, 
1994 - 25,0, 1995 - 27,6. Opel astra: 
1993 - 26,8, 1994 - 30,5,1995 - 31,2. 
Ford fiesla: 1986 - 9,0, 1987 - 11,2, 
1988-12,7,1989-13,0, 1990-15,2, 
1991-16,9,1992-18,2,1993 -2<1,5, 
1994 - 22,7. Ford scorpio: 1993 -
29.8, 1994 - 36,0, 1995 - 43,0. VW 
polO: 1986-9,8,1987-11,O, 1988-
12,0, 1989 - 13,5, 1990 - 15,2, 1991-
17,3,1992 - 19,0, 1993 - 21,3,1994-
25,4, 1995 - 28,0 1996 - 32,5. VW 
golr: 1986 - 10,8 1987 - 12,0, 1988-
13,7,1989-15,21990-17,0,1991-
20,0,1992 - 22,1, 1993 - 23,3 1994-
27,4. VW jetla: 1987 - 13,9, 1988-
15,0,1989-16,11990-18,2,1991-
21,0, 1992 - 22,S, 1993 - 24,5. VW 
passat: 1986- 12,0, 1987 -14,7, 1988 
-18,7,1989-20,0,1990-21,4,1991-
23,0,1992 - 24,7,1993 - 28,0,1994-
33,0, 1995 - 37,4. Renault 5: 1987 -
8,7, 1988 - 10,2, 1989 - 11,4, 1990-
12,0.1991 - 13,2, 1992 - 14,0, 1993-
16,2,1994-18,2. RenauillI : 1986-
9,5, 1987 - 10,2, 1988 - 11,3, 1989 -
12,7. Renault 19: 1991- 17,8, 1992-
19,5, 1993 - 23,5, 1994 - 28,2. Re
naull clio: 1993 - 21,7,1994 - 25,0, 
1995 - 26,3. Renault laguna: 1995-
38,9,1996- 47,0. Renault 25: 1992-
23,S, 1993 - 28,0, 1994 - 32,5.Peu. 
geo1205: 1987 - 9,4, 1988 - 10.5, 
1989-10,7,1990-12,8,1991-14.3, 
1992 - 16,2. 1993 - 17.5, 1994 - 21,0. 
Peugeot 306: 1991 - 17,5, 1992 -
22,0. Peugeol405: 1991-18,1, 1992 
- 22.3, 1993 - 25,5, 1994 - 28,7, 1995 
- 31,5. 

Asfaltowa dżungla 
Tydzień temu, zapewne nieudol

nie, próbowałem zdać relacj~z post~pu 
prac sejmowej komisji zajmującej sj~ 
projektem nowej ustawy drogowej 
(opierając si~ cały czas na rozmowie 
z posłem UP Tadeuszem Moszyń· 
sum). Poniewa1 me zdołałem si~ 
wtedy zmieScić, ciągn~ lemat dalej, sta· 
rając si~ uchwycić raczej lok rozumo
wania ciała ustawodawczego niż opisy· 
wat paragrafy. Na 10 przyjd1Je czas. 

Zalem kolejny problem, o którym 
pisałem w tym miejscu kilka razy: uty· 
wat w ruchu czy nie (pytanie Iylko 
pozornie bez sensu) świateł drogo
wych, awaryjnych, sygnałów dtwi~ko
wych itp. Chwilowo za Dlyśnl~cie 
świalłami szosowymi motna (w najlep. 
szymprzypadku)otrzymIĆ od policjan
tów zdrową reprymend~. POlicja wy
chodzi bowiem z zalotenia, te takie 
blyskanie światłami (w ~zyku kierow
oow znaczy: "uwaga, gliny") w biały 
dzień jest działaniem niemal zbrodni
czym, poniewat ostrzega głównie ban
dytów i złodziei o patrolu na drodze. 
Jest to dość dziwna konstrukcja mYŚ· 
lawa, z której wynika, te po drogach 
w Polsce porusza.R, si~ wył,eznie ban· 
dyci i zlodzieje samochodów. 

Tymczasem wcale tak nie jest. Dziw· 
nym zbiegiem okoliczności złodzieje i 

"Czysty" 
silnik Toyoty 

Największy japoilskl koncem 
motoryzacyjny" Toyota" opraco
wał nowy, niezwykle oszczędny w 
zużyciu paliwa silnik samocho
dowy, kfólY emituje o 90 proc. 
mniej spalin niż silniki tradycyjne_ 

Nie jest 10 w islocie tradycyjny 
silnik spalinowy, ale tzw. hybry· 
dowy agregal nap~dowy, składający 
si~ z silnika benzynowego, siłnika 
elektrycznego i prądnicy. 

Podczas lesIów drogowych sa· 
mochód wyposatony w t~ jednoslk~ 
nap~dową przejetdtał ok. 28 km 
na l litrze benzyny. 

Koncern zapowiada wprowadze
nie na rynek samochodu osobo· 
wego z nową jednostką nap~dową 
w ciągu 12 miesięcy. 

Podobne hybrydowe jednostki 
nap~dowe opracował m.in. nie· 
miecki "Audi" i amerykański 
"Ford". 

(PAP) 

IT\ pD~l.fZt: 
'O KONIROLOWANY 

bandyci są znakomicie pomformowani 
codo stałych mieJSC, w klórych z lubo!· 
cją ustawiaj, Sl~ radary, a nawet niektó
rzy właściciele drogich aut zdalali je 
wysoko ubezpieczyć, wi~c nie zechcą 
zapłacić za nie okupu. 

NatomiasI zwyczajni utytkownicy, 
jeśli otrzymaj, taki sygnal oslnegaw· 
czy, w zdrowym odruchu troski o port
rei zdejmu.R, mezwłocznle nog~ zgazu, 
a nawel, jak trzeba, przyhamUJą. Mało 
tego: przypominają sobie O nie zapi~
Iych pasach, o nie wlączonych 
świal/ach, a nawel odlwan.ają w myśli 
obraz drogi: ,jakie let lam wcześniej 
stały znaki". Po takIch "rekolekcjach" 
jedziemy jak jacyś świ~ci młodzianko
wie. Przez kiLkadziesiąl kilometrów 
nawet, jeśli przegapimy Ów ukryty 
w krzakach radar. I lak z Tf'k, na sercu: 
czy me O 10 właśnie chodzi? Po takim 
"blysku" natychmiast przychodZi 
uspokojenie ruchu uzyskane za danno, 
a nie wymuszone mandatem i groźbą 
karnych punktów. Chyba si~ me myl~? 

Post! Mosz)'ński, który jest podob· 
nelO zdania, twierdzi te cala komisja 
poszla tym tropem. Z projeklu nowej 
ustawy wynika, że - jak 10 si~ dzisiaj 

Wszystkie samochody z 
Nowej KOlekcji Renault 
standardowo wyposatone 
są w poduszkę powietrzną 
i Ubezpieczenie OC. 

Z. URSAHSKI, 
• IKAR" KielCE, 

ul. KRAKOWSKA 220. 
IO .... I)m-H-23, 

361-38-811 •• 361-42·56 

J. M. SOBON 
RUDKA' k. OSTROWCA, 

21-222 KUNÓW. 
lei ,Ilu (047)61 -11-69, 

263-31-66 

FIAT DUCATO 

W. KOCIELlNSKl 
28-100 BUSKO-ZDROJ . 
ul WOJSKAPOlSKIEG031, 
lel.llax (0-'96) 35-33 

TO DOBRY WYBÓR 
JUŻ OD 

NE) 
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MOTORYZACJA 

Razem z Rutkowskim! 

Szukamy zaginionych 
samochodów 

Z redakcją "Słowa Ludu" i naszymi czytelnikami skradzionych samochodów poszukuje 
znana fi""a, zajmująca się odszukiwaniem zaginionych aut w całej Europie-Koncesj onc> 
wane Biuro Detektywistyczne Krzysztofa Rutkowskiego. 

. Rat Auto Poland"' chce w kwiet
niu wznowić akcję przyznawania 
n barów dla nabywców nowych 
aut, ldótzy oddadzlf na złom 5tary 
pojazd. 

Term m wznow1cnm akcji jeszcze 
nicjest ustalony. Warunki promocj1 
mąją być takie samejak poprzednio. 

W ciąsu sześciu tygodni z raba
tów skorzystało ponad 15 tys. na· 
bywców aut. główme ~maluchów" i 
cinquecento. Złomowania nic wspic
ralopaitstwo. 

Na Zachodzie w tego typu 
akcjach klienci, złomujący stare 
samochody, dostają zazwyczaj ulgę 
podatkową od pailstwa i rabat od 
~przcdawcy. (PAP) 

Wspólne poslUtJwania przynos~ 
efekty. Kicleckic prndstawicielnwo firmy 
.Rutkowsti~ - EMl, dnęki akqi z naszą 
redatqą,odna.JduJC z.a&JnioncpoJazdy. 

Za infornuąc umożłiWlaJąte odna1c
zicmcbtdqopojazdu,ttórywyproduko
wano na Zachodzie, firma Rutkowsk.i 
wypłaca na&Jl)dy w wysok.aici 300 - SOO 
DM' Wszystbe spostrze!cnia. uwagi 
i informacje prosimy berowat na adres 
redakcji ~!owa ludu" lub kieleckieJ delc· 
gatury firmy .Rutkowski" - EMI •tcl.lfax 
(łl-41)368-47-47. 

Zapewniamy absolut114 anon1mowość 
Wszelkie informacje ~ą prtckazywanc 
firmie EMI 1 centrali w Warsza~ic 

Od dziś poszukUJemy: 
l) citroen ZX 1,9 D, KJX-5821, nr 

nadwozia- VF7N2C30033C37179, nr 

SALON SAMOCHODOWY 

w Starachowicach 

przy ul. Krzosa 27 

tel. (D-47) 274-55-53 

Posiada w ciągłej sprzedaży samochody produkcji 

DAEWOO 
TłCO, NEXłA, ESPERO, POLONEZ 

Już wkrótce w sprzedaży NOWE MODELE POLO~EZA 

CARO PLUS, ATU PLUS 

UWAGA NOWE WARUNKI GWARANCJI 

TICO silnik 2 lato. karoseria 3 łato 

NEXIA silnik 3 łato . karoseria 6 łat lub 100 tyś. kilometrów 

ESPERO silnik 3 łato , karoseria 6 lot lub 100 tyś. kilometrów 

sprzedaż za gotówkę i na raty. 

TYLKO 10,5"/o ROCZNIE 

Zapraszamy w godz. 9-17 

POSiCZ POLMOZBYT Sp. z o.o. 

silnika - 10CU8Y4017143, wdniowy 
metalik, 

2) audi 80, KJH-2461, nr nadwozia 
- WAUZZZ89ZJA410625, nr s1lnika 
-RU083538,uare, 

3) audi 80, KJW-5570, nr nadwozia 
- WAUZZZ89ZJA199608, nr silnika 
- 52766, czerwone, 

4)ford probc, KJX-3104, nr nadwo
zia- lFDm2LIM512..3042, zloty, 

5) volvo 940, KJE-6883, nr nadwo
zia- YV1944752N1065411, nr silmka 
-DN041237,szare, 

6) vw passat, KJW-6672, nr nadwo
zia- WVWZZZ31ZLE1!9894, nr sil· 
mka -IY008256, mcbicski, 

7) seat cordoba, KJX-1164, nr nad
wozia- VSSZZZ6KZZR755076, nr sil
nika-łf'l70155,ziclony, 

8) vw vento, KEJ-2125, nr nadwo
zia- WVWZZZIHZPW730866, nr sił· 
nika- lY267336, czerwony, 

9) opell\Stra, KJA-4492, nr nadwo
zia- WOL000056P5113067, nr si1mka 
- C14NZ19941477, czerwony, 

\0) audi 80, nr nadwozia- WAUZZ-
Z89ZLA122102, nr silnika 
-7041WX67,zlote, 

lł)fiat cinquecento, ROE-7842, nr 
nadwozia - SUf'ł7000000183010, nr 
silnika-3467380,szary. 

W bJUn.:e EMJ w Kielcach Zila.J· 
duje się sp1s kradzion)·ch pojazdów, 
sprzedawanych przez dwie amerykań· 
skicfirmynapodstawicsfalszowanych 
faktur. Każdy, kto k.up1ł samochód 
sprowadzony z USA, powinien spraw· 
dzić swojeauto 

(BOT) 

®~ 
AUTORYZOWANA STACJA OBSŁUGI 

Klelce-Dyminy, ul. $cieglennego 262, 
tetelooy: salon (041) 361-62-42, serwis (04 t) 361-60-95, 
części zamienne (041) 361-60-95 

oforuje: 

VW POLO CLASSIC 
VWPOLO 

VWSHARAN 
VWCADDY 

VW TRANSPORTER 
LT2 

.. 
MOTORYZACJA 

Razem z Rutkowskim! 

Szukamy zaginionych 
samochodów 

Z redakcją "Slowa Ludu" j naszym; czytelnikami skradzionych samochodów poszukuje 
znana tinna, zajmująca się odszuldwaniem zaginionych aut wcałej Europie - Koncesjon~ 
wane Biuro Detelctyw;styczne Krzysztofa Rutkowsldego. 

Honkeramijddzić ~dądziennika· 
rlt z tzw. poolu, czyli poZOSlajilcy w 
trakcie wiZyly najblitej miejsca, gdzie 
Zl\Jjduje sitr papie!. 

. Fiat Auto Poland" chce w kwle'
nlu wznowić akcję przyznawania 
rabatów dla nabywców nowych 
au~ którzy oddadz4 na złom $rary 
pojazd. 

Termin wznowienia akcjijeszcze 
nie jest ustalony. Warunki promocji 
mają b)'Ć takie same jak poprzednio. 

W ciągu sześciu tygodni z raba· 
tów skorzystało ponad IS tys. na· 
bywców aut, gl6wme "maluchów" i 
cinquecento. Zlomowania nie wspie
rało państwo. 

Na Zachodzie w tego typu 
akcjach klienci, zlomujący stare 
samochody, dost:iją zazwyczaj ulgę 
podatkową od pańsIwa i rabat od 
sprzedawcy. (PAP) 

Na katdym honkerze są Irzy mieJ
sca stojące, stanowiska do mocowania 
kamer, specjalny wydlutony stopiet't z 
tyłu (typu karetkowego), na ł(\órym 
r6wnie1. można stlIĆ. Wszystkie hon· 
kery na~dzane są silnikami 4CT 90 
(wysokopt~ymi z turbodoładowa· 
niem) z Andrychowa, współpraCUJą· 
cynu z S-biegowymi skayniami z 
Tczewa. 

Wspólne poSZUkiwania przynoszą 
efekty, Kieleckieprzedstawk1elstwo firmy 
.Rut.kowski" - EMI, dlJtrki akcji z naszą 
redakcją. odnajdUje ząmione pojazdy. 

Za informaCJe umo1liwiaJące odnale
zienie ta1deBo pojazdu, który wyproduko
wano na Zachodzie, firma Rutkowski 
wypłaa na&rOdy w wysokCIŚci 300 - 500 
DMI Wszystkie sponrzd:en;l, UW8&! 
I infOrmacje prosimy kierował na adres 
redakcji .5Iow3 Ludu"lub kieleckiej dele
gatury firmy .Rutkowsti" - EMI: teL/fax: 
(0-41)368-47-47. 

Zapewniamy absolutną anonimowość 
Wszelkie informacje ~d~ przekazywane 
firmie EMl i centrali w Warszawie. 

Od dziś poszukUJemy: 
I) citroen ZX 1,9 D, KJX-S821, nr 

nadwozia - VF7N2C300]3CJ7179, nr 

SALON SAMOCHODOWY 

W Starachowicach 

przy ul. Krzosa 27 

tel. (0-47) 274-55-53 

Posiada w ciąglej sprzedaży samochody produkcji 

DAEWOO 
liCO, NEXIA, ESPERO, POLONEZ 

Już wkrótce w sprzedaży NOWE MODELE POLO~EZA 

CARO PLUS, ATU PLUS 

UWAGA NOWE WARUNKI GWARANCJI 

TICO silnik 2 lata, karoseria 3 lata 

NEXIA silnik 3 lala, karoseria 6 lał lub 100 tyś, kilometrów 

ESPERO silnik 3 lala, karoseria 6 lal lub 100 tyś. kilometrów 

sprzedaż za gotówkę i na raty, 

TYLKO 10,5% ROCZNIE 

Zapraszamy w godz. 9-17 

POSiCZ POLMOZBYT Sp, Z Q,Q, 

silnika - IOCU8Y4017J4], wiśniowy 
metalik, 

2) audi 80, KJH-2461, nr nadwozia 
- WAUZZZ89ZJA4I0625, nr silnika 
- RU083538, .szare, 

3) audi 80, KJW-5570, nr nadwozia 
- WAUZZZ89ZJAI99608, nr silnika 
- 52766, czerwone, 

4)ford probe, KJX-3104, nr nadwo
zia - lF0PT22L1M5123042, złoty, 

5) volvo 940, KJE-6883, nr nadwo
zia - YVI944752Nl065411, nr silnika 
- ON04 l237, szare, 

6) vw passat, KJW-6672. nrnadwo
zia - WVWZZZ31ZLEI19894, nr sil· 
mk:a -IY008256, mebieski, 

7) seat cordoba, KJX-II64, nr nad· 
wozia - VSSZZZ6KZl.R7SS076, nr sil· 
nika - IF170155, zielony, 

8) vw vento, KEJ-212S, nr nadwo
zia- WVWZZZ1HZPW7]0866, nrsi]· 
mka - IY267336, czerwony, 

9) opel astra, KJA-4492, nr nadwo
zia - WOLOOOO56PSI13067, nr silnika 
- CI4NZI9941477, czerwony, 

JO)audi80,nrnadwozia- WAUZZ· 
Z89ZLA122102, silnika 
-7041WX67, ziOle, 

11)fiat cmquecento, ROE-7842, nr 
nadwozia - SUFI7000000183010, nr 
silnika - 3467]80, szary. 

W bIUrze EMI w Kielcach znaJ
duje si" SpiS kradzionych pojazdów, 
sprzedawanych przez dwie amerykań· 
skiefirmynapodstawiesfalszowanych 
faktur. Katdy. kto kupli samochód 
sprowadzony z USA, powinien spraw
dzić swoje auto 

(8011 

®~ 
AUTORYZOWANA STACJA OBSŁUGI 

Klelce-Oyminy, ul. $ciegłennego 262, 
telelony: salon (041) 361-62-42, serwis (041) 361-60-95. 
części zamienne (04 1) 361-60-95 

oferuje: 

VW POLO CLASSłC 
VWPOLO 

VWSHARAN 
VWCADDY 

VW TRANSPORTER 
LT2 
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ZTE opuszeza Radom 
Od piątku Zakład Transportu Energetyki urzęduje w Siczkach. W Radomiu pozo· 
stała baza przedsiębiorstwa. ZTE zmieniając siedzibę zaoszczędzi ok. 100 tys. zł 
na podatku od środków transportu. 

W polowie lutego ZTE wy~tąpil do 
wladl milbta z i.ądan1em obnii.enia 
podatku od ~rodków tran~portu. Kic· 
rownictwo firmy owteglo. i.e pr1.ere· 
JC~IruJC \WOJC pojal_dy do InneJ gminy, 
jdh ~ta\.Oikinie:rostanązmniej!>ZOfle. 

W lbcgłym tygodrou fmna mueniła 
wpi.\WI'C}e:Mr/J:~p1'7eno&'_ą: 
~v•ąą !oic:dzibę 00 Sicz.ek. W Ralonuu ofi
ąalniepor.a;tanietylkobal.ap7JXbiębior
lt\.Oia WSldkie pOO:aki od~ .... tral.'r 

!XrtJnNJąka.J;grTIIl)'Jedlnialetni.oJro. 
ZfE ma w Radom1u 440 pojazdów 

\\ccllug ~tawek uchwalonych przel 

Rą Gmmy zakład mu~iałby zapłacił 
270ty~. zł podatku 

·Na zmian1e S1edz1by zaoszcl9CIZ1· 
my ok. l 00 tys. zł • mów1 Zbigniew 
Sadowski, za~tępca dyre.k10ra ZT'E. -
W Jedlni podalek od \rodków tramportu 
wymesie nas 140 ty~. rl Decy~ 

o r.mianie !.ledzaby zaakceptował rw.z 
organzalożycie1<Jd.CZ)·ii~~o"Ojewoda. 

- ~1e uKrywam, że je!.tem 7.a..koczo
ny bierną po~tawą wladl Radomia -
twierdLi Z. Sadow\ki. • Prawdziwy 
go~podarz p:~wmien dbał o ~WOJe in
te~ Y- W pi4ek zlożyli~my w L:\1 

Nocleg dla ochotnika 
Pon11d 80 wolontariuszy amery
kańskiego Korpusu Pokoju po
szukuje zakwsterowanfs w pry
watnych mieszksnilłch. 

Ochotnicy będą przebywał w Rado
m•u 9 czerwca do 22 ~1erpma. 

- Ptldobnie Jak popn.ednio, ochotni
r.:} maJą zamieszkać u radom~kich ro
d.-.in - mówi Uoit•na l'of'C'".t.yńska, 

r.t.ec7.nil. prll>l)wy prezydenta m1a.-.ta. 
Radomiame. którz) cOCą go~ić 

u ~ieb1e prl)b)V) 1 t.:SA pro~zeni '11 
o kontakt z Wyd71alem PromocJi 
i w~(l61prucy fupodarczeJ z ZagranJ
cąLM,tel. C\6-279-12!ub36-20-202 

Jedna rodzina może pr7:yJ:t' Jedne
go ochotnika KOCJ)U~ Pokoju za wy
żywienie i nocleg będ1Je płacił 126 zł 
tygodniowo. (kor) 

Wiosna na działkach 
Przy Zarządzie Wojewódzldm Pol
sldego Związlw Działkowców uru
cłłomlono punkt sprzedaży na-
sion warzyw l owoców. 

- OfCI\ljcmy najno~ odmiany nie
mal wszystkich nasion kwiatów i warzyw 

wniosek o zwrot nadplaconych 70 ty~ 
r1.Liczymy,żt:p1Cnl~.etewplynąna ł 
nao;.ze konto w ciągu 7 dni 

ZTE może wrócić do Radomia pod 
warunkiem, i~ ~amorząd 7.re0el..IUJC 
M~ i zmniej\ZY poddtki 

• J~t to licąea ~ię finna, ale me JC· 
dyna w Rddomiu - ~komentował de
cyzję ZfE prezydent Kazimierz WJa. 
:do. - To laden problem dla na-.. Skoro 
jednak gmina Jcdlnia uzyska tak 
znaczne dodalkowe wpływy, p:~winna 
zrobił drogę dojazdowll! do zalewu 

ALEKSA.\DER KORNATOWSKI 

Kosztowna 
motolotnia 
Czterech tys. zJ okupu DfŻIIdali 
z:Jodzieje ZB zwrot silnika od ~ 
tolotnl skradzionego z hangaru 
Aeroklubu Radomsldego w Pie-
stowko. 

Kr.xilieży dokonano w lbieglym tygo
dliu. Si1rukod motoknu wart~ k'ilkana
<bet)'Słęe)1Xl)d\,7Jocl:.6ejc7.aż:paliolill
p.LWminionyczv,oanckfi.Jnl.;c;jom'iuste 
z W~ Kryrrinalrąo.....-p;dli na uop 
zJodziei.Zarl)mn:ldwódl~ 
ROOomiawwdu 17i221at. (kOl") 

W)'kJadaAnllliApaOO"A"k:z 

Imieniny Józefa Brandta, wybit· 
nego mslsrz11 polskiego, zwlą· 
zanego z ziemię radomską 
l Orońskiem, obchodzono 
w " Resursie" . Była to pomyslo
ws l ksztalcącs Impreza. 

Goo!:ciem "Imienin'· była wieloletnia 
dyrektorka radont,J..:iego ffiUI.CUffi 
i wielka l.IIaWC"J:)1li malar.twa Brandta 
Anna Apanowicz. Sluchaczarm • 
ucauowJC Pań...r.v.owego Liccum Sztuk 
Pla.stya.nych, którzy prL)łlyli 00 .. Rcsur
sy"'-a.~wynu ~-Zu1•oagą w)-

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej .,MICHAŁÓW" w Radomiu 

zawiadamia członków oczekuJących na mieszkania, że Zebranie 1 

Grupy Członkowskiej dla członków, którzy zgromadzili wkład mie-

szkaniowy od dnia 31 grudnia 1980r., ocA:>ędzie się w dniu 7 kwiet

nia 1997r. o godz. 17.00 w Spółdzielczym Domu Kultury przy ul 

Królowej Jadwigi 1 w Radomiu. 

Zebrania Grupy Członkowskiej oprócz rozpatrzenia sprawozdań 

rocznych z dzialalności Rady NadzorCZeJ i Zarządu ma dokonać 

wyboru przedstawicieli na Zebrania PrzedstawiCieli. 
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Mocny smak 

; ; : : : Popularne o lepszej jakoś 
; : ; ; ; Teraz także z filtrem! 
; ; ; : : Dostępne w całym kraju 

•.... : : : : : : : ; ; ; ; ; ; w nowym opakowaniu . 

Minister Zdrowia ostrzega: palenie tytoniu jest najczęstszą 
przyczyną chorób nowotworowych i zawału serca 

centnut 

ZTE opuszcza Radom 
I Imieniny Brandta ~ Z powodu podatków 

Od piątku Zakład Transportu Energetyki urzęduje w Siczkach. W Radomiu pozo
stała baza przedsiębiorstwa. ZTE zmieniając siedzibę zaoszczędzi ok. 100 tys. zl 
na podatku od środków transportu. 

W połowie lutego ZTE wy~tąpil do 
w/adt mia....ta 7 żądamem obnii..enia 
podatku od ~rodków tran~ponu. Kie
rownictwo fi nny owuglo. i.c pf'l.cre
Je~lruJc \woJe pojazdy do mocJ gminy, 
Je.\1i ~Iawki nic zmIaną zmniejuooe. 

W ubiegłym tygodruu rlfTT\3 zmicrula 
wp!~ w ~ ;,ą:Iowym. pl'"/..aJOSl..ąc 
~"''qą siedzlbę do Siczek. W RaOOmiu ofi· 
CJalnie pozosustie tylko balA lTarl<;iębioc· 
lilwa Wszelkie pcd<cki od WI:ów Ir.nr 
JXl1Ul.asiląka.ę;gmmyJedtNaL...cmi<Jw. 

ZTE ma w RadomIU 440 poJazdó .... 
'Według ~tawek uchwalon)'1:h przez. 

Rą Gmuły z.aklad mu~ialby zapłacić 

270 tys. zł podatku 
- Na zmianIe siedzIby zaosz.c7.ęlClZI' 

my ok. 100 tys. zł - mówI Zbigniew 
Sadowski, 7,astępca dyrektora ZJE. . 
W Jedlni podatek od ~rodków tl1Ul~ponu 
wymesie nas 140 ty~. zl Occy7* 
o 7.mianie !.Ied7jby zaakccptov.aI nas7 

orglllzakriycie1.<Jci,czyliwQjC'NIXia 
- NIe ukrywam, że je\tem zaskocz~ 

ny bierną postawą wlad7 Radomia -
twierdzi Z. SadO\.nki. - PralO.dziwy 
go~podarl polO.lnien ill>ać o ....... oJe In· 

lCre.>y. W pi'ł'd. l'.iożyli(my .... L \ 1 

wniosek o zwrot nadpłaconyt:h 70 ty~ 
zł. LIczymy, że p1emądze te wpłyną na j 
nav..e konto w ciągu 7 dni. 

ZTE moi..e wrócić do Radomia pod 
warunkiem. te samorząd zrefl ektuje 
~H; i zmnieJ~zy pod.nki 

- JeM to licząca ~ię fi nna, ale me Je
dyna w Radomiu - ~komentowal de
cYZJę ZTE prezydent Kazimlen Wla
zło . - To Laden problem dla nas. Skoro 
Jednak gmina Jedlnia uzy~ka tak 
znOC7.ne dodatkowe wpływy, powinna 
zrobtć drogę ooJv.dow", do zalewu. 

ALEKSA."DER KOR..\'ATOWSKI 

Nocleg dla ochotnika Kosztowna 
motolotnia 

Ponad 80 wolontariuszy amery
kBtłsklego Korpusu Pokoju po
szukuje zakwaterowania w Pry
watnych mieszkaniach, 

CX:OOlnlcy będą pncbywać ..... RocIo
miu 9 C'1.crv,:ca do 22 Mcrpm.:l. 

- Podobnie jak poprledmo, ochotni
cy mają zamiC!izk3Ć u radom~kjch ro
d7jn - ~1 noźcna POl'C'l.yńska . 

rzccznil.. praMl .... y prelydcnta miJ1>ta. 
Radomianic. kt6rz) chcą go_.;cić Czterech tys. zJ okupu zażądali 

u ~ieble prl)'b) \1)' z r.:SA rro~zeni ~ą zJodzieje za zwrot silnika od mo
I) kontakt z WycUulem PromocjI to/otnl skrBdzJonego z hangaru 
i W~p6Iprocy Go\pOOan:7.cJ 7 Zagrani- Aeroklubu Radomskiego w P!. 
cą LM, tel. :\6-279-1:! lub 36-20-202 stowie, 

Jedna rodzina może przyjąć jedne- Kradne1.y cIokonaoo III ubiegłym tygo-
~o ochOłn.lka_ Korpu~ PokOJU 7a wy· 1 dniu. SiJnlkod ITlOlokXm waflp klikana-
zy ..... leme I nocleg będZIe płacl l J 26 zl 1.cie tysięcy rlotych, zIodzIc.Ic I~I oku-
tygodmo ..... o. (kor) (XL W minimy cv.r.-artek funkcjon<wiusze 

------------------- z Wydziału KJyrnmaIw=gowpadJi na trop 

Wiosna na działkach :~~~ 
Przy Za_ Wojewódzkim Pol

sldego Związku Działkowców uru
cbomfono punkt sprzedaży na
sion warzyw I owoców. 

po cenach hurtow)dt - powiedziaI.a nam 
Danuta Cholcwift§ka l 'Z)N PZD. 

Apano'Akz 

Im/Miny Józefa Brandta, wybit
nego malarza polskiego, zwlą' 
zanego z ziemią radomskę 
I Orońskiem, obchodzono 
w "Resursie", By/a to pomysło
wa I ksztJJ/ClfC8 ImpreZIJ. 

Ci<hciem "Imienin'· byla .... ielolCil11J 
dyrektorka radom~klego muzeum 
i wielka l.nawcz)'ni malar.twa Bmndla 
Anna Apanowicz. Sluchaczarni -
uczmov.ie Pati"'-wowego Liceum Snu;.; 
Plastycznych, kt6rzy prL)'by1i do .. RC\Ur
sy" ze .. wyroI pedagogami_ Z u ..... agą v.)'-

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "MICHAlÓW" w Radomiu 

zawiadamia członków oczekuJących na mieszkania, że Zebranie 

Grupy Członkowskiej dla członków, którzy zgromadzili wkład mie-

szkaniowy od dnia 31 grudnia 1980r., odbędzie się w dniu 7 kwiet-

nia 1997(. O godz. 17.00 w Spółdzielczym Domu Kultury przy ul. 

Kt6Iowej Jadwigi 1 w Radomiu. 

Zebrania Grupy Członkowskiej oprócz rozpatrzenia sprawozdań 

rocznych z działalności Rady Nadzorczej i Zarządu ma dokonać 

wyboru przedstawicieli na Zebrania Przedstawideli. 
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Hocny smak 

............................................... ........................................ . 
: : : : : Popularne o lepszej iako~ 
: : : : : Teraz także z filtrem! 

. : : : : : Dost~pne w całym krajU 
..... : : : : : : : : : : : : : w nowym opakowaniu . 

Minister Zdrowia ostrzega: palenie tytoniu jest najczęstszą 
przyczyną chorób nowotworowych i zawału serca 
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Rok 2000 zbliża się do nas wielkimi kro
kami. Miasta, miasteczka i wsie w Polsce 
planują spektakularne działania dla 
uczczenia tej szczególnej daty. 

Jak nasze miasto przygotowuje 
się do powitania 2000 roku? Na 
ten temat rozmawiamy z Euge
niuszem Kaczmarkiem, naczelni
kiem Wydziału Inwestycji UM. 

- Władte mia\ta JUi. od jakiegoś 
emu myJ>lą. jak uczcić to wydarLe
nie. lt!.'te..;my zdania, że mll~i to być 
~ niezw)klego. Co . .;, co mle.\zkań

cy Radom1a uakcepłllJ~ i co w na
~zym mie.<cie pozostanie na ~tale 

Zdecydowa Mmy, że powołamy 

now:ot lnSt)1UCję kuJtury • cyrk miej• 
ski. Uch">~al~ w teJ J>prawie podej mie 
~.~okrótce Rada MieJska. 

Na ~iedzi~ cyO:.u wybraldmy 
centrum miasta Na jednym z placów 
- prawdopodobnie ~ie to Plac Ja
giclłofu.ki - stanie ogromny namiot; 
wybudujemy także nicwielki biuro
wiec i hotelik dla administracji i pra
cowników cyrku. Uważamy, że Ra
dom powinien stać si~ miejscem, 
gdl.ie~ewe.-.oloil"lłCIMnie;cyrk 

JC-'t instytucj:ot o takim właśnie cha
rakteil.C. 

Skąd władze miasta wezmą sr· 
tystów, pracowników, zwierz{ł
ta? Czyżby kadra miała się re
krutować z urzędników magi
stratu? 
Pros~ nie żartować! Tu potrzeba 

wysokiej kła\)' rachowców. Nie mamy 
w mitkic ekwilibryJ>tów, klownów, 
treserów- to są szczególne zawody. 
Prowadzimy rozmowy ze szkołami 
cyrkowymi w Monaco i w Rosji -

Wreszcie 

tam możemy znalci.t Wlk">~ alifiko

waną kadrę 

Kto b{łdzre utrzymywał cały ten 
cyrk? 

Pnewidu,.temy utworzeme zakładu 
budic:IOwego, a więc jedno\ tki na 
c~iowym utnymamu gminy. Mia
.'>10 wniesie także aport rzeczow) 
w postaci grunft..t, budynku i infra
~truktury. Zakup~ także mektóre 
zwierzęta PrLCdMawienia ~:yrkoy,·e 

lubią dzieci i dorofli, tak więc mamy 
nadzieJ~. że litanie si~ o n populamą 
follTiil rozrywki i tródlem dochodów 
dla Radomia. Arena eyrkowa.~zie 
mogla służyć me tylko przedstawie
niom- możemy tam urządzać targi, 
giełdy a.y inne imprezy. 

Cyrk to przede wszystkim zwitr 
rz{łta. Gdz/8 b{łdą trzymane; 
chyba nie w centrum rrissta? 

Ocz.ywi:kie, że nie. Tym bardziej, 
że chcemy mieć różne stworzenia -
małpy, słonie. roki. wielbłądy. Będą 
stacjonować na terenie Schroniska 
dla Betdomnych Zwieroll przy ul. 
Wien.bick.iej. W tym celu zostanie 
ono rozbudowane. 

Kiedy premiera w radomskim 
cyrku? 
w pierwszy dzjefj 200) roku. Prze. 

widujemy wielką p~. pr7.cman;z 
zwierząt i artystów prze7. miasto. Może 

uda nam się: rwOOwić prezydenta, 
żeby Olworzył ~ jadąc na słoniu. 
To bę:d7je wielkie wydarzenie. 

będzie porządek 
Sprawa targowisk miejskich od. 
lat bulwersuje J niepokol rado
mian, Konflikty, któm regularnie 
wybuchtJJą mlf'!zy handlującymi 
s Władzami mlssts ocenlane .ą 
b8rdzo krytycznie przez mieiiZ· 
ksńców, budztf także zaintereso
wanie mediów lokslnych, a na
wet centralnych. 

Jest nadzieja. ie problem ten zos
~ie niebawem rozwi:otzany z kon:y
kią dla w:.zystkich stron. W Wydzia
ł~ ln_frastruktury UM dowiedzieliS"my 
St~, ze wladzemiao.ta noszą~ zza
mtarem :dikwiOOwania wszystkich do
~W)'Ch targowisk i utWOI7.enia 
}Cdnego wielkiego bautru na którym§ 
z centralnych placów Radomia. Był
by to bazar w stylu wschodnim. 
Wkrót~ do Kalkuty (Indie) udaje się 
delegacJa Wydziału lnrrastruktury 
wraz z grupą radnych, aby 1.-apoznać 
Mę: z funkcjonowaniem najwi~-.zego 
~ska w tym miócie. Jego odpo-

wiednik u nas miałby swoj:ot nazw~ -
Targ Miejski Wieloz.adaniowy. 

- Przewidujemy, że mogłoby się: tu 
znaleić około trach tysi~y różnego 
rodz-aju budek i straganów - mówi 
zast~pca naczelnika Wydzialu Infra
struktury UM Krzysztof Zając. - Wo
kół bazaru zostaną wybudowane hale 
mi~ne; byt może wygospodaru_;e.. 
my także miejsce na handel zwiC17{
tami. Znajdzie si~ także kącik dla 
handlowców - obcokrajowców. Będą 
mogli nocować· w specjalnych na· 
miotach, a w sezonie letnim - w wiel
kich, kartonowych barakach. Zamie
rzamy również utworz.yć na targowi
sku niewielkie kasyno gry, by ci, 
którz.y chcą sobie pograć w karty 
czy w rułetq, mogli robić to w cy
wilizowanych warunkach. Nie upo
minaj my. że miaslo ma skronvly bu
dl.et. więl(: każdy podalek od 
dl.ialalnoki handlowej czy gospodar
czejsię liczy. 

-Na takim bazarze latwiej utrz.y-

Nowa twarz i image 
W Urzędzie Miejskim zatrudniony zostanie w najbliższym czasie Inspektor ds. 
mody i wizażysta. Stanowisko to obejmie John Kowalski - Amerykanin polskiego 
pochodzenia, który niedawno sprowadził się do Radomia. Pan Kowalski mieszka/ 
w Los Angeles, gdzie zajmował się kreowaniem odpowiedniego wizerunku mode
lek i modeli w jednej z tamtejszych dużych agencji mody. 

"""-"""'-"'"""" tk"i!talóefp~? - ZlymP)-1a-
nicm zwrOCiliśny sę do M.ii MIL'kaly, 
~~~zakny. 

W dzisiej~ czasach to koniecz
no-"ć. U~nicy miejscy mu.~zą wy
glądać atrakcyjnie i modnie. Często 
nie podoba mi się: ubiór i makijaż 
pań, wygląd ogólny panów. Za mało 
w nich fantv Ji, nowoczesnych tren
dów. Tym musi się: zająć rac:howiec. 

mini CI) bardlier \mi,lły dekolt\\}'
łąclnic prowokował) - Przeciwme, 
pr7ełamuJól cza . ..em bancrę; na linii 
petem - unędni k. To -.amo dotyczy 

1 panó.,.,._ Cicnm) gamnur to dobry 
\trój na uroczpto\c1 ialobne; w pra
cy powinni~m) ~ię czuć \Wołxxlnie 
i dobrLe. Prez,·dcnt mia.\la - zwła.sz

cza je~l i je~t ~zło\\ tekiem młodym
nie powimen .-.tę bać odrobmy fanta
ZJI . Kolorowa kamt7.elka a.y krawat, 
niekonwencjonJina frywra- to zav.
~l.C popraY.'ia image 1 powoduje do
hre samopoaucie. Pan Kowah ki bę
dzie kreov.al wygląd urLędników, 

decydował o ich ubiorach do prac) 
i vkolił " umie)f;tll(l'ct dobrego ma
kijalu 

Co to znaczy .,atrakcyjni6 l no
wocześnie-, 
Należy brać pod uwagę: tendenCJe 

w najnowszej modzie; wkracu my 
przecież w wiek XXI. Należy zerwać 
z utartymi szablonami, według których 
un~dnik kojarzony jest z ,,JTJ.«Z· 
nym" mundurkiem i garniturem. Na
sze panie będą wkrótce wyglądał 
kolorowo i trochę: prowokująco. Nie 
uważam zre.'iltą, żeby spódnictka 

Radom jest chyba pierwszym 
miastem w Polsce, gdzie za trud· 
ni się takiego sf)8Cja/1St{ł? 

Tak. r..:ie ~lysza!am. aby kto.( to już 
zrobił. Radom przoduJe w wielu 
dziedzinach; cie.~r.ę się, że i w tej 
kwestii jeste.~my pierwsi . 

Skąd wziął sl{ł w Radomiu pan 
Kowalski i jak trafił do UM? 

John Kowahki nliC.\zka w Rado
miu od niedawna. Jako wysokiej kla
sy specjalikie pomogliS"my mu na
wet uzyskać mieszkanie. 

Pewnie będzie dobrze zarabiaf? 
O , tak! Jego pobory ~ą prawie ta

kiej wysokoS"ci jak pensja prezydenta. 

Czy radni wyrażą zgodę na za
trudnienie takiego specjalisty za 
tak wielkie ploofądze? 

Powinni si~ zgodzić. Tym bardziej , 
że niektór-1-y sami ~ mogli ~oko
rt.ystać z jego porad. 

Zarząd podwójny? 
Być może jui w kwietniu Rada 
Miejsiał zadecyduje o pod~lu 
Im/alego ebperymentu -pierw
szego w Polsce sldonowanllł ca
lego~Miasta. 

Ze względu na ograniczenia w ra
domskim budi.ecie, zdecydowano 
lii~ tylko na jeden klon dla każdego 
czlonka zarządu. Już wkrótce ~
dziemy mieć dwóch Krzysztofów 
GajeWJ>kich i dwóch Jerzych Wojcie· 

Nawiv .ano już korKakt z belgijską szków. Na razie eksperymentowi -
lelwlcą. która pierwsza na S"Y.iecie do- udanemu - poddano Ryg.arda Falka. 
konała sklonowania 4-lctniego chłop- Przewiduje się, że na tym ek.~pery-
ca. Gdyby ek.~ Si~ powiódł, mencie najwięcej Z)"ikają petenci 
radomski zarząd pracowałby '-dzkj UM, któny w tej chwili z powodu 
efektywnie, jego a Jonkowie mogliby licznych obowią7.ków członków Za
z powodzeniem uczc:stniCZ)'t w~- rządu Miasta nie mają CZ-titm ..ans 
szej liczbi~ uroc.zystoS"Ci rocznK:o- na spotkanie i przed:\tawienie s~~o-ojeJ 

mać czyst~ i porządek • twierdzi 
K. Zając. • Straż Miejska też h9dzie 
miała ułatwione zadanie - wszyscy 
prze:,;tępcy skupią si~ w jednym 
miejscu. Chcemy, aby funkcjonariu
sze SM byli widoczni, my.(Jimy wi~ 
o specjalnych • na wr.ór hinduski • 
ubiorach dla nich. Pracownicy na
szego wydziału podczas pobytu 
w Kalkucie bę:dą negocjować z wla
S"cicielami tamtejszego bazaru, aby 
można było - w ramach współpracy 
między rmzymi miastami - dokooyv.ra::! 
okresowej ~al)' handlujących. 

wych, posiedzeń, przetargów. sprawy. 

~--....;.,_;..--:=:---, 5. :l. ~ 
- Do Kalkuty zabierzemy materia

ły promocyjne o naszym mieście 
i obraz z jakimś lokalnym widocz
kiem -mówi zas~pca naczelnika. 
- Prz.ygotowujerny również film o 
roboczym tytule .. Rajd po radom
skich targowiskach", aby pokazać 
go tamleJnym handlowcom. Mam 
nadzieję, że Targ Miejski Wieloza
daniowy uda nam si~ uruchomić już 
latem. 
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Rok 2000 zbliża się do nas wielkimi kro
kami. Miasta, miasteczka i wsie w Polsce 
planują spektakularne działania dla 
uczczenia tej szczególnej daty. 

Jak nasze miasto przygotowuje 
się do powitania 2000 roku? Na 
ten temat rozmawiamy z Eugf.ł
niuszem Kaczmarkiem, naczelnI
kiem Wydziału Inwestycji UM. 

• Włada mia.\la JUL od jakiegO!( 
cza~u my~lą. j ak uczcić to wydarze
nie. Je5te~my zdania, że mu)i to być 
co~ niclwykiego. Coś, co miC!>zkań
ey Radomia :wakceptuH i co w na
szym mi~ie pozostanie na stale. 
Zdecydowali :>"my, że powolamy 
no\.\ ą Instytucję kultu ry - cyrk miej
~ki. Uchv.ałę w tej ~prawie podej mie 
\.\krótce Rada Miejska 

Na ~ iedzibę cyrleu wybraMmy 
centrum mia.-;ta. Na jednym z placów 
. prawdopodobnie ~ic 10 Plac Ja
gielloń~ki - stanie ogromny namiot; 
wybudujemy także niewielki biuro
wie<: i hotelik dla administracji i pra
cowników cyrku. Uważamy, że Ra
dom powinien stać się miejscem, 
gdzie b;dzie wesoło i racI<rl"nie; cyrk 
Jest instyruci'l o takim wl~nje cha
rakterze. 

Skąd władze miasta wezmą ar
tystów, pracowników, zwierzę
ta? Czyżby kadra miała się re
krutować z urzędników magi
stratu? 
Proszę nie iartować! Tu potrzeba 

wysokiej klasy fachowców. Nie mamy 
VI mie.<cie ekwilibrystów, klownów, 
treserów - 10 l>lł szczeg6lne 1.awody. 
Prowadzimy rtYLmowy ze szkołami 
cyrkowymi w Monaco i w Rosji _ 

Wreszcie 

tam mo.icmy znalcLt wy k\Oo alifiko
waną kadrę 

Kto będZ18 utrzymywał cały ten 
cyrk? 

Przewidujemy utworzenie zakladu 
budi.etowego. a ..... i ęc jednostki na 
czę.-.Ciowym utrzymalllu gminy. Mia
.'>to WIll CS le także apon rzeczowy 
w ~taci grun!!. budynku i mfra
l>lruktury. ZakUpi taki.e niektóre 
zwierzęta. Przcdstawienia cyrkowe 
lubią dzieci i doro~i , tak wi~ mamy 
nadzi eję , że SIanie s ię on popularną 
formą rozrywki j :tródłem dochodów 
dla Radomia. Arena cyrkowa . będzie 
mogla służyć nie tylko przedstawie
niom - moiemy tam urząd7.AĆ targi , 
giełdy czy inne imprezy . 

Cyrk to przede wszystkim zwie
rzęta. Gdzie będą trzymane; 
chyba nie w centrum miasta? 
Oczywiście, że nie. Tym bardziej, 

że chcemy mieł róine stwor/.enia -
małpy, słonie, foki, wielblltdy· Będą 
stacjonować na terenie Schroniska 
dla Bezdomnych Zwierząt pay ul. 
Wierzbickiej. W tym celu zostanie 
000 rozbudowane. 

Kiedy premiera w radomskim 
cyrku? 

W pierwszy dzi~ 200J roku. Prze.. 
widujemy wielką paradę, pr-temarsz 
zwi~ i artystów przez miasto. Może 
uda nam się namówić prezydenta. 
żeby otWOrZył paradę jadąc na słoniu. 
To będzie wielkie wydartenie. 

będzie porządek 
Sprawa targowisk miejskich od. 
lat bulwersuje I niepokoi IlIdo
mian. Konflikty, które regularnie 
wybuchs14 między handlującymi 
a władzami miasta oceniane SIl 
bardzo krytycznie przez miesz
kańców, bud.z.ę także zaintereso
wanie mediów lokalnych, a nB
wet centralnych. 

Jest nadzieja, że problem ten lOS

~ie niebawem rozwiązany z korzy
klą dla wszystkich stron. W Wydzia
l~ I n~rastruktury UM dowiodzieMmy 
SIę, ze wlajze mia..a noszą się; z za
miarem z1ikwldowania wszystkich do
~YChczasowych targowisk i utworzenia 
jednego wielkiego bazaru na kt6rymS" 
z centralnych placów Radomia. Byl
by to bazar w stylu wschodnim. 
Wkrótce do Kalkuty (Indie) udaje się 
delegacja Wydziału Infrastruktury 
",:,raz z gmpą radnych, aby zapoznać 
Sl~ z funkcjonowaniem najwięk.sz.cgo 
IargoWlsIG! w tym mieście. Jego odpo-

wiednik u na.~ miałby swoj, nazwę -
Targ Miejski Wielozadaniowy. 

- Pnewidujemy, ie mogłoby się tu 
znaleił okolo tl"L.Och tysięcy różnego 
rodzaju budek i straganów - mówi 
7.astępca naczelnika Wydziału Infra
stmkiury UM Krzysztof Zając. - Wo
kól bazmI zostaną wybudowane hale 
mi~ne; być może wygospodaruje
my także miejsce na handel zwi~
tarni. Znąjdzie się tałcie kącik dla 
handlowców - obcokrajowców. Będą 
mogli nocować' w specjalnych na
miotach, a w sezonie letnim - w wiel
kich, kartonowych barakach. Zamie
T"'{.amy równicż utworzyć na targowi
sku niewielkie kasyno gry, by ci , 
którzy chcą sobie pograć w kany 
czy w mletkę, mogli robić to w cy
wilizowanych warunkach. Nie zapo
minajmy, że miasto ma skronmy bu
dżet., więc każdy podalek od 
dzialalno~i handlowej cq gospodar
czej się liczy. 

- Na takim bazarze łatwiej utrzy-

Nowa twarz i image 
W Urzędzie Miejskim zatrudniony zostanie w najbliższym czasie Inspektor ds, 
mody; wizażysta. Stanowisko to obejmie John Kowalski - Amerykanin polskiego 
pochodzenia, który niedawno sprowadził się do Radomia. Pan Kowalski mieszkał 
w Los Angeles, gdzie zajmował się kreowaniem odpowiedniego wizerunku mode
lek i modeli w jednej z tamtejszych dużych agencji mody. 

Dlac2egolD""/.ąl~sę1.aru
thćtakic:WlpllD)Wrika?-ztympyta
~ zwr6ciliśny się do M"lii Mll.'ikały; 
sdcreta"znUsra~zakaOy. 

W d:ri.~iejs:zych czasach to kooiecz-
1lO~. Utzęf'nicy miejscy muszą wy_ 
glądać atrakcyjnie i modnie. Często 
nie podoba mi się ubiór i makijai. 
pań, wygląd ogólny panów. Za mało 
w nich fantazji, nowoczesnych tren
dów. Tym musi się zająć fachowicc. 

mać CzySI~ i porządek - twierdzi 
K. Zając. - Straż Miejska tei bcdzie 
miała ulatwione zadanie - wszyscy 
przestępcy skupią się w jednym 
miejscu. Chcemy, aby funkcjonariu
sze SM byli widoC"mi, my~imy więc 
o specjalnych - na wzór hinduski -
ubiorach dla nich. Pracowniey na
szego wydziału podczas pobytu 
w Kalkucie będą negocjować z wla
kiciełami tamtejszego bauru, aby 
moma bylo - w ramach współpracy 
mi~ naszymi mWtami - dokonywać 
okresowej ~WlY haMIujących. 

- Do Kalkuty zabierzemy mateńa
ły promocyjne o naszym mie.<cie 
i obraz z jakirnS: lokalnym widocz
kiem - mówi za.~tępca naczelnika. 
- Przygotowujemy również film o 
roboczym tytule .. Rajd po radom
skich largowiskach", aby pokazać 

go tamtejszym handlowcom. Mam 
nadzieję, że Targ Miejski Wieloza
daniowy uda nam się uruchomić juL 
latem. 

Co to znaczy .atrakcyjnie I n0-
wocześnie'*? 

Naleiy brać pod uwag~ tendencje 
w najnowszej modzie; wkraczamy 
przecież w wiek XXI. Nałei.y zerwać 
z utartymi ~, według których 
ur7.ędnik kojarLOny jest z ,81J!CZ
nym" mundurkiem i garniturem. Na
sze panie będą wkrótce wyglądać 

kolorowo i trochę prowokująco. Nie 
uwaiam zrc.'iZ~ żeby spódniczka 

mini czy I:lardzicj \mialy dekol t wy
lączn ie prowokowal). Przeciwnie, 
przelamują CZ:bem I;laricr~ na lini i 
~tcnt - urzędnik. To \i1mo dot)'czy 
panow. Ciemn~ garni tur to dobry 
.',trój na urocZ)\IO~CI 7alobne; w pra
cy p(lwi nni~my się czuć \wobodnie 
i dobrle. Prezvde-nt mia.\ta - zwłasz

cza Jeśli Je\t ~.doY"ekiem młodym -
nie powilllen ~ ię bać odrobiny fanla
ZJ I Kolorowa kamlzclka czy krawat, 
nickonl'. cnCjorl Jlna fry/..u ra - to za ..... -
H C poprawia imagc i po ..... oduje d0-
bre samopoczucie. Pan Kowabki bę
dzie kreowal wygl'ld u rlędników, 
dccydol'.·al n idl ubiorach do pracy 
i vkoli l \,\ umielętllO\c i dobrego ma
k iJażu 

Radom jest chyba pierwszym 
miastem w Polsce, gdzie zatrud
ni się takiego specjalistę? 

Tak. r-iie ~Iyszalam , aby k!o§ 10 jui 
zrobił. Rado m prLOduje w wielu 
dziedzinach; cieszę s ię, że i w tej 
kwestii jeste~my pierwsi . 

Skąd wziął się w Radomiu pan 
Kowalski i jak trafił do UM? 

John Kowalski mieszka w Rado
miu od niedawna. Jako wysokiej kla
sy ~pecjałikie pomoglHmy mu na
wet uzyskać mieszkanie. 

Pewnie będzie dobrze zarabia/? 
O, tak! Jcgo pobory będą prawie ta· 

kiej wy.sokoki jak pensja prezydenta 

Czy radni wyrażą zgodę na za
trudnienie takiego specjalisty za 
tak wielkie pieniądze? 

Powinni si~ zgodzić. Tym bardziej , 
że niektórzy sami będą mogli ska
rt.ySt3Ć z jego porad. 

Zarząd podwójny? 
Być może już w kwietniu Rada 
",iejskB zadecyduje o podj,clu 
śmlBłego eksperymentu - pierw
szego w Polsce sldonowtłnfB ca
łego ZanJtdu Miasta. 

Nawiązano już kontakt z belgij.~ką 
JekarXą. kl6ra pierwna na ~wiecie do
konaIa sk.lonowania 4-lelniego chłop

ca Gdyby eksperyment się powiódł, 
radomski zarząd pncowałby bardziej 
efektywnie, jego członkowie mogliby 
z powodzeniem uą.esuriczyć w więk
szej licz.bt~ uroczystO!ki rocznico
wych, posiedzeń, przetargów. 

Ze względu na ograniczenia w ra
domskim budżecie , zdecydowano 
się tylko na jeden klon dla każdego 
czlonka zarządu. JUl. wkrótce bę

dziemy mieć dwóch KrzYSllOfów 
Gajewskich i dwóch Jerąch Wojcie
szkÓw. Na razie ebperymentowi -
udanemu - poddano Rys-t.arda Falka. 

PT".lewiduje się, ;i.e na tym ebpery
mencie najwięcej zyskają petenci 
UM, ktooy w tej chwili z powodu 
licznych obowią7.k6w cz.Jonków Za
rządu Miasta nie mają czasem S1.ans 
na spotkanie i przedstawienie ~wojej 
sprawy. 

:: 
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PANSTWOwY TEATR im. S. żE. 
ROMSKIEGO-próby 

PANSTWOWY TEATR LALKI 
l AKTORA ,.KUB~" - ul. Duta 9 
-meaynny 

KINA 
.RomantJca" - .Gwiezdne WOJny• -

USA, l 12,1- 830, 1045, 1530, 18, ,.Jerry 
Maguue"-USA,I.J5,s-13,2015 

.Mosbta" -..Jasuar"-fr.,LI2,g..l l, 
ISJO, .Skaodalista lury Fhnt•- USA, J. 
18,1- 13,20,.Eviu"-USA,1.15,&.17JO. 

.studYJne•- ,.Odwiedt mnie we śnie"-
po1.,1.15,&.18,.Evita"-USA,I.\5,&. 19JO. 

.Echo" (w WDK)- nieczynne 
DYŻURY OSTRE 
SZPIT ALE - Oddział Wew~trzny -

Curnów, Chirurgiczny- ul. Kościuszki, 
GinekoiC~iczno-Poloimczy - wg rejoni
zaqi,te1.145-I0-06,344.-ó7-0. 

APTEKJ DY2.URNE - caloty&odniowy 
dy1:ur nocny, dzienny i łiVI~teczny pełni ap
tcb przy ul. Manifestu Lipcoweso 75. l)ytur 
nocnypełniaptebprzyui.Jas•ellońskicj70. 
Apteka przy ul. iw Leonarda pdm dytur 
talie w sobot~- w &odz. 8-20, w niedziel~
W&odL3-U 

TELEFONY 
PO&otowie Rltunkowe- 999, Pocotowie 

Polią')ne- 997, Stru Po!ama- 998, Pornoc 
Otogowa-366-00--65 czynnaoon stop oraz 
981,PO&OIOW1eEner&etyczneKielce-mn•sto 
i teren-991, PogotowieGazowe - 312-020 
i992,Pa&otowiewod.-tan.-994, Pogotowie 
c.o., Bcktl}'czne, RPGM - czynne w godz. 
15- 23wdnJpowszednie iw&odz.7-23wdni 

wol~r:EJ~i.r.1~~f-ti6. 368-75- 15 
(czynne cal~ do~) i 368-75-33 (czynny 
wgod%.7-JS,~temfu). Posterunki(czynne 
w&odz.7-22);SródmieScie-367-60-13, dwo
necPKS - 366-0l-IO,os.Swiłtoknyskie-
331-15-41. 

SZPITALE - CWnów - 366-24--81, 
ul. Kościuszki- J4.4...67-43, ul. Prosta-
361-85-25, MSW- 344-20-21, Czerwona 
G6ra -345-08-41. 

SPECJAUSTYCZNE POGOTOWIE 
DLA DZIECI .VITAMED• wizyty 
dornowc - do&odz.21JO,tel. 332-40-32. 

SPEOALISTYCZNE POGOTOWIE 
DLA DZIEO załoszenia rodzJennic 
wgodz.7-22,te1.368-46-36. 
NAGŁA POMOC LEKARSKA LEKA

RZY SPECJAUSTÓW WIZVTY 
DOMOWE- pediatrów, chirur&ów dziecił
cych,intcmlStów,ortopedów,laryngola&ów, 
neurologów, badan11 EKG, okresowe bada
nia pracown1ków Zgłoszema codziennie 
11-20, tel. 331-56--50 Wizyty domowe 
14.30-22 (dni powszednie), 11- 21 (dni 
woloe) 

GABII'\ET PEOlATRYCZNY, WIZY
TYDOMOWE,D.R.SZCZUKOCCY -os. 
Pod Dalnią, ul. Połowniaka 4, 
teł. 368-48-91. Codziennie 16-22, soboty 
10-16, niedziele i!wi~ta nieczynne 

TFL. 344-85-15- ,.ZDROWIE•- WI
ZYTY DOMOWE - CODZIENNIE OD 
7D021-chirurgdzieci~cy,ortopeda,kar
diologz EKG, laryngolog, neurolog, der
matolog,pediatra,internista,chirurg,neo
natolog (noworodki), reumatolog dzie
ci~cy(chorobystłwów), lwlanialaborato
ry)ne,Ustl'lyki(iinncusłuppicl~piarskie 
wdomu),USG(ultrasonografia)osólne,gi
nekola&iczne, ci4U, próby wysiłkowe, 
24-codzinne monitorowanie metodą Hol
tera, EKG komputerowe, laserotcrapia, 
BlCOM. Dom Rzemiosła, ul. Warsuwska 
34,codziennieod7do21,50boty,nicdziele 
8 - 20 

GABINET LEKARSKO- KOSMETY
CZNY, Kielce, Sienkiewicza 761309, teł. 
368-45-021l•ewn 19(codzicnnic 9 - 19). 
Lekal'ldermatolog Maria Pyzio-Gutkow
ska.Laser - leczcnic; tr~ików,blizn,roz
st~pów, lysieni.a, usuwanie tłtuaży, bro
dawek,naczyniaków.Kosrnetykiłeczniczo
-pie]f&niiC)'JnC. 

CENTRUM LECZENIA GRZYBIC -
Prywatny Gabinet Dermatologiczny, dr 
n.mcd. H. brodecka. Kielce, Wojska Pob
kic&o SI, teJ. 368-76-64 (c.odticnnie w 

L() godz..ł6-19). 
WIZYTY DOMOWE DLA DZIECI -

~ ~~~~l.1~~~~e~~·2~~l~f;;;:t:~ m bada!idorosłychidzicci.Odponiedziałku 
dopiątkuwgodt.13-16,w50botywgodz. 

~ 9-II.RadiolodzyW.Figarski(36-80--697) t ~~~yU(J6.-I0-230,ró1lr'metwdomu 
~ POGOTOWIE STOMA TOLO-

GICZNE - lecznica .MeOistar•, ul. War
::! sz.awskl 34 (DOM RZE.\UOSLA), czynne 
C NON STOP- teł. 3H-39-4S. 
3 SP'OLOZIELNIA LEKARSKA - pbt-

~ :~?,~n;~~k:m;t!L2J06t~;i~~::: 
~ D1~~6 - 0!iom~~~~:~-~~e~ie~~Je~~~ 

oeóloe), RTG, uL H1poteana 3, teJ. 
344-86-44-stomatoiO&Ia.Pnekolo&ia,cy
toln&aa., wahtyka, ul. Kościuszki Ił, tcl. 
344-50--96-stomatolopa,pblnetyspec,a
łistyctne 

GABINETY UROLOGICZNE- BEZO
PERACYINE LECZ.a-o1E PROSTATY
ui.Semuu.fYJS)::a27b,tel.361-30-60-spe· 
qaliSciw-ołodzy 

PRYWATNY GABINET UROLO
GICZJ\'Y- ul. Karcz0t~otnwst:a45- czynny 
od poniedziałku do piątku, w codz. 15-17. 
PTZyJmu~ specJłliści urologii: dr Marek 
Jończyk,drEii&iuszJud.a,drJanWóJctk. 
USG wykonuJC dr Stanisław Resztak - co
dzienniew&odz.U-17. 

PRYWATNE USŁUGI MEDYCZNE 
SZPITALA DZIECIĘCEGO (ul. Lanpe
WKU 2) - Ambulatortum PedJatl}'czne 
(lei 361-53-{17), uslu&i pielęcniarskie 
(361-53-07), EKG (361-55-25, wtwn. 225), 
RTG. USG dladzieci i dorosłyth ()61-55-25, 
-wewn. 25111 ethobrdiocrafia (361-55-25, 
wewn.12S), EEG - (361-Sł-llO), badan1e uro
dYDJmtczne dołnych dróg monowych 
(361-55-25, wewn. 313), pslroskopia i -wy
krywanie bałleni modowej (361-55-25, 
-we-wn. Jl1), bldani.a spirometryczne 
(361-55-25,wtWll.264,344-40-51,wewn.47), 
Cliodobowe analizy JaboratOI}'jnC 
(361-55-2S,wewn.211),testyalerł(llo&iczne 
(361-55-25 wewn. 21)), wytonynnie zabie
r;ówchirurpcznych-{informacjawpoczeblni 
JzbyPT'Z)'XiCbirurciczne,) 

PRYW A Th'Y GABINET CHORÓB 
SKÓRY- ul. Sienkiewicza n (l p.), priYJmUJ• 
specjaliłcidennatologiiiwenerolocJi:Eitbicta 
KłuJSZO (w CZWll1ki w codz. 15-17), Halma 
Siels:U(JK)IIledzialkit,rndyw&odz_IS-16),Kata
rzytuSobańska(wtort.iipi~tł.iwJOdz.IS-16). 
Szerot.iW:reszabie&ówdc:rmatologtcznych. 

GABINET ENDOKRYNOLOOICZNY -
leczcruc chOIÓb tarczycy, przytarczyc, cu
krzycy,osteoporozr,osteomalacjiiotyloici, 
budynek Polithnik~ Kielce, ul. WOj~a Pol
skicco51,potóJ~.!eLl6ł-73-0l.PrzyjmUJC 
specjai!Staendokl}'noiO&AmeliaM.ajkowska
-MiynarCZJt_ Poniedzialli, body i pi~ki 
wcodz.l.6-17,tei.(041)23-9SS 

PRYWATNY GABINET PSYCHIA
TRYCZNY- Klelu, S1enkiewicu 76 (V p1~ 
tro),p.36.0tn.mcd.MJchaiPiccewicz-!rodl., 
pił!ekw&odz. l6- 18iEwaPiccewict-ponic
dzialekwptz.16-JI,sobotaw&odz.I0- 12. 
Wizyty domowe - te!. B-22-&53. 

PSYCHOLOO, PEDAGOO POMOOĄ CI 
-zadzwo6-telefon7.lllu(ania366-J7-41wpo
nicdzialkiiczv;artkJwcodz,IS-17. 

BJM-informac_iaoprywatnyc.hpbinetach 
1 wizytach domowych, tel. 27-ł.97. 

TELEFON ZAUFANIA DLA LUDZI 
Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM -od po
niednałku do p~tku, w codz. 1&-20, te!. 
345-73-46 (w piąlet tille dla narkomanów) 

PUNKT INTERWENCJI KRVZYSOWEJ 
W SPRAWACH RODZINNYCH teJ. 
368-18-67czynnyodponiedzialkudopi4tku 
•&odz.ł-17. 

PUNKT KONSULTACYJNY DS. UZA
LEiNIEN (alkoholizm, nartomania) - dziala 
odponiedzialtudopi41kuwJOdz.l4-18,tel. 
14-1-39 - &6 

POSTOJE TAKSóWEK: osobowe - ul. 
Piekoszowska-34-S 15-11, ul. Jesionowa -
3317-919, bapżowe -ul. Sandomierska, 
teJ. 368-{)6..Q, ti~tlrowc - ul. Miclczar
sl::iego,tel345-41-22. 

RADIO-T AXI.ALFA • -teł. 344-44-44, 
96:22(nicpobicrazadojazd). 

TAXI OSOBOWE- ul. Miclczarskicco 
-366-4G--40(nicpobicraudojazd). 
RADJO-TAXI .METRO~ - te!. 22-222, 

34-55-S55(nicpobicraudojazd). 

lt:ili sport to Mtslrt Polski 
lslu-aKidu 

RADIQ-TAXI 
/SJ(JIA 

3 66--40-40 
20 % bonifikaaty 

dla kai.dego klienta 

TAXI OSOBOWE .WICHROWY~ -
tc1.33-10-919(nicpobicraudojazd). 

TAXI - CENTRUM - teJ. 368-00--08 
(niepobieraudo)łtd) 

RADIOTAXI.DELTA-,tel.362-13-13 
i J62-2J-2J, czynne non stop, lkl}azd &ratiS, 
rabłt. 

TAXI OSOBOWE ~A STOKU" -
tel.33ł-21-ll (nicpob1eraudojazd) 

TAXI .HERBY•- tel. 345-74-74 (n1e 
pob1erata~) 

TAXI ,.Swi~totrzyskie", ul. Manirestu 
Upc:owego, teł. 331-55-55 (nic pobiera 
u dojazd). 

RADIO-TAXI .ORJENr teł 
361-\J- 11 (do.JIU( yatis, brta stałeco 
klienta). 

RADIO-TAXI ,.EXPRESS• - tel. 

3~~:~~f:!~i~~rJ:~~ 
wicza, teL368-96--ó6,do)azdbezplatny. 

RADIO-TAXI .EUROPA• (do-
jazd gratis, karta stalcen klienta) tel. 
361-16--1 1. 

~ 
RADIO-TAXJ . DORION" 

fii\ 96-23 
\U 34-555-44 

OOJ.Ąl.O GRATIS 
., ZNIZKA 30% ,. 

POMOCDROGOWA -te!. 361-79-76 
POMOC DROGOWA- teJ. 113-509. 
BIURO NUMERÓW ZAMIEJSCO-

WYCH-tel.911. 
INFORMACJA PKP - tel. 930. 
INFORMACJAPKS -tel.366-02-79. 
LOT- rezerwaqa i 1nformaqa -teJ. 952 
BILETY LOTNICZE reterwaCJI 

1 spnedat- .S1gma-, ul. SJenkicwicu 56, 
tel.366-+ł-32,366-24-32 

OMNIA - komunikaąa mi~dzynaro
dowa. Kielce,ui.Sienkicwicza61,tel. 
345-77-43,345-77-46. 

POGOTOWIE POGRZEBOWE .US
TRONIE• - USŁUGI CAŁODOBOWE -
teL361-29-18,361-39-12. 
CAŁODOBOWE PRZEWOZY 

ZWŁOK, WYSTAWIANIE KART 
ZGONU- Zwolscy, 344-37-78. 

POCZTOWA INFORMACJA TELE
FONICZNA - teJ. 932. 
OŚRODEK INFORMACJI TU-

RYSTYCZNEJ Gór Swi~tokrzyskich i Po
nidzia- pi. Moruuszli 2b(wejścieod uL 
Winnickiej),czynnywdmroboczcw&odz.. 
10- J5,tei.J.«-ł.2-40. 

MUZEA-WYSTAWY 
MUZEUM NARODOWE W KIEL

CACH- dawny pałacbistup6wkrał.owsbch, 
pl.Zamkowy l (teJ. 344-23-18)- ekspozyqc 
stale:. Wn~tna zabytkowe t XVIII XVIII w •, 
.Dawne uzbro,enie europeJSkie i wschod
nie•,.SanktuariumMarszaiUJ6zefaP1łsud
skie1o•; wystawa czasowt: _sławne b11-wy 
orru polsbeco·. Czynne od wtorku do pi4tku 
w&odz.9-17oruwsobotyi nicdtielewsodz. 
10-16. Wsobolywst,pwolny. 

MUZEUM- Rynek3/5(te1. H4-46-l4)
wysU-wysWe:.Wspólczesru.sztuk.aludowa 
KieleCCZ}'lny". Wystawy czasowe: .:Z pra
dzie}6wRqionuS"1ftokrzysklego•,.Kielec· 
czyzna łredmO"''lcana• (wystawa ar
cheolocitzna). Czynne codziennie, oprócz 
pomednałków i łr6d, w godz. 9 - 16. Soboty 
-WStłpwolny. 

MUZEUM LA T SZKOLNYCH S. tE
R OMSKJEGO (Oddział Muzeum Narodo
weco)-ui. JanaPawtaii2S(te1.344-57-92)
-wystawa ma.terial6w biovaficznych tliterac
kicht latmlodzieńczycbpisaru. Czynne we 
wtorti, czwanki, pqtki i niedziele w godz. 
9- 16, w środy li - 11. Niedziele - wst~p 
wolny. 

MUZEUM H. SIENKIEWICZA WOBLĘ
GORKU(OddzJał MuzeumNarodoweco. teł 
11-04-26)- odtworzony wystrÓJ mieszbma 
pisarza, wystawa biocnfiano-literacka. 
Opróczponiedzialkówiwtortówczynneco
dzienniewgodz.I0-16. 

GALERIA BWA ~A PIĘTRZP- ul. 
l..cśna7-nieczynne,zmianebpozycji 

GALERIA BWA .PIWNICE" - ul. 
Leśna7 - nieczynnc, -zmianaekspozycji. 

MUZEUM PAMIĘCI NARODOWEJ
wi~tienie kieleckic t lat 1939 - 1956, uL 
Zamkowa3,nicczynoedo31 marca 1997 r. 

MUZEUM ZABAWKARSTWA - ul. 
Kościus:złi 11- wystawy: ,.labawtowy zwie
rzyniec",,.Mar;ialalki-,.Ośrodtilabav.tar
stwa l..udOll'qo w PoJsce•, .Modelarstwo•, 
autorstwtproJCttanttizabawekp. Eltb1ety 
Lęd:ieJ-Wysoclł(l.Z"')jąttiemponiedzial
ków czynne codziennie w &odz. 10-17. 
WniedzlelcwstłPWOiny. 

MUZEUM WSI KJELECKJFJ W KIEL-
CACH-PARKETNOGRAFICZNYWTO
KARNI - To"fl~tna XIX-.,iecznych chałup, 
dwór z Suchedniowa, wystawy; .Ocalit od 
zapomnieni-a - Jan Bemuiewicz, twórta 
ogrodu net.b•, .W dawnym miasteczku•, 
.ApteU w XIX-1lrieczn)1!1 miastecllu•. 
Czynne od wtorku do niedzieli w goc:IL 
10-17. WsobotyMt~pwolny 

MUZEUM WSI KIELECKlEJ - DWO
REK LASZCZYKÓW W KIELCACH - ul. 
JanaPav.1a ll -nieczynne,zmi.anaekspo-

zyc~UZEUM ZBIORÓW GEOLOOJCZ-
TELE-TAXI .WALIGóRY" 

368-74-00(niepobieraudojald). 
tel. NYCH Oddział Swi~tobtrsti Pań-

st"'o""-ego Jru:tytutu Geologiczneco, 

ui.Z&ocb21-1ll)'stawastala _600mln lat his
torii Gór Ś11-lłtokrzyskich·; wystawa cza
sowa; .Geok>&ianataruchpocztO'JI)'th•. 
CzynneodporucdzialkudopJ4tkuwplz. 
8-15.Wstwwolny 

KLUB STOWARZYSZE..''11A .CIVI
TASCHRISTIANA"-ui.R6wna 18-wys
tawa malarst.-. Btb1cty M.uii Festert~e
W1CZ,CZ)'nnaw&odz.9-15 

GALERIA SZTUKI WSP'OLCZF.SNFJ 
OŚT- ul. lamto-n S -wystawa poplenc
rowtZPAPpt .• Niedzica·96-wcodt-9- li. 

WYSTAWA WOJEWÓDZKIFJ 
BIBLIOTEKI PUBUCZNFJ - ul. J>o. 
ciestU 17-wystawapt.,.PolscylaureaciLi
!CracbcJ Nagrody Nobla. • Czynne w po
ntedzi.alb, wtorki, ClWirtb 1 pt~tb w codz. 
9-ll,wsoboty9-IS. 

JASKINIA .RAF 
- czynne codzienn1e (oprócz pon~e-

dzialków)wgodz. I0-17, 

BUSKQ-WRÓJ 
KINO.ldrót - .f\lars_iyniealłkuJ4• 

-USA, l. 12, s. 16. ,.Nam1ętnoki•-USA, L 
15,s. 1830. 

GALERIA BWA ,.liB.ONA"- ul. 
Mickiewicza 7 -wystawa malarst.-. Kazi· 
mierza. Grodusbeco. Oprócz p;micdzial
ków czynna codzicnn1e w godz. 11-17, 
wruedzielcwcodz..ll-15 

JĘDRZEJÓW 
KINO w Domu Kultu!}'- nieczynne. 

MUZEUM IM. PRZYPKOWSKICII -
pi.T.Kaściuszti711(te1.624-45)-umkl
towt kolekqa zeprów słonecznych i przy
J'l4dów cnomonJcznych. zabytkowe ~
trza. i p1wnict t XVIU - X1X w, dawne 
miCS:Zb.mc J'rzypkOW"Skich t pełnym wy
stro_iem, dokumenty i pami4tki rodz.Jnnc, 
tbiory psuonomicme. Czynne codzicn· 
nie oprócz poniedziałków w codz. 8-16 

KAZIMIERZA WIELKA 
KINO.Ucieclu·-nleczynne. 

KOŃSKIE 
KINO.,Adria"~ntcCZyMC. 

MIECHÓW 
KINO.Gryf"-nieczynne. 

NAGWWICE 
MUZEUM .DWOREK MIKOŁ.AIA 

REJA•, teJ. (G-498) 145-70 - wystawa 
biognficzno-htef1cbpałwięconaM.Re
jowi. Poknje cościnne do łl'fiiiXcia. Malar· 
sb wystawa czasowa .Kieleckie pe)Ute• 
Czynncodponiedzialkudopiątkuwcodz.. 
9-16,wsobotywcodz..9-15. 

NOWASLUPIA 
MUZEUM STAROŻYTNEGO 

HUTNIClWA SWJĘTOKRZYSKIEGO 
IM. MIECZYSŁAWA RADWANA (Od
dział Muzeum Techniki NOT w Warsu
wie)-ui.SWJłtokrzyskl-czynnccodzien
nicwcodz.9-16. 

OSTROWIEC 
KINO w ZDK Huty .Ostrowiec• -

nieczynne. 
MUZEUM HISTORYCZNO-ARCHE

OLOGICZNE - ul.Swi~totrzyst.a 37- wy. 
stawy stale: wystawa ubytkowych (ajan
s/Jw i porcelany ćmielowskiCJ, poczet ksi-t,
!4t ikrólówpolskichwgMBacciarelleco; 
Yo")'Stawy czasowe: ludzie, style i epoki. 
Czynne od wtorku do pi~tku w godz. 
9- I6JO, w soboty w codz. 8- 14.30 
iwmedziclcwgodz.IJ-16. 

MUZEUM ARCHEOLOGICZNEJ RE
ZERWAT W KRZEMIONKACH K. OS
TROWCA teł. (G-47) 620-978 - wyst.awy 
.PradzieJC człow.eta•, .GórniCtWO krtc· 
mienia w neolicie• i dwie podtienme gale· 
rie turystyczne. Czynne od 1lr10rku do 
pi.ątkuwgodl..9-1S,wsobotywcodz.9-1S, 
wniedzielcwgodz.ll-15. 

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZ
NYCH - ul. SieMieli~a 54, teJ. 63-2G-48 

:g:;h•IOOJ~,::w prg,:td~~.:: 
-czynnacodzicnnieopróaponiedziafków 
wgodl..9-17. 

APTEKA DYŻURNA - os. Rosochy, 
te1. 630-778. 

SPóŁDZIELNIA LEKARSKA- czynna 
wgodz.8-20,os.Ogrody28-stomatoiO&i&. 

POSTOJE TAXI-osobowe: ul. Sienkie
wicza(te1.628-261)i Rynek(tel653-792), 
błga!o1lr·e:uLSienkiewicza(te1.652-296). 

.Deltatul" te1.62--64-62,doJudbez
płatny, całodobowo. 

INFORMACJA l REZERWACJA BI
LETÓW PKS - teł. 65-38~, biuro tu
rystyczne-tcl.65-23-40. 

PACANÓW 
KINO .Koziolek• - nieCZ)nne 

PIŃCZÓW 
KINO .Belweder- - ~ieuchv.ytny• 

-USA,ll5,&.17. 
MUZEUM REGIONALNE - wystawy 

stale:.PradzieJCPonidz.ia•,.Adolf[)ygasili
ski - tycieJtwórczość•,.Piflczów-historia 
miasta•,czasowe:.Któtbhistoriawąskoto
rowcjkołeJkiwfotografi.-.Udost~n!ado 
zwiedunia synaaou. Czynne w srody 

iwrartkiwcodt-9-16.11p~tł.J'>~godz.!j..!! 
wsobotylmedlJelcwpXIt.IG--15. ' 

SPói:.OZIELNIA LEKARSKA _ 
e7ynna w codz.. 1-20: stomatolopa. 

SĘDZISZÓW 
KINO .Ballada- - ,.Zagniewani mlo

dociani• - UsA,L 15,&.11. 

SIELPIA 
MUZEUM ZAGŁĘBIA ST AROPOL

SKIEGO (Oddział Muzeum Tethnik.J 
NOT w WarsuYoie) - m!dci się w pudlili
carnil waJcoll/Dl t połowy XIX w. Prczeo
IUJCdawne wyposateme, obrabi.ark11 te
li-wneodlcwy. Czynnewcodz..9-12113-11 
w poniedziałkinieczynne 
SKARŻYSKO 

KJNO.Metalowlec" -brUttnnlfWll. 
KINO.Wolnoić~-.Eddic" -USA,I.ll,1 

17,.Szcz~sliwydz.leń"-USA,I.IS,s. 19 
MUZEUM IM. ORlA SIALEGO - Rl

jÓw, ul. Sloncczna90-cz)'MCoodZJenrut 
ekspozycjaplcnerowa - całydzicń,ekspo. 

lyqawbudynku-wcodz-9-17. 
APTEKADY:tUllNA-ul l.egion6wlG1 
SPóŁDZIELNIA LEKARSKA - C:ZYn11 

wcodz.B-20,ul Zlelna7-stomato10&ia. 
RADIO-TAXI-tel. 513-705 - me po. 

bteraopłatyzadoJIZd. 
GALERIA SZTIJKI ,.MARCHAND· . 

ui3Majl38-mal.arstwoinctbaartyst6w 
rełlonukieleckiego.Czynnawcodz.ll-19. 

KRYTA PŁYWALNIA- ul Sp6idzlel
cza19,te1.25-39-345,czynlllodporut
dzialkudopi4tkuwcodz..8-20,aw50bocJ 
iniedzielewcodz..I0-20. 

STARACHOWICE 
KINO.Mie)Skle•-mcczynne 

SfĄPORKÓW 
KINO.MiejSkie" - nieczynne 

STOPNICA 
KINO .Powiew"- n1cczynne 

SUCHEDNIÓW 
KINO . Kutnica" w DK- nieczynne. 

SWIĘ1Y KRZYŻ 
MUZEUM PRZYRODNICZO-L& 

SNE SWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU 
NARODOWEGO - E.kspozyCJł pl'lyrody 
nieotywionej,archeologii,ftorylraunJ 
Czynne w &odz. 9-15. N1eaynne w pome
dziaJkiidnipnłYt'lątccznc. 

WLOSZCZOWA 
KlNOwDK - .Okup• - USA,l.l5.& 

16.15. 

TEATR POWSZECHNY IM. JAN l 
KOCHANOWSKIEGO - niCCZJnny. 

KINA: 
.Atlanhc-- .Gw1etdne WOjny• - USA, 

s-li, 13.15, ISJO, 17.4S,,.Ev11a·-usA.L 
IS,G.20. 

.Hef•-kino.StudyJne•-. ~pned
poludmowe tylko na zam6WJema, . Kosn. 
czny mecz•- USA, b.o., ł- 13.45, .Dziea1 
ryby"- pol.,]. 15,1- 15.45, ,.Jaguar•- rr~l 

15,g.I7.45,.BrooklynBoogie"-USA.IIS, 
g.J9.4S. 

.Resursa·-meczynne. 
MUZEA - WYSTAWY 
MUZEUM OKRĘGOWE IM JACKA 

MALCZEWSKIEGO- wystawa.Jan II So
bieski Castrum Doloris•. Zanim powstahl 
mi.asto-pocz.ątkiRadomi.a.MalarstYo'OJ1-
roslawa M1ktasiewicu. NaJnowsze odkry
cia działu archeologicznego. Czynne od 
Yo10rkudoczwankuwcodz..I0-15,pi4tk:i. 
sobotyinJedziclewcodz. I0-17.Wsobo!J 

""-st:fu~~~nlJ.LvKJ ~~~~ŻEsNEJ 
4!5- wystawa J 
-1969)-obrazy 
lekCJi ponretów. Czynne od wtor 
czwartkuwcodz..10 - 15,odpiątkudonie
dzJeli - 10-17. 

MUZEUM WSI RADOMSKIEJ 
ul.Szydlo.,.iecl:al7,tel.315-928-nicczynllt

GALERIA~RESURSA"-.Zwie~nieJCII 
necz.ą"-pokonł.ursovoawy5tawaplastyczna. 

MAŁA GALERIA FOTOGRAFil .Re
sursa"-zmianaekspozyqi 

KST ,.Latnia· - ul. Zeromskie&o - "-,s
tawa Banlomieja Katany pt .Krzyk• 

M1ni Galeria. Talent•- wystawa ,.N at 
wmalarstwie"lrenySaladonisiAiftcdaMell
sncra. 

MCKiiM-ul. Traucutta31133- wysut1 
netbyMtroslawtKołsuta 
MŁODZIEżOWY DOM KULTURY

wystawapracMakramaMasaSoiD.lpt .On
pmi-zręczner~ce· 

GALERIA WBP - uL Pilsudskiego n 
sala 36- wystawy Zenona ldzikoMtie:C 

b~;~~;.~~~:::~~::,: 
'""' MAŁA GALERIA - Centrum Kulturf 
"Poludnie", ul. Czarnoleska 17- wys!Jłl 
Iwony Bedmk pt.. Włdrówq tytiCJCSt rJI" 
Yoiek.a". 

TELEFONY 
PogotOWieR.atunko.,.·e-999,Su.t Po 

~~;~Jf~362~-9i.y~~~~~~:~~~ 

UC)')Ile· 
993.ener 

INFO 
INFO 
TAXI 
INFO 
INFO 
TAXI 
PAR> 
Centr 

nie: ulG 
Jadwici: 
Andersa 

STA( 
ul. Grze• 
wackiecc 
Żblkic • 
(leiJl-3 

''""" APl1 
Dyt" 

!StOisz" 
PUNI 

Strup S' 
9-16 

Mlrrt~ 
- teł. 98~ 

SERY 
- tel.Sld 

BW 
M\ 

"""'·J 
(;'M 

~o, GDZIE, KIEDY 

~ rok~tm':!~~~~ -Jr:;~~~i~!~:er i':,,~ 
me .. , Slońce Ilosehodzi o ,odz. 6,11, 
azuhodziol9.1O 

PANSTWOWY TEATR im. S żE.. 
ROMSKJEGO - próby 

PANSTWOWY TEATR LALKJ 
I AKTORA .KUBUS· - ul. Duta 9 
-DleczyJ\ny 

KINA 
.Romantica" - .GWlezdne woJny· -

USA,I. 12, J. 8.30, 10.45, 1530, 18, ,.Jeny 
Magulre" - USA, I. 15, J. 13,20.15. 

.Moskwa" - .Ja,uar"-fr.,1.12,g. II, 
15.30, .sundalisla Lany fUnt" - USA, L 
IB, g. 13, 20, .Evila" - USA, 1.15, ,.1730. 

.StudYJne" - .Odwiedt mme we śmc"-
pot,1.1S,g.18, .EviU" - USA,1.1S,g.19JO 

.&:00" (w WOK) - nieczynne. 
DV2:URY OSTRE 
SZPIlALE - Oddział W~trzny -

Curn6w, Chirurgiczny - uj. Kościuszki, 
Ginekotoliczno-PoIotllJClY - wl reJOni
lIcji,leI.W-IO-06,344-ti7-41 

APTEKI DYWRNE - calolygodnimry 
dy1:urnocny,dzlCnnYiśWlątecznypelnilp
teb. przy uJ. Manifestu Lipcowego 75. Ortur 
oocnypelni apteb przy ul. Ja,lcUoństiej 70. 
Apteb przy ul. ŚW, Leonarda pełni dylur 
takle '" 5Obot~ - Ił ,odz. 8-20, '" medziel~
",godz. 8-14. 

TELEFONY 
POlotowie Ratunkowe - 999, Pogotowie 

POIiC)]ne - 997, Strat Potama - 998, Pomoc 
Orocowa - 366-00-65 czynna non stop oraz 
981, Pogotowie Energetyczne Kielce-miasto 
i teren - 991, Pogotowie GttOwe - 312-020 
i992, POIotowie wod.-Un. - 994, POlotowie 
c.o., FJektryczne, RPGM - czynne w lodz. 
15-23 wdm powszednie i wgodz. 7-Bwdni 

wI~r~iiJ;e~6_1~~-~6, 36&-75- 15 
(czynne cal4 dob\':) i 368-75-33 (aynn~ 
w lodz. 7-15, potem fax). Posterunki (czynne 
wgodz..7-12):Śródmicście-367-60-13,dwo
rzec PKS - 366-01-10,05. Świ~tokrzyskie-
331-15-41 

SZPITALE - Czamów - 166-24-81, 
ul. Kościuszki - 344-67-43, ul. Prosta -
361-85-25, MSW - 344-20-21, Czerwona 
Góra -345-08-41. 

SPECJALISTYCZNE POGOTOWIE 
DLA DZIECI .VlTAMED~ - wizyty 
domoft - do godz. 21.30, tel. 332-40-32. 

SPECJALISTYCZNE POGOTOWlE 
DLA DZIECI - zgłoszenia codziennie 
Wlooz.7-22,tel.368-46-36. 

NAGlA POMOC LEKARSKA lEKA
RZY SPECJAUsTów - WllYTY 
OOMOWE - pediatrów, chirurlów dzieei~
t}'th, internistów, ortopedów, Wyngolo&ów, 
neurolo&ów, badanIa EKG, okresowe bada
nia praCO'/lnlkbw Zgłoszenia codziennie 
11-20, tel. 331-56-50. Wizyty dO!llOlo-e 
14.30-22(dnipowszednie),1I-21(dni 
wolne) 

GABINET PEDIATRYCZNY, WIZY· 
TYDOMOWE,D.R.SZCZUKOCCY -os. 
Pod Oalnją, ul. Połowniaka 4, 
tel. 368-48-91. Codziennie 16-22, soboty 
10-16,niedziele iswi~lłnieczynne. 

TEL. 344-85-15 - ..zDROWIE· - WI
ZYTY DOMOWE - CODZIENNIE OD 
7 DO 21- chirurg dzieci~cy, ortopeda, kar
diolog z EKG, laryngolol, neurolog, der· 
matolo&, pediatra. internista, chirur&. nt~ 
natolog (noworodki), reumatolog dzie
ci~cy (choroby stawów), badłnia laborato
t)'Jne,zastrzyki (i inne uslugi piel~gniarskie 
wdomu), USG (uJtrasonogrt{ia) OIÓlne, gi
nekologiczne, cią.ta, próby wysilkowe, 
H-godzinne monilorowanie metodą Hol· 
lera, EKG komputerowe, laseroterapia, 
BICOM. Dom Rzemiosia, ul. Warszawska 
34, codziennie od 7 do2l,soboIy, niedzide 
8-20. 

GABINET LEKARSKO - KOSMETY
CZNY, Kielce, Sienkiewicza 761309, leJ. 
J68-45-02 wewn. 19 (codziennie 9 - 19). 
Lekarz dermatolog Maria Pyzio· Gutkow
sU. Laser - leczenie: tr4dzików, blizn, roz
st~pów, łYSienia, usuwanie !atuny, bro. 
dav.-ek, naczyniaków. Kosrm:tykJ Jcczniczo
·piel~gnaCYJne. 

CENfRUM LECZENIA GRZYBIC -
Prywatny Gabinet OcrmatolOliczoy, dr 
n.med. H. brodeaa. Kielce, Wojska Pols
kiego 51, leI. 368-76-04 (codziennie" 

..,., Iodz. 16-19). 
1'- WIZYTY DOMOWE DLA DZIECI _ 
~ codziennie: 15 - 22, Kielce, tel. 369-88-77. 

usa -ul. Seminaryjsh 27, p('lny zakres 

~ ~~t~~s1::'i ~u,' ~ so':;e~;:~ 
~ 9-11. Radiolodzy W Fiprsti (36-80-697) 
~ ~!::~Yb (36-10-230, równic! w domu 

~ POGOTOWIE STOMATOLQ. 
G1CZNE - lecznica ftMedlSlar~, ul. War· 

:J SZlWSU 34 (DOM RZEMIOSŁA), czynne 

3 NO~g~-~~~!4L~~RSKA _ gabl-
O nety czynne w godz. 8-20: ul. Paderew
;ł: skiego(d Buczka) 42, leI. 366-]0-19 -sto-

~ ~t~Jg!I~ _ u~om~~~~~~~'~~ltc~~le~~ 

ogólne), RTG, uJ. Hipoteczna 3, tel 
344-86-44-stomatolOlla, ginekqa, cy
tologia, analllyka, ul. Kościuszki II, tel 
344-50-'6 - stomatologia, pbtnety specja
tistyc7Jle 

GABINETY UROLOGICZNE- BEZO· 
PERACYINE LECZENIE PROSTATY
uJ. Semmaf}'JSu27b,tel. 361-30-60-spe. 
CJaliśClurolodzy 

PRYWATNY GABINET UROLO
GICZNY -ul.K.arczówtowsh45-cz:ynny 
od poniedzialku do pi4ttu, w godz. 15-17. 
Przyjmuj4 speC]Jli:łci urologii: dr Marek 
Jończyk, dr EligiUSZ Julia, dr Jan WÓjCiL 
USG W)'konujC dr Stanisław Resztak - co
dzienniewgodz.l3-17, 

PRYWATNE USŁUGI MEDYCZNE 
SZPITALA DZIECIĘCEGO (ul. Langie
Wlcza 2) - Ambulatorium Pedlalryczne 
(tel. 361-53-07), usłUgi piel~lniarst:ie 
(361-53-07), EKG (361-55-25, wewJ\. 225), 
RTG, USG dla dzieci i dorosłych (361-55-25, 
wewn. 250). ecboWtliografia (361-55-25, 
wewn.225), EEG-(36I-SU!O), badanIe uro
dynamICzne dolnych dróg moczowych 
(361-55-25, weWll. 313), lastroskopia i wy
krywanie bakterii wrzodowej (361-55-25, 
wewn. 3m, badania spirometrycznt 
(361-55-25, \lltwn. 264, 344-40-51, wewo. 47), 
całodobowe analizy laborllOf)'Jne -
(361-55-25, wewn. 211), tesly t1ergologicme 
(361-55·25 wewn. 213), wyt.onywan~ uble
IÓwchirul1iclll)"Ch-(informacjawpocutalni 
IzbyPl"l)'Jęł ChirufJicllltJ). 

PRYWATNY GABINET CHORÓB 
SKÓRY - ul. Sienkiewicza n (l p.), przyjmUJ4 
specjaliścidermatologiiiwenerolozji.FJłbitta 
KłuJszo (w czwartki w &odz. 15-11), Halina 
Slelsb(poniedziaitilłrodyw&OOz.IS-16),Kata
rzynaSobaris.b(wtoruipiąlkiwgodz.I5-16) 
SzerotizakreszabiegówdermalologiCZllych. 

GABINET ENDOKRYNOLOGICZNY -
leczeme chorób tarczycy, przytarczyc, cu
krzycy, osteoporozy, osteomalacji i OIylośc~ 
budynek PoIiklinik~ Kielce, ul. WOJski Pol
shelo51,pokój 465,teI.J68-73-01. Pl"l)'JmujC 
specjalista endotrynotOl Amelia MJ,jkowska
-Młynarczyk. Poniedziałki, środy i pi41ki 

wI:JA"ri!Y tel. ~J~55. PSYCHIA-
TRYCZNY • Kielcc, Sienkiewicza 76 (V pit
tro), p.36. Drn.m. MIChał Piecewicz.środ1, 
pi41ekwgodz.I6-18iEwaPicccwicz-ponie
działekwzodz. 16-18,sobotawzodz. 10-12. 
Wizyty domowe· tel B-22-as] 

PSYCHOLOG, PEDAGOG POMOGĄ CI 
-zadn.oOO-lelefonzaufanil366-174IwJlO" 
niedzialki i ClWIrtki wlodz. 15-17. 

BIM-informacJaoprywatnycbpbineta::h 
i w1Z}'tach domowych, tel. 27-697. 

TELEFON ZAUFANIA DLA LUDZI 
ZPROBLEMEMAł.KOHOLQWYM - od po
niedztałtudoPl4tku,wlodz.l8-20,leL 
345-73-46(wpiljlektilledlanarkOlll8lilw). 

PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 
W SPRAWACH RODZINNYCH - tel. 
368-13-67 czynny od poniedziałku dop~ttu 
w lodz. 8-17. 

PUNKT KONSULTACYJNY DS. trlA· 
LEtNlEN (alkoholizm, narlomani.a) - dziala 
odponiedzialkudop~tkuwgodz.14-18,tel 
344-39-16. 

POSTOJE TAKSÓWEK: osobowe • ul. 
Piekoszowska - 34-515-11, ul.Jesionowa -
3317-919, bagatowe - ul. Sandoouersta, 
leJ. 368....Q6...68,cięurowe- ul. Mielcur
skiego, tel. 345-41-22. 

RADIO-TAXI.ALFA·-teI.344-44-44, 
96:22 (me pohiera za dojazd). 

TAXI OSOBOWE - uJ. Mielt:zarskielo 
-366-40-40 (nie pobIera za dojazd). 

RADIO-TAXI.METRO· - tel. 22-222, 
H-SS-m (nie pobiera za dojazd) 

Jd li spol1 to Mistrz Polski 
Iskra Kielce ® RAD/O-TAJCJ 

,*36=0-40 
20 % bonijikaaty 

dla każdego klienta 

TAXl OSOBOWE .WlCHROWY" -
tel. 33-10-919 (nie pobiera za dojazd). 

TAXI - CENTRUM - tel. 368-00-08 
(nie pobiera za ooJlZd). 

RADiOT AXJ .DELTA~, teI.362-13-13 
i 362-23-23, czynne non stop, dąia2:d italiJ, 
rabat. 

TAXI OSOBOWE .NA STOKU" -
tel. 331-21-11 (nie pobIera za dojazd) 

TAXI .HERBY· - teJ. 345-74-74 (nie 
pobiera za dojazd) 

TAXI ,.świ~totrzyskle·, ul. Manifestu 
LlptOliCgO, leI. 331-55-55 (nie pobiera 
zado:iazd). 

RADIO-TAXI .ORIENT" - leI 
361-11-11 (dojazd gratis, taru slałelo 
klienta). 

RAOIO-TAXl .EXPRESS· tel. 

3~~~~:~ffrct~!i:~~~t:~~ 
wicu, tel. 368-96-66,do;azd bezpłatny. 

RADIO-TAXI .EUROPA- (d0-
jazd grali!, karta stałego klienta) tel. 
361-16-11. 

RADlO-TAXI.DORION" ) 
f7\ 96-23 
IV 34-555-44 

DOJĄlO GRATIS 
ZNIZKA 30~ 

POMOCDRQGOWA - tel. 361-79-76 
POMOCDRQGOWA • leI. 113·509 
BIURO NUMERÓW ZAMIFJSCO-

WYCH-teI.9JI. 
INFORMACJA PKP - tel. 930 
INFORMACJA PKS - tel. }66-{)2-79. 
LOT ~ rezerwacja i informaCJI- teJ. 'S2 
BILETY LOTNICZE - rezerwaCja 

l sprzedat - ~Sigma·, ul. Sienkiewicza 56, 
tel. 366--oW-32, 366-24-32 

OMNIA - komunitaCja mi~dzynaro
dowa. Kielce, uJ. Sienkiewia.a 61, tel. 
345-77-41,345-77-46. 

POGOTOWIE POGRZEBOWE .US
TRONIE- - USŁUGI CAŁODOBOWE -
tel. 361 -29-18,361-39-12. 
CAŁODOBOWE PRZEWOZY 

ZWLOK, WYSTAWIANIE KART 
ZGO/Io'U - Zwolscy, 34~-37-78. 

POCZTOWA INFORMACJA TELE
FONICZNA -tel. 932. 

OSRODEJ( INFORMACJI TII-
RYSTYCZNEJ Gór Święlokrz.yskich i Po
nidzia - pl. MOniuszki 2b (wejście od ul. 
WinnickieJ), czynny w dm robocze 'fi Iodz. 
10-15,teI.3«-62-40 

MUZEA-WYSTAWY 
MUZEUM NARODOWE W KIEL

CACH - dawny palac biskupów tral:owmdl, 
pl.bmkowyI (leL344-23-18)-etspozycjc 
stałe:. Wn~trza ubytkowe z XVIII XVIII w ., 
.Dawne uzbrOJenie eurOpejskie i WSl:hod
nie-,.5wtuarium MarszałkaJ6zera Ptlsud
melo·; wysllwa czasowa: ,,5ławne bItwy 
of!:1apolstie&O·.Czynneodwtortudop~tku 
wCodz.9·17otllwsobotylniedzielewlodz. 
lO - 16. W soboty WSI~p wolny. 

MUZEUM- Rynek 3/5 (tel. 344-40-14)
wystawystale:.Wsp6łczesnaszluhludo-n 
Kielecczyzny". Wysu"y cruowe: ,). pra
dziejOwRCtionuŚwję:tob:zrsłJqo·,.Kielec
ayzna średniowieczna» (wystawa ar
cheologiCZll.l). Czynne COI.Wennie, oprócz 
poniedzialków i śród, w lOdz. 9 - 16. Soboty 
- wstępwoln}'. 

MUZEUM ]j" T SZKOLNYCH S. żE. 
ROMSKlEGO (Oddzial MUleum Narodo
wtgo)-uJ.Jana Pawia 1125 (tel.344-57-92)
lti)'SUn maleriałów biotraficznych i literac
kich z lat młodzieńczych pISarza. Czynne we 
wtorti,ClWIrtti,pi,1ki i niedziele w 100z. 
9- 16, w środy 11-18. Niedziele -wstęp 
W()lny. 

MUZEUMH.SIENKlEWICZA WOBJ..Ę.. 
GORKU (Oddział Muzeum Narodowego, tel. 
11-04-26) - odtworzony wystrój mieszkania 
pisarza, wystawa biograficzno-literatb. 
Oproa poniedziałków i wtorków czynne co
dziennie w Iodz. 10-16. 

GALERIA BWA .NA PIĘTRZP - ul. 
Lcśna 7-meczynne, zmianebpozycji. 

GALERIA BWA "pIWNlCE~ - uJ. 
Leśna 1-niec:zynnc,zmiana ekspozyCji. 

MUZEUM PAMIĘCI NARODOWEJ
wi~zienie kieleckie z Jat 1939 - 1956, ul. 
Zamkowa3, nieczynne do 31 marca 1997 r. 

MUZEUM ZABAWKARSTWA - ul. 
Kościuszki 11- wystawy: .labawkowy ZWIe
rzyniec·,,.Magia lalki", .OSrodki Zabalotar
stwa Ludowego 'fi Połsce~, .Modelarstwo~, 
autontwa projektantki zabawek p. Eltbiety 
Ł~ej-W)'SO&l~. Z wyjątkiem poniedział· 
ków czynne codziennie w pll. 10-17. 
Wniedzielewst~wolny. 

MUZEUM WSI KlELECKJEJ W KlElr 
CACH-PARKETNQGRAFICZNYWTO
KARNI - wnętrza XIX-wiecznych chałup, 
dwór z Suchedniowa, wystawy: .0000ił od 
zapomnienia - Jan Bemasiewicz, lw6rta 
ogrodu rzd.h·,.W da'/ln)'m miasteczku·, 
"Apteka w XIX-wiecznym miasteczku". 
Czynne od wtorku do niedzieli w godI. 
10-17. W soboty wstęp wolny 

MUZEUM WSI KIELECKIEJ· DWO
REK LASZCZYKÓW W KIELCACH - ul. 
Jana Pawła II - nieczynne, zmiana ekspo-

ZYC~ZEUM ZBIORów GEOLOGICZ-
NYCH Oddział Świ~lokrzyski Pan-
st"owelo Instytutu GeOlogicznego, 

ul.Z,oda21-wysIa'Nastala "600mlnbt his
toni Gór Śv.'~totrzysticb·; wysUwa cza
sowa.: .Geolo&ia na t.uucb pocnowych". 
Czynne od poniedziałku do pi~tku w pll. 
8-15.WsI~woIDY 

KLUB STOWARlYSZEt-l1A .CJVl
TASCHRlSTIANA" - uJ. Ró1lltla 18 - wys· 
uwa maIanzWll Eltblety Marii FesterklC
wtcz, czynna wgodz. 9-15 

GALERIA SZfUKI WSPóŁCZESNEJ 
DśT - uJ. Zamrowa 5 - wystawa popIene
rowaZPAPpt.~NledziCł·96·wgodz..9-18. 

WYSTAWA WOJEWÓDZKlFJ 
BIBUOTEK.1 PUBLlCZNfJ - ul. Po
ciesz.k.a 17 -wyslawa pt. 'polJC}'laureaci Li
terachj Nagrody Nobla: Czynne w po
medzialki, wtorki, czwartki l p~tki w godz. 
9-II,wlObot,9-15. 

JASKINIA .RAJ" 
- czynne codzienme (oprócz ponle' 

działków)w godz.IO - 17, 

BUSKO-WRÓJ 
KINO ,.Zdrót - J.Ut5Jynle at.aku.Mo~ 

w USA, 1.12, '- 16, .Nam~tnoścj" _ USA, L 
15,1- UJO 

GALERIA BW A ..ZIELONA ~ - ul. 
Mickiewicza 7 - wystaWI malarstwa Kazi· 
mierza Grodzistiego. Oprócz pomedział. 
ków czynna codzienme w godz. 11-17, 
w medZlCle 'fi godz. 11 - 15. 

JĘDRZEJÓW 
KlNOw Domu Kultury - nJCCZ)'nl'\e 

MUZEUM IM. PRZYPKOWSKICH -
pL T. ~ciusni 1/8 (tel. 624 ..... 5) - unika· 
towa kołekCjl zeprów słonecznych i przy. 
~d6w gnomonicznych, zabytkowe ~ 
trza i piwnice z XVlIl - XIX w., dawne 
mieszkame Przypkowskich z pelnym wy
stroJem, dokumenty i pami4tki rodZInne, 
zbiory gastronomiczne. Czynne codzien· 
nie opróczponiedzialków w Iodz. S-16 

KAZI~nERZA WIELKA 
KlNO.Uciecba"-meczynne. 

KOŃSKIE 
KINO .,Adria" ~nlCCZynne. 

MIECHÓW 
KINO .Gryf" - nieczynne:. 

NAGŁOWICE 
MUZEUM .DWOREK MIKOWA 

REJAft, tel. (0-498) 145-70 - wystawa 
biograficzno-literach pośwt~cona M. Re
jowi. PokoJCgościnne do wynancia. Malar· 
ska wystawa cusowa .Kitleckie pcjZde. 
Czynne od poniedziałku do piątku w gociz. 
9-16, wsoooty w Iodz. 9·15. 

NOWA SLUPIA 
MUZEUM ST ARO!YrNEGO 

HUTNIctWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 
IM. MIECZYSŁAWA RADWANA (Od
dział Muzeum TechDlki NOT w Warsz.a
'/Iie) - ul.Świętokrzyska - czynne codzien· 
nie wlodz. 9-16. 

OSfROWIEC 
KINO w WK Hut,. "Ostrowiec" -

nieczynne. 
MUZEUM HISTORYCZNO-ARCHE, 

OlOGICZNE -ul.Świ~tok:rtyska37 -wy. 
stawy stale: wysUwa ubytkowych fajan· 
filJw j porcelany ćmielowskiej, poczet ksi4-
4t i królów polskich wg M. Bacciarellego; 
wystawy czasowe: ludzie, style i epoki 
Czynne od wtorku do piątku w ,odz. 
9 - 1630, IV soboty w godz. 8 - 1430 
i w medziele"W godz. U - 16. 

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE I RE· 
ZERWAT W KRZEMIONKACH K. OS
TROWCA tel. (0-47) 620-978 - W)'Slallj' 

~Pr.dzieje człowieka·, .Górnictwo krze
mienia w neolicie· i dwie podziemne ple
rie turystyczne. Czynne od v.1orku do 
PL1ltku wgedz. 9-15, wsoboty w godz. 9-15, 
w niedz.iele w godz.. 11-15. 

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZ
NYCH - ul. Siennierish 54, tel. 63-20-48 
- wysUwa .100 obramw prowincjonalno-
-Iminnych Jerzego Dudy-G.racza" 
- czynna codziennie oprócz poniedzlalków 
wgodz.9-17. 

APTEKA DYŻURNA - os. Rosochy, 
tel. 630-778. 

SPÓŁDZIELNIA LEKARSKA - czynna 
w godz. &-20, os. Ogrody 28 - slomatolopa. 

POSTOJE TAXI· osobowe: uJ. Sienkie
wicza(teJ. 628-261) i Rynek (tel. 653-792), 
bagatoll'e:uI.Sienkiewicza(tel.~52-296). 

"OcIU taxi" tel. 62-64-62, dojazd bez
płatny, całodobowo. 

INFORMACJA I REZERWACJA BI
LETów PKS - teJ. 65-38-64, biuro tu
ryst~czne - tel. 65-23-40. 

PACANÓW 
KINO "Koziołek· - nieaynne 

PIŃCZÓW 
KINO ftBelweder" - ,.Nieuch"1łny" 

·USA,lIS,g.17. 
MUZEUM REGIONALNE - wystawy 

stale;.PradziejtPonidzia·,,,AdolfJ)ygasiń
ski - tycie i twórczość·, .Pińczów- historia 
rruasta",CZISOlo-e: .Królka historia wąskoto
rowej kolejki w fotografii". Udosl~pnil do 
zwiedzama synagogę· Czynne w środy 

iczwartki w~odz.9-16, ""pqt~I"'lodz. 9-~ 
WsobolYl ntedzielew&Qdz. 10-15 . 

SPóŁDZIELNIA LEKARSKA _ 
czynna w 100z· 8-20: Slomatol~. 

SĘDZISZóW 
KiNO .Ballada" - ..Zalniewaru m1o. 

dociam~ - USA, 1.15. g. U 

SIELPIA 
MUZEUM ZAGŁĘBIA STAROPOt. 

SKJEGO (Oddzial Muzeum Techrut 
NOT w Warszav.ie) - micści si~ • pudJlQ. 
prru i walcowni z poIov.y XIX w Prneo. 
tU.IC dawne W)'poW:enie, obrabiarkI i tt. 
hwneodlewy. Czynne w godz. 9-12 113-17. 
w poniedziałki nieaynne. 

SKARżySKO 
KINO.Meulowlec" -brattermWIll 

KINO" Wolno5t·· ~Eddic· -USA, l. 12,J. 
17, .SZCl~shWJ' dllefl· - USA,I. 15, •. 19 

MUZEUM IM ORŁA BIAŁEGO - Re. 
pw, ul. Sloneczna90 -CZ)'J1necodzltnrur 
ekspozycja plenerowa - cały dzicil, ekspo. 
Z}'t.l' wbudynku· w zodz. 9-17. 

AmKA DYtURNA· UI.!..eJIOIlÓW IBl 
SPÓŁDZI ELNIA LEKARSKA - Cl)'T\III 

w godz. 8-20, ul ZIelna 7 - SlomatolO&iL 
RADlO-TAXI- tel. 513-705 - nie po. 

bler. oplat~ za dO}lZd. 
GALERIA SZTUKI ,.MARCIłANO·

ul. 3 Ma)ł 38 - malarstwo i rzeźba artystó. 
rqlonu kieleckiego. Czynna w Jedz. 11-19 

KRYTA PŁYWALNIA - ul. Spóldzie~ 
cu 19, tel. 25-39 - 345, czynna od porue
d1.iałku do pi4lku w &odz.. 8-20, awsobot)' 
i nied1.iele wgodz. 10-20 

STARACHOWICE 
KJNO .MleJSklcft - mec:t)'nne 

STĄPORKÓW 
KINO .Miepkic· - meczynne. 

STOPNICA 
KINO .Powiew~ - nieaynne 

SUCHEONIÓW 
KINO .Kutnlca" 'fi DK - nieczynne. 

SWIĘ1Y KRZYŻ 
MUZEUM PRZYRODNlClO-lE

ŚNE ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU 
NAROOOWEGO - EtspozyC]J prz~rodr 
nieożywionej, Ircheologii, flory l faunJ 
Czynne w godI. 9-15. NleCZ)'llne w porue· 
dllałkiidmpa!wt4t cczne. 

WLOSZCZOWA 
KINOwOK-.Okup· - USA,1.15 ... 

16.15 

TEATR POWSZECHNY IM JAN.I 
KOCHANOWSKIEGO - nicaynny. 

KINA: 
.,Atlanhc" - "GWIezdne wojny" - USA, 

&- II, 1l15, 1530, 17.45, .Evita- - USA, L 
15,G.20. 

~łle~" - kino .StudYJne· -. seanse przeó
połudmowe tylko na zamóWIenia, .Kos~ 
cznymecz·-USA,b.o·,I.I3.45,.Dziecl1 
ryby· - poL, l. IS, '" 15.45, .Jaguar" - fr~ l 
15,&.17.4S,.Brooklyn Boogie· -USA,IIS, 
g.19.45. 

.Resursa-- nieczynne. 
MUZEA - WYSTAWY 
MUZEUM OKRĘGOWE IM_ JACKA 

MALCZEWSKIEGO- wystawa .Jan II So
bteski Caslrum Dolotls·. Zanim powstało 
miasto -lJOCZ.ltki Radomia Mllarstwo Ja
roslawa Mlklasiewicza. Najnowue odkry· 
cia działu archeologiczm:go. Czynne od 
v.torku do czwartku w godz. 10 - 15, pątki, 
sobolyiniedzielewgodz..I0-17. WsoboIJ 

wst::u~~~nrriL~ ~~~CŻESNFJ 
- oddzial Muzeum Oktuowego - Rynek 
4/5 - wystaWI Jerzelo Krawczyka (1921 
- 1969) - obraZ)' z lódzŁich kolekCJi; Z k~ 
lekCji portretów. Czynne od wtorku do 
czwartku w godz. 10 - 15, od Pl'ltku do me
dzleb - 10-17. 

MUZEUM WSI RADOMSKIEJ 
ul.Szydłowiecb 17,tel. 315-928-nieCZ)'1lDt. 

GALERIA .RESURSA· - ,.z'flie~nicJest 
rzeczą- - pokonkut5O'iI,awystawaplastyczrtJ, 

MAŁA GALERJA FOTOGRAF11 .Rt
SU!"Sł·-zmianaekspozYCji 

KśT J,aźnia»- ul.Żeromstielo- wyt 
tawa Bartlomieja Katany pl. "Krzyk" 

Mini Galeria" Talent· - wysIawa ~Nat 
wmalarstwieft l renySaładonisiAlfredaMeJł 
snera . 

MCKilM-ul. Trauguua31133-WYSllw:l 
rzeźhyMlrosławaKołsuta. 
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY

W)'Stawa pl1lC Makrima Masa Solna pl..On
pmi-ztęczner~· 

GALERJA wap • ul I)iłsudskiego 12. 
sala ]6 - wywYtY Zenona IdztkowskiegO 

b~;~~ka~I~::~~~a~ 
towa. 

MAl..A GALERIA - Centrum Kulnur 
.PoIudnie·,.uJ. Czarnoleska 17.-W)'S~ 
Iwony Sedmk pt.. W~drówą ż)'cleJesi r;iJt 
loieu·. 

TELEFONY 
Pogotowie Ratunkowe - 999 .. SI/aż PO

unu - 998, oficer dyturny poliąl - rw. ~(,. 
mendapoliCjl-]62-91-91.Pogoto.,.,leKlnJlr 
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uC))fiC-400-6S,pwwe-99l.cieplnc-

~)jN~~&i~-p~~-tel. 363-29-50 
INFORMACJA PKS -teJ. 362-67-76 
TAXl-EKSPRES-te1.96-22,31~-43 
INFORMACJA PKP -teJ. 363-29-SO. 
Jl'iFORMACJA PKS -teJ. 362-67-76. 
TAXI-EKSPRES -teJ. 9-22,31-09-43 
PARKINGI I STACJEOBSLUGI
Centrum: ul. Kelles-Kn.uu l, Ustro. 

nie: uL Gapfina 2, Michałów: ul KróloweJ 
Jad,.1gi 2, Sobieskiego !8, Gol~biów: ul 
Anders~ l 

STACJE CPN - całodobowe 
ui.Gnecznarowstiego(tel. 521-70), Slo. 
wackiqo(tel.529-9S),Strup(tel.417-18). 
tbłklt.sbciO(teL 439-68), Maratońska 
(telli-3S-S3),ctynnedogodz_l9,uLWar
szaW3b(tet404-93) 

APTEKl 
Dyturpełni4apteki przy ul. Trau&utta 

IS101sztyflstiejll 
PUNKT POMOCY OORAtNE.f - ul 

Strup Ha - dytur stomatolasów w godz. 

g.J;LEFON DYŻURNY STRAŻY 
MJEJSKIEJ-360-17-75,dyturcał'd~ 
-td.986 

SERWISCO - przesylk1 ekspreSOTt'C 
-tei.SI~ 

BIALOBRZEGI 
MGOK- "')'stawa z cyklu Dolina Pi

!icypt .• Przrroda•-Cl}'Tinewgodl..S-15 

CZARNOLAS 
MUZEUM IM. JA~ A KOCIIANOW· 

SKIEGO • ek:spo:zyqa staJa; .Jan Kocbanow· 
sb-tyrieit~"CzynneodWiortu 
doP4tłuwJOdz.l-15,w.soboty10-17. 

GRÓJEC 
KL"'O w Centrum Kultury Rt&ioulnej --GAL.EllA G l w Centrum Kuhury Repoulnq 

-plac WOO!Cici 4- WJ5\Iwa KrzysztO{a Wretow· 
..".oo.u,-

Ał'TEKA - całodobowa ~prudai leków 
-pl Niepodlegloki 19 

STACJA CPN- prtyobwodniC)' ·czynna ....... 
POLMOZBYT- czynny w godl.. 8- 22, 

tel.37-13 

ILtA 
MUZEUM REGIONALNE - W}'S(a"'f 

• slłla- .Dzieje m1uta 1 regionu od cusów 
llljdawniejSZych do chwlł1 obccnct, cz.a
sowa- ,.Garncarz - uwód gmący"- sztub 
pencarska lity i okohctnych ośrodków. 
Ctynneodponiedzia/kudo50botywgodz. 
9-15 

CAFE- GALER1A DK - wystJwa ma
larstwaJullanaBattosika,.l.abytkiipe}Ziie 
iltedie•_ Czynna w &od%- 9- 20 

RESTAURACJA l LOKAL NOCNY 
.Ryccrsb"-tel. l0-l6,wgodz.I0-4 

KOZIENICE 
MUZEUł.i REGIONALNE - ul. Par

kowa Sb, tel. 14- 33 -n. wystawy: .StrOJe 
Indian Meksyku", 11 wysuwa .Z dzieci~
cyth llt", .Kultura materialna mieszkań· 
tów Ziemi Kozienickie(. Oprócz 
po!liedZJałkówczynnecodzienniewgodz. 
9-16.. 

DOM KULTURY -11')'stawa malarstwa 
Hemyb Samy .Mqe w~wk1 ze sz.kicow
rukiem"CafeGalenaczynnawgodz.l2-22 
opr6cznied.zicliponledzialków. 

t.UfJSKO-GMillo'NA BIBLIOTEKA 
PUBLICZNA - wysUwa poplenerowa 
rtttb,., malarstwa i fotografil-prace III 
Mi~narodowego Pleneru Rzetbiarsko
·Fotogaficznq:opt..Pl~knoZiemi Kozie
ructiq". Wystawa czynna w godzinach 
Ołll1ltia biblioteki. Wst~p wolny. 

MALA GALERIA - nieczynne. 
PliNKT POMOCY OORAżNEJ 

·tzynnytał•~.tel.l4-21-09. 
APTEKA - dytur pelm apteka przy 

ui.Warsuwskiej6. 
POMOC DROGOWA - 24 godziny 

-ul Radomska 40 -teł_ 14-56-60. 

LIPSKO 
KINO.Oskar"-nleczynne 

LIPSKIECENTRUM KULTURY -wy
stawa malarstwa - Józef Gnegorz Mi
thaiek-czynnawgodz.9-18. 

BIBLIOTEKA - wystawa dzicl literac
kichllureatówLiterackieJNagrodyNobla 
Z obzji 100 rocznicy śmierci fundatora. 
Czrnna w godz. ot warcli biblioteb. 

SZKOLNE MUZEUM WSI - czynne 
Odponiedzialtudopi,tkuwgodz.9-14. 

OROŃSKO 
CENTRUł.i RZ.EŻBY POl.SKIEJ 

-teJ. 119-i6,ll·ewn 214, palac-wystawy 
Slale: Pałac Józefa Bru~dta - • Wn~trza 
dWOilł:ie 11 połowy XIX w •, Kaplica-. Tra-

t:. ~~~ryr:~~~:.~n:rus~r!~~-, 
MUZEUM Rl.EtBY WSf'ĆLCZESNEI 

~=~o7ek~:~~~s~~-z cyklu 

GALERIA .Orantena" • ~Groteska" 
zqklu.PrezenUqatoletglwłłSłlej".Ctyn

nacodziennleopróczpooledZJałkówwsodz 
10-15. 

PIONKJ 
K.INO.Kasyno"-nieczynne. 

MIEJSKI OŚRODEK KUL TURY- Ga
leria,.Format~-wystawapracpla.stycznych 

dzlecidzia/~cychwKoleEkspresJiPlas
tyc:zneJ 

PRZYSUCHA 
MUZEUM IM OSKARA KOL

BERGA(dwórDcmbiilskich) -al. WOP li, 
tel22-48-wysta"')'stale Oskar KolbeiJ 
- wystJwabiopalicznaorustylowo-aran
towane wn~trza dworskie z drugieJ polowy 
XIX•.; Urs:zulazMDr$ZI.ynów Dembińska 
- "')'stawapoświ~nabylej właścicielce 
Przysuchy,tmce:J w latach 1146-1825oru 
lokalnej historii miasta na przełomie XVIII 
i XIX w.; wystawacusowa-.~b.larstwosa
kralnets.. WładyslawaPiaab•zezbiorów 
MuzeumSztuki Współczesnej., Radomtu. 
CzynneodW"torkudopi.\tkuwgodl..S-15, 
sobocyiniedz...wgodz.I0-15 

APTEKA - codzienn1e do godz. 21, 
te1.22-29. 

STACJA CPN- czynna codziennie 

SZYDLOWIEC 
K.INO..Parad1se"-nieczynne. 

MUZEUM LUDOWYCH INSTRU
MEN!ÓWMUZYCZNYCH(z.amek)-wy
staWi! su/a .Polskiein)(rumenty l kapele 
ludowe•, wysta"')' czasowe: .. W kr~ Cha
nukoweJ lampki", .Tylko kukielki" - ze 
zbiorówMuzeum ArcheołO&icznCJO i Etno. 
sraficzne&owLodzi. 

ZAMEK - sala SzOK - wystawa mi· 
ltrSłwa Michaelangeb Pizzarellie&o 
zMedin,.DcdicaUaMatleo". 

WARKA 
KINO .Przyjaiń" -.Okup"- USA, l. 

15,&-17J0,20 
MUZEUM IM KAZIMIERZA PU

ŁASK.IEGO- ekspozyCJI stala,.Knimierz 
PuiaskiiudziałPolakówwtyciupolltycz
nym.społecznymikułturlinym USA•, W)'· 

stawa poplenerowa • WarU 94"; wystawa 
czasowa . Malarstwo, rzeźba i grafika ro. 
dzmyl.osowstil:b"_ Czynne wsodl..I0-17. 

OOM KUL TURY· wystawa malarstwa 
igrafiki.Cz)'nnaw&odl-11-19 

ZWOLEŃ 
MUZEUM REGIONAU\'E - wys

tawastala: ,.Jan Kochanowski- fakty i hipo
tezy", wystawa CZUOW"I: .Zwołeilski nean· 
denalczyk". Muzeum czymłeod wtorku do 
pi.tkuw- godz. 1- 1530 oruwsoboty i co 
druuniedziel~wsodz_8-14 

ANNOPOL 
KINO.A,nna•-n1eczynne 

APTEKA- Rynek 24. 

ĆMIELÓW 
APTEKA- ul. Ostrowiecka 38. 

KLIMONI'ÓW 
KINO .Orzeł"- rueaynne. 

APTEKA - ul. Sandomierska. 

KOPRZYWNICA 
APTEKI:ui.IMajal7ill Listopada. 

OPATÓW 
SZPITAL- teł. 868-27-63. 

APTEKJ:- pl. Obroóców Potoju )2 i 22, 
ul. 16Stycznia,pi.Panywuówl. 

PORADNIA ODWYKOWA- 868-27-ll 

OSIEK 
APTEKA -ul. Polaniecb. 6. 

o tAR ów 
APTEKI: os. Wz&Orze 39 i ul. Space

rowal O. 

POLANIEC 
KINO ,.Pepz"- nieaynne. 
APTEKA - pl_ Uniwersału Pola

niecbego. 

SANDOMIERZ 
KINO .~ta·- brat terminarza. 

SZPITAL-tel.8l2-32-{)l 
APTEK.A DYŻURNA - ul. Baczyń

skiegol4iSchinzłlll. 
TELEFON ZAUFANIA KLUBU AA 

-832-19-99. 
INFORMACJA PKP- 832-23-74. 
INFORMACJA PKS - 832-23-m. 

SfASZÓW 
KINO .,Syrena•- ,.Maksimum ry-

zyka"-g.I8,.Emma"-g_20.10. 
SZPITAL-tei.SM-22-81 
APTEK.A DYŻURNA - ul. Rynel: 30. 
TELEFON ZAUFANIA - codziennie 

wgodz.l&-22-864-3(}-68. 
INFORMACJA PKP- 864-23-19. 
INFORMACJA PKS- 864-21-42. 
POMOC DROGOWA • 864-24..00 

!Uwaczyherbau~ 

.,Dobranoc kochanie" - seraJ 
kom. USA 

1.30 Wiadomości 

1.40 TrzeJ mali werbliści - teledysk 
oraz<Mialawb 

LSO Dladzleci:Mama1ja 
9.05 Spicwankirodtinne Rejsz,.Łe

je:rami" 

'-"' 9.55 
10.00 

10.50 
11.10 

11.25 

12.00 
12.10 

12.20 
12.50 
13.05 
13.15 

13.35 
13.50 

14.20 

14.40 
15.00 
15.10 
15.25 

15.50 
16.15 
16.40 
17.00 
17.25 
17.50 
11.20 
19.00 

19.30 
20.10 

21.05 

21.55 
22.00 
ll.JG 
23.00 
23.30 

Domowe przedszkole 
Porozmawi~my o dzieciach 
~Nie ma jat w domu" - seria! 
prod.austral 
PomldOr-telclurnicj 
Od niemowlaka do przedszko
/aka-procramdlarodlldlw 
Ta,inil historia zimnej wojny: 
Kommfonn -program pub! 
Wiadomolici 
A.pob1znes- rolniczy mqazyn 
informacyjny 
MaaazynNolowa/a 
Oziecitakie,jaknw:c 
Dama u klei"Owni~ 
Kuchn1a: Anty(izyk.a, czyli 
primaaprilis 
FantastyczneopoWlCSci 
Wszechświat naszcao ciała: 
.Móą•; ,.Cudowny umysł" 
-jap serial dok. 
T~mti matematyki: Matema
tyka iqodli oby~ 
Kwant 
Wiadomałc1 
PrOłflmlk dla zwic!"Z4tek 
,.Chwila z ~q,· - scnal 
an1m.USA 
Dla młodych widzów; łbj 
Dla dzieci: Talr:-spodlianka 

"''""""' Teleexpress 
,.Modli na sukces"- 5eria1 USA 
Sensacje XX wieku 
Sądnatywo 

W1eczorynta:. W Krainie Czar
noksię:tnik.aOu" 
Wiadomości 

ft~ .. :se~~~:S~s~iuro 
Czas na dokument: Slawom1r 
Mrotekprzedstawia 
Sądnatywo-plebiscyt 
Cafe Fusy- procramsatyryczny 
W centrumulifali 
Ola~eso- PfOirlm publ 
..Lojalno6ć 1 zdrada. llistona 
mafii"- film dok. USA 
Pubhcystykakulturalna 
.Pewniak"- komed11 krym 
Wiadomości 
Zak.ończemeprogramu 

6.45 Kunj~zyka angielskiego 
7.00 Panorama 
7.05 Dzienn1k kr~owy 
7.28 Sport te1esram (powc.) 
7.25 7dni-łWiat 
7.50 Akademia Zdrowia Dwójki 
8.00 Proaramlokalny 
I.JO .,John, Geor11e i reszta"- se-

rial USA 
1.55 Niez~dmk Dwójki 
9.00 Swiat kobiet- mapzyn 
9.30 ,.NIJPI~kmejszc zaątki Za

chodniej Ameryki; Red Rock 
Canyon"- serial dok. 

10.00 Dladzieci:Poludnikl9 
10.20 Familiada-teleturniej 
10.50 Studio sport: NBA Action 
11.10 Podrótewczasiei przestrzeni: 

,.Wyprawykrzytowe-zagłada" 

-aJl&.liłmdot.. 
12.00 Leonard Bemstem- Spotkania 

zmuzyq, 
13.00 Panorama 
13.20 Nicz~nik Dwójki 
13.25 .S~dzia z prowincji" 

-serialausttal. 
14.15 Pozytywta 
14.55 Powitanie 
15.00 .,Przygody Blaet:y-cco"- serial 
15.25 Ak.adcmi .. ZdrowiaDwójki 
15.35 Gol- magazyn pilkarski 
16.00 Panorama 
16.10 Aulo- mapxyn 
16.35 SxS-telctumltJ 
17.00 W okolice Stwórcy 
17.20 Pogotowie ekologiczne 

Dwójki 
17.30 Program lokalny 
11.00 Panorama 
11..10 Programylokalne 
11.35 Kolofonuny-te/etum!cj 
19.05 Reporterzy Dwójki przed.sta· 

wiłją 
19.35 Dladziecl;Poludmk 19 
2.0.00 ..flz.amin dojrzalości"- film 

dok. 
21.00 Panorama 
21.30 Niez~dnik Dwójki 
21.35 Sportte/esram 
21.45 TokSzok 
22.40 . Rosencrantz i Guildenstem 

nie ży.i4~- anJ. dramat obyc:z.. 
Panorama 
Zakończenie procramu 

m mlo. 
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iNfORMACJA PKp· tel. 36)·29·50. 
INFORMACJA PKS ·Icl. 362...67-76. 
TAX1·EJ(SPRES·leJ. 96-22.31...09.-43 
INFORMACJA PKP - tel. 363·29·50. 
INFORMACJA PKS • tel ]62...67-76. 
TAXI. EKSPRES· tel. 9·22, 31...09.-43. 
PARKINGI 1 STACJEOBSLUGI
Centrum: ul. Kelles· Knuu I, Ustro-

nie: ul Gaprina 2, MIchałów: ul Królowej 
Jadwigi 2. Sobieskie,o !S, GoI~bi6w: ul 
Andersa I. 

STACJE CPN - ałodobowe 
ul Grzecwlfowskie,o (tel. 521·70), Slo
~ckielo (leI. 529·95), Strup (lei. 411·1 Sj, 
Żblkiewskieso (tel. 439--68j, Maratońsu 
(teU J.35· 53j,czynnedolodz. 19, ul. War
suwska (leI. 4(l.ł·93 J 

APTEK! 
Dytur peł~ apteki przy ul Traulutu 

1510lsztytiskiejll 
PUNKT POMOCY DORAŹNEJ· ul 

5uup S7a • dytur stomalol0&6w w Iodz. 

9. I~LEFON DYŻURNY STRAŻY 
MIEJSKJEJ - 360-87·75, dyżur cał, do~ 
-tel. 986 

SERWlSCO • pnesylki ekspreso~ 
_tel.5l6.64 

BIALOBRZEGI 
MGOK - wystaWI z cyklu Dohna Pi· 

licy pl ._Prtyrodł· -czynne w lodz.8- 1 5 

CZARNOLAS 
MUZEUM IM JANA KOCłIAl'OW. 

m EGO - ekspozycja SUla.: ..lU! KoclwJow· 
skI- tycie i lwórtzait" Czynne od 'lJtortu 
OOPiąlłu"8odl.l-IS, wsobotyIO-I7. 

GRÓJEC 
KINO • Centrum Kultury Rtpor.alDq .-GAlDJAGl .Wlnlm Kub.urr ltepooa1Dtj 

• pIK WoIl'ICIici 4 -1rJ1I1Wł Krzysztofa Wretow· ..... ""'",. 
A1TEKA - całodobowa sprzeda! leków 

- pl. NiepodległośCI 19. 
STACJA CPN - przy obwodnicy - ClJ'DlLł 

ca4~MOZBYT - czynny w godz. 8 - 22, 
leL37-13 

ILU 
MUZEUM REGIONALNE - wystawy 

-stala - . Dzieje miasta I TCgionuod czasów 
IIlJda'-1\ieJSlych do Ch'-llt obecnet, cza· 
SOWI - .Garncart - uwód ginący" - sztub 
" manta Uży i okolla.nych ośrodków. 
Czynneod poniedzialku do soboty w sodz. 
9-/5 

CAFE - GAlERIA OK - wystawa ma· 
llrstwaJuhana Banosita ,.zabytki i pe;ufc 
Iłt.ec kie". Czynna W rodz. 9 - 20. 

RESTAURACJA I LOKAL NOCNY 
.Ryccrska"- tel.30-36, wgodz.. IO_ 4. 

KOZIENICE 
MUZEUM REGIONALNE - ul. Par· 

ton Sb, teł. 14 - 33 - 72, wystawy: .Stroje 
Indian Meksyku", II wy5tawa ..z dlieci~. 
cyeh lat", .Kullura materialna mieszkań· 
roll' Ziemi Kozienictier. Oprocz 
poniedzialków czynne codziennie w &odz. 
9-16. 

DOM KUlTURY - wySllwa malan:twa 
HclUJu Samy .MOJe wfdrówki u szkicowo 
nibcm".CafeGaleriaczynnawlodz. I2- 22 
OIlr6cz nicdziel i ponicdzialkÓ",. 

MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA 
PUBUCZNA - wystawI poplenerowa 
rzd.by, malarstwa I fotografii - prace III 
M~dzynarodowego Pleneru Rzeźbiarsko
-Fotograficznego pl "PI,knoZiemi KOlle· 
nickicj". Wystawa czynna w godzinach 
OIlo'Ucia biblioteki. Wst~p wolny. 
MAŁA GALERIA - nieczynne. 
PUNKT POMOCY DORAźNEJ 

- czynnycal~do~, tel. 14-21-09. 
AmKA - dytur pełni apteka prty 

ULWlfSZaWSkiej6. 
POMOC DROGOWA - 24 godziny 

- uL Radomsb40 _ teI14_56-60 

LIPSKO 
KJNO .Oskar~ - nieczynne. 

UPSKJECENTRUM KULTURY -wy
staWI maLarstwa - Józef Grzegorz Mi· 
chałek-a.ynn.aw godz. 9-18 

BIBLIOTEKA - wystawI dzieł literav 
kich laureatów literackiej Nagrody Nobla 
z okazji 100 rocz.nicy śmierci fundatora. 
C%ynna w Iodz. otwarcia biblioteki. 

SZKOLNE MUZEUM WSI - czynne 
od poniedziałku do pi,tku w Iodz. 9 - 14. 

OROŃSKO 
CENTRUM RZEźBY POLSKJFJ 

- tel. 219·16, '-ewo 214, palac _ wystawy 
stałe: Palac Józefa Brandta _ • Wn~trza 
dworskie 11 polowy XIX w· , Kaplica _. Tra. 
dyCIt historyczno-kulturaJne Orońska", 
I'ark-gaIeriarużbyotwarleJPrzestrzeoi . 

MUZEUM RZEtBY WSI'ÓLCZESNEJ 
~ .Gtometria w rzetble polskie]" z cyklu 
.PrtzentaqekolekCJlwlasneJCRP". 

GALERIA "Orm1eria" - "Groteska· 
ząt!u "PruenL1CJa kOlekCJI własnej" . Czyn· 
nacodziennleoproczponicdZlalkówwgodz. 
10-15. 

PIONKI 
KJNO "Kasyno" - nieczynne. 

MIEJSKI OŚRODEK KUlTURY -Ga· 
leria ,.Format" - wystawa PiliC plastycznych 
dzieci dZlał~cych w Kole EkspresjI Plas· 
tycznej. 

PRZYSUCHA 
MUZEUM IM. OSKARA KOL

BERGA(dwórDcmbtńsk.ich) -al. WOP II, 
tel. 22-48 - wystawy stale: Oskar Kolberg 
-wystłWlbioarafitZnaOflZstylowo-aran· 
towtne "n~1t7..I dworskie z drugie) polowy 
X1X w.; Urszula z Morsztynów Dembińska 
- wySllwa pośwl~cona byle) właścicielce 
Przysuchy,tmceJwlatach1746-1825otaz 
lokalnej historii miasla na przełomieXV1 11 
i XlXw. ; wystawaCl.lSOWI -.Małarstwou· 
kllllneks. Władysła"'IPaciau"ze zbiorów 
Muzeum Sztub Współczesnej w RadomiU. 
Czynneodwtorkudopi.tku wlodz.8- IS, 
sobołyi nledz.wgodz.lO-15 . 

APTEKA - codztennie do godz. 21, 
lei. 22-29. 

grACJA CPN - aynna codziennie. 

SZYDWWlEC 
KJNO "pallldise~ - nieczynne. 

MUZEUM LUDOWYCH INSTRU· 
MENTOWMUZYCZNYCH (umekj-wy· 
suwa sula . Polskie instrumenty i kapele 
ludowe· , wystawycz.asowe: .Wb~guCha
nukowe) lampki·, .Tylko kukiełki " - ze 
zbiorowMuzeumArcheolOlicznego i Etno
,raficzncgo w lodzi. 

ZAMEK - ula SlOK - wystawa ma· 
larstwa MichleIaniela Piwrellielo 
z Medin .Dedicata a Matlco". 

WARKA 
KJNO _Przyjaiil" -"Okup· - USA, I. 

15,80 17JO, 20 
MUZEUM 1M. KAZIMIERZA PU

ŁASKJEGO - ekspozyqa stala .Kaztmitrt 
Pulaski i udział Polaków w ;tyciu politycz· 
nym, społecznym i kulturalnym USA", wy. 
stawa poplenerowa " Waru ł}.4"; wystawa 
czasoWI .Malarstwo, rteiba i grartka ro
dliny Losowskich". Czynne w ,odz.IO - 17. 

DOM KULTURY - wystawa malarstwa 
i Umki. Czynna w godz. II _ 19 

ZWOLEŃ 
MUZEUM REGIONALNE - wys

tawlstała : .Jan Kochanowski -fakty; hipo
tel)"', wystawa CU5OWI : "lwoleński nun· 
denalczyk". Muzeum czynne od wtorku do 
piątku w Iadz. 8 -ISJOoraz w soboty j co 
druM, niedziel~ w Iadz. 8 - 14. 

KINO ..Anna· - nieczynne. 
APTEKA - Rynek 24. 

ĆMIELÓW 
APTEKA - ul. Ostrowiecka 38. 

KLlMOi'ITÓW 
KJNO.Orzeł" - rueczynne. 

APTEKA - ul. Sandomiersu. 

KOPRZYWNICA 
APTEKJ:u1. I MJ,ia37i I I listopada. 

OPATÓW 
SZPITAL- 'el. 861-27-63. 

APTEKJ: - pl. Obrońców Pokoju 32 i 22, 
ul. 16 Stycznia, pl. Parl)'1.llllÓw l 

PORADNIA ODWYKOWA - 868- 27-33. 

OSIEK 
APTEKA - ul. Polaniecka 6 . 

OŻARÓW 
APTEKJ; os. WZ8Órte 39 i ul. Space· 

rowa lO. 

POLANIEC 
KJNO .Pegaz" - nieczynne. 
APTEKA - pl. Uniwcrsatu Poła· 

meckiego. 

SANDOMIERZ 
KJNO . Bajka· - brak terminarza. 

SZPITAL - teJ. 832-32-m. 
APTEKA DYZURNA - ul. Baczyil· 

skiego 14 i Schinzla II. 
TELEFON ZAUFANIA KLUBU AA 

-832-39-99. 
INFORMACJA PKP - 832-23-74. 
INFORMACJA PKS - 8J2-23-C2. 

SfASWW 
KJNO .syrena" - ,.Maksimum ry. 

zyta" -ł- 1 8,.Emma· -1. 20.10. 
SZPITAL -leI. 864-22-81 
AYfEKA DYŹURNA - ul. Rynek 30. 
TELEFON ZAUFANIA - codziennie 

"godz.l6-22-864-30-63. 
INFORMACJA PKP - 864-23-19. 
INFORMACJA PKS - 864-21.-42 . 
POMOC DROGOWA - 864-24-00. 

Kawa czy herbau? 
"Dobranoc kochanIe" ~ senal 
kom. USA 

1.30 Wiadomałci 

8.441 TrUJ mali werbliści - teledysk 
OfIZ Ośla lawka 

J.SG Dla dzIeci: Mamai ja 
'.OS ŚpiewankI rodzmne: Rejs l . te

jerami" 
'.30 
'.55 

10.00 

10.50 
11.10 

11 .25 

12.00 
12.10 

12.20 
12.50 
13.05 
13.15 

1335 
\3.50 

14.20 

14.40 
15.00 
15.10 
1S.l5 

1S.5O 
16.1 5 
16040 
17.00 
17.l5 
17.50 
".2AI 
1' .00 

19.30 
20.10 

21.OS 

21.55 
22.00 
22.30 
" .00 
".30 

"55 
0.l5 
I ~O 
155 

Domowe przedszkole 
Porozm..wiajmy o dzieciach 
"Nie ma jak w domu 8 - serial 
pt"od. austral. 
PomIdor - teleturniej 
Od niemowlaka do przedszko
laki - program dla rodziców 
Tajna historia zimnej wojny: 
Kominform - program publ 
WiadomcCci 
A,robimcs - rolniczy mapzyn 
infofTnacyjny 
Maa;a.zyn Notowar\ 
Dzieci taltie, jat. nasze 
Dama za kierowniC4 
Kuchnia: AntyfiZYka, czyli 
primaaprihs 
Fantastyczne opowieści 
Wnechświat naszeiO clala: 
,.Móq:· ~ "Cudowny umysł" 
-jap. serial dok. 
Tajniki matemat)'ti: Mltema
tyka lqodzi obyczaje K_, 
Wiadomości 
Programik dla zwie~tek 
.Chwila l bają" - serial 
amm. USA 
Dla młodych widzów: Raj 
Dla dzieci: Tat-spodzianka 
SeJmoll'f 
Tel«xpress 
. Moda na sukces· _ seriał USA 
Sensacje XX wieku 
Sąd ni tywo 
WIeczOrynka:" W Krainie Czar
noksi~ikaOza" 
Wiadomości 

~~!": se~~J:~~~S!iUrO 
Czas na dokument: Sławomir 
Mrotck przedstaWia 
Sąd na tywa - plebIscyt 
Cale Fusy - proan.m satyryczny 
Wcenttumuwłłi 
DtaC:ZCio - proaram publ 
"Lojalnośł i zdrada. lhsloria 
mafii" - film dok. USA 
Publicystyka kulturalna 
"Pcwmak" - komedia krym 
Wiadomości 
Zakończen ie proaramu 

6045 KUL'$j~ka angielskieao 
7.00 Panorama 
7.05 ozienmk krajowy 
7.20 Sport teleiram (powt.) 
7.25 7dni- .hl'iat 
7.58 Akademia Zdrowia Dwójki 
8.00 Program loblny 
8.30 ,.John, Georlie i reszta" - se--

rial USA 
8.55 Nie~dR!k~jki 
'.00 Świat kobiet - magazyn ,.30 "Najpi~kniejsze zakątki Za· 

10.00 
IO.2AI 
10.50 
11.10 

12.00 

13.00 
13.20 
1J.l5 

14. 15 
14.55 
15.00 
1S.l5 
15.35 
16.00 
16.10 
16.35 
17.00 
17.20 

17.30 
11.00 
11.10 
111.35 
19.05 

19.35 
20.00 

21 .00 
21.30 
21.35 
21.45 
22.40 

ehodniej Ameryki: Red Rock 
Can)'on" - serial dok. 
Dla dzieci: PoIudnik 19 
Faroiliada - teleturniej 
Studio sport: NBA Action 
Podróte w czasie i przestrzeni: 
"Wyprawy krzyżowe - zaałada· 
- ani. film dok. 
Leonard Bemstein - Spotkania 
lmuzyq 
Panorama 
Niez~dnik Dwójki 
.. S~dzia z prowincji" 
-serialaustral. 
Pozytywka 
Powitanie • 

f.:':J:~i ~r~~ae~~:frial 
Gol - mapzyn piłkarski 
Panorama 
Auto-map.zyn 
5x5 - teleturniej 
W okolice Stwórcy 
POlotowie ekologiczne 
Dwójki 
Program lokalny 
Panorama 
Programy lokalne 
Kolo fOrluny - teleturniej 
Reponerzy Dwójki przedsta· 
wUlJą 

Dla dziC1::i: PoIudnik ł9 
".E&zamin dojrzałości- - film 
doŁ 
Panorama 
Niezbędnilc Dwójki 
Spontelegram 
Tok Szok 
"Rosc:ncrantz i Gu ildenstern 
nic :tyją" - ang. dramat obycz. 

0.35 Panonuna 
0045 Zakończenie prQirlmu 

RADIO I TELEWIZJA 

-.. 

http://sbc.wbp.kielce.pl
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l l n ~ ~ , • STANDA RD, YOUNG. FAM!L Y, PRESTIGE 

...,. ...,. ,_ ':-= Drukarki· Lexmark, OKI, HP, Seikosha 
=-=-=====-c===-- FIRMA HOLDINGU "" as;;;;;. Okab/owalile strukturalne MOD - TA P 
INTERNET założenie konta e-maił 5Mb i utrzymanie bezterminowe -160,50 zł ! !! 
Kielce, ul. Sienkiewicza 43, tell fax 344-77-57, 366-21-11, E-MAIL optkiel g onetpl., Radom, ul. Żeromskiego 31, SDH, l piętro, tell fax 363-21-79 

r-----------------------'0----------------------1 
~ ~ ~ 
! Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. l 

~ NAJWIĘKSZV ZAKłAD UBEZPIECZEŃ NA :tYCIE W KRAJU ~ 
~ prowadzi nabór kandydatów na ~ 
! AGENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH ~ ' . 
~ Rolą agenta ubezpieczeniowego będzie zawieranic ubezpieczeń ~ 
~ na życie. Oferujemy: ~ 

~ Wymagania: l)najW)'tsznynagrodzerleprll'Wil)'jnewkrłju ~ 
'" 1)ukończony25roktycia 2)cxllycieszltolenlau~uzyska- , 
~ 2) minimum średnie W)'kształcenie ntezezwolema Pntwowego lkzfdu Nadz~ ~ 
~ 3) niekaralność Ubezplea:ełl . na ~onywanle czynności ~ 
l ~atwośt na'Niązywania kontak- ;~:~zaklademubez- ~ 
~ S)dobraprezencja pleCZeńnatyciewkr~ ~ 

~ Osobyzainteresowaneww. ofertąproszonesąonadeslaniec.v. ~ 
~ \Waz z listem moty.vacyjnym na adres. .. 

~ Inspektorat PZU Życie S.A. ~ 
~ ut. Miła 10a, ~ 
~ 26-600 Radom ~ 
! (teł. (0-48) 360-17-03) wcw ! 
~ ...................................................................................................................................................................................... .... 

R~SSMANN 
Największa sieć Supermarketów 

Perfumeryjno-Drogeryjnych 
w Polsce poszukuje 

LOKALI SKLEPOWYCH 

o powierzchni powyżęj 200m kw. 
zlokalizowanych w atrakcyjnych 

punktach handlowych 

teł. 0-42 40-55-75 

Zarząd Miejski w Jędrzejowie 
ogłasza przetarg nieograniczony 

na wykonanie następujących zadań: 
Zadanie nr 1 
Remont na.Wetzchni ulicy Przemysiowej w JędrzejatWe 
Zakres 14eczQHY: 
- ptllł-ierzchnia drogi - 2500 m kw. 
- oezys:czenie nawierzchni- 2500 m kw. 
- Iłykonanie warsm,> profilowej w ilości 75 kg/ m kw. 
-wykonanie warsm,> ściemlnej- pow. 2500 m kw. 
- regulaQa wiGZów 

Zadanienr2 
- wylconanie nawierzchni bitumicznej na parldngu w Jędrzejo

wie przy ul. 11 Ustopada nr 87- powierzchnia parldngu około 
500mkw. 

-Oferty nalety skladać oddzielnie na luW/e ZAdanie. 
Kopertf na ZJII/anie nr l ornaczyć ,.Remont uL Pnemyslowej". 
Kopertf na ZAdanie nr 2 ottulczyć ..Parking na uL 11 Listopada". 

Ojertyna/ei;yskladaćwsekretariacieUrzpluMiejskiegowJplruj(J-
wie, ul. II ListoPGda JJ w terminie do dnia 9.W.1997 r. do godz. 9. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9.W.J997 r. o godz. 10 w siedzibie 
Urzrdu Miejskiego. 

Oferta JHIKinna ZJIWierać: lcos:t wykoniUli a tł'nlZ t podatkiem YAT 
onutuminwykouniajakróWiłietołwiadcuniaZJIWilrttwart. 22ust. 
l ustawy o vunówieniach publicznych. 

Praeotmikiemupt1Hitlinionymdolwnta.ktut o/enntamijestmgrini 
Marele Wobłi. tel. (0-498) 61D-10. !WJE 

SPECJALNA 
"Słowa L PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANżOWE ..... ...,..., 

wKatowicM;h, Knlll"owfe, Wtocł•Mu, 
Pwrntniu, BJ«ymstolcu l Szczednie. 
Treść reklam z ostatniego tygodnia 
z gazet· BA WED 
"Gazet~ Knkowsk•" - Kraków 
"Dzt.nnik ZKhodni" - KatOWice 
.Słowo Polskle"-Wrocław 

ZAPRASZA DO HURTOWNI 
"Głos Wi•lkopolstd" - Poznal'l 
. Gauta Współczesna"- Białystok 

"Głos Szczecińskł"- Szczecin 
oraz treść DOloszeli drobnych 

WĘDLIN 
z ostatnich trzech numerów .Słowa 
Ludu" poznasz dzwoniąc: uo/1 

BRJRO: KJB.CE, UL GóRNA 25, ~. 368-15-12, 368-23-99, fax 368-21-21 

ICZNA 
ENCJA 
CYJNA 
t9-111 

'"1 NR1, KIELCE,ULGÓRNA25, tei. 368-1S-13 ~ 
O NR 2, KIELCE, UL KARCZÓ~OWSKA 44, teł. 505-06 8 
ci z~~: ~~'fz3~LU~H:~~~~~~~~::~e~. 368-32-32 
O NR 5, BUSKo-ZDRóJ, UL WOJSKA POLSKJEGO 33, tef. 78-00 

BLACHA oAcHo· WKOWA • TRAPEzowA 
•Pł.ASICA 

O ocynkowana. alumlnlawa o powlekana (duly-kolor6w) 

!J . .Qrv-'Łt r..ą, Fil!f __ 

ti,SIIItl 
MIKROTECH Sp. z o.o . w lroPie 
klosno, Groclzka26,tei.(G-13)0HH1 
l ilra ltnl•ton: 

IOdce tel. (l)..t1)368-13-17 
Radom ttl(l)..ti)36G-iHII 
Ta11'1Dbnegltl(0.15)12HH1 
Lubin 1tl(O.I1)74H4-16 

f"'"b;;;dG~~~;JS;óid;;h,i"1 f'""ś;;-;;~;;;~~';;;;:;~;;~~; ... ;~;;;~~;;;_ ......... ~,i 
= .,Samopomc Chłopska" ~ • 
= w tagowte ~ ~ ogłasza przetarg ~ 
!ri oaluza przetara na = ~ na następujące roboty: ~ 
! sprudai : ! ~ -koszenic trawy i piclęgnacja zieleni ~ 
~ 19;9:::b3~~z'i rok prod. ~ ~ - remoni pomieszczeń rozdzielaczy c.o. - 13 szt. ~ 
~ - sprzedasilnikmoc2SKW ~ ~ -pomiary instalacj i elektrycznej- 50 budynków ~ 
~ dn~':!et:t~\~ =~u: ~ ~ ki~g~o~::.brukarskie- remont chodników, wykonanie par- ~ 
~ godz. 9 w biurze Spóldrielni, ~ ~ -projekty: docicplcnie - l bud., drenaż- l bud., parkingi ~ 
l "i~,::r~i~c~ d:!::e:J,~ ! ~ osiedlowe ~ 
= dzielni 10 ' ~ Przelarg odbędzie się w siedzibie ŚSM, ul. Warsz.aYI'Ska ~ 
= ła•cuj. proe. ceny wy..-o- ~ ~ ISS,wdniu IO.IV.l997r.ogodzinic IO.Ofcrtyn:;alcżyskladać ~, 
= lnfonnacje moms uzyskał! = ~ do dnia 9.1V.I997 r. w sckrclariacie ŚSJ\1. , i po~;j.::~~~i~:~!~~ unie- ~ ~ SzczcgóloYI'e informacje o zakresie robót i wysokości ~ 
~ niJJienia pruta ...... , bez po- ~ ~ wadiów można olrzymać w AD M " Uroczysko .. , pok. 2, teł. ~ 
~ . .. w ~ ~ 331- 10- 01 wewn. 14. ~ 
l ...... ~::~:~:~~:~ ........................ ~!!J ~ ............................................................................................................................................................. ~~ .. ~ 
Zarząd Gminy w Grabowie nad Pilicą 

ogłasza przetarg ofertowy 

na dost.a..·ę dla Unędu Gminy w Gr2bowie n. Pilicą 
.sprzętu informatycznego. 

Specyfikl.cję istotnych n runków umówienia moina odebr.lć 
w tut. Un.ędzie Gminy, pokój nr 9 lub uzyskać telefonicznie pod 
nr (6-488) 728-97 1ub 721-82, wewn. 14 (Sekrelan Gminy). 

Zarząd Miasta i Gminy w Ska1bmicnu 
ogłasza przetarg nieograniczony 

na moftmizację drocl cmlnnej nr ISI-4022 Kt\l.ld-Szczelwu\w. 
T ermin realizaCJi: ZO.V.J997, 30.VI.1997. 
Termin składania ofert upływa dnia IO.IV.1997 r. godz. 9. 
Otwarcie ofert nastąpidnia IO.IV.I997 r.o godz. l O w Urz~zieMiasta i Gminy 

wSkalbmierzu, ui.Kościuszki l. 
Specyfikocj~oraz inneinformacjeodnośnie przetargu można uzyskać w U~dzie 

Miasta i Gminy w Skalbmicrzu, pok. nr 2, te!. (G-49) 524-700 wewn. 73. 

r----~-.:;~tG~i~;-;b~;.;ń~'k~n ·· · ·l 
~ ogłasza przetargi nieograniczone na: ~ 
l ' 
~ t. Opracowanie projektu budowlanego chodnika ~ 
~ wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 15470 w miejscowości ~ l Tumlin- Dl!brówka. ! 
~ 2. Wykonanie nawierzchni bitumicznej - warstwa ~ 
~ ścieralna z betonu asfaltowego zamkniętego grubości ~ 
~ ~~:::drodze w miejscowości Zachełmie-Kościelna ~ 

~ Oferty należy składaf do dnia tS.IV.tm r. do godz. ~ 
~ 14.30 w siedzibie Urzędu Gminy w Zagnańsku, ul. ~ 
~ Spacerowa 8. ~ 
l Materialy dotyczące pnetargu można uzyskać w ! 
~ Urzędzie Gminy w Zagnańsku, w godz. od 7 do 14.3J!;RK ~ 
.................. , .......... , ................ , .......................................................................................................................................... .. 

Zarząd 
Gminy 

wMorawicy 
ogłasza 

przelarg nieogra
niczony na wyko-
nanie wraz z dos
tawą pięciu sztuk 
kontenerów na plo
zach o pojemności 7 
m sześć. z blachy gr. 
3mm. 

Przetarg odbędzie 
się dnia 9.IV.I997 r. 
o godzinie 13 w sie
dzibie Urzędu Gmi
ny, pok. nr 14. 

Bliższych infor
macji można uzys
koc pod numerem 
telefonu 114-93llub 
w Urzędzie Gminy 
w po k. nr 23. 

REKLAMA 

= r ,m'G";;;;;"'" -iJ-----.-,,------.. ---.. -------;~='WT=;;;j;;--N:-:-:::O:-::W.:-:~--:-:R=-O::-D=-=Z:-:lN-:-:-~:-K::::-:O:-::M--::P=U:::7::::'E:-::R--:Ó"..W--. •• ... iJ~ ~'!I ~'. STANDARD, YOUNG, FAMILY, PRESTIGE ... .... .... H. ::-= Drukarki Lexmark, OKI, HP, Seikosha 
---------- FIRMA HOLDINGU ... ~ Okablowanie strukturalne MOD - TAP 
INTERNET zalożenie konta e-mail 5Mb i utrzymanie bezterminowe - 160,50 zl!!! 
Kiełce, ul. Sienkiewicza 43, tełl!ax 344-n -57, 366-21-11 , E-MAIL optkieł I!lonelpł., Radom, ul. Żeromskiego 31 , SDH, I piętro, tełllax 363-21-79 

f"'·' .. ,·" .. : .. , ...... , ..... "" ..... _ ............................ ~ ...................... ·, ......... .',·, ... ··, .. ··, ................... 1 
~ ~ ~ 
~ Powsz«hny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. ł , l 
~ NAJWIĘKSZY ZAKŁAD UBEZPIECZEN NA ŻYCIE W KRAJU ~ 
~ prowadzi nabór kandydatów na ~ 
~ ~ l AGENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH l 

~ Rolą agenta ubezpieczeniowego będzie zawieranie ubezpieczeń ~ 
~ na tycie. orrrujemy: ~ 
~ ~, ~ Wymagania: l)najwytszeWVl\igrodzenieprowilYJlltwkrajlJ ~ 
~ I) ukończony 25 rok tycia 2) ocbycieszkolenia umożli'Mającegouzyska- ~ 
~ 2)minimumśrednle~ałcenje meze~I8.Państwowego!kzędoJNadz~ ~ 
~ 3) niekaralność UbezPiecreń. na ~onywanle czyllf'lOŚCi ~ 
~ ~atwoŚĆ na\\iązy.wnia kontak- ;~U:::~~mzaklademubez. ~ 
~ 5j dobfa prezencja pleClen na ttciew kraJU \ 

~ Osobyzainteresowane ww. ofertą proszone są o nadesianiec.y. ~ 
" 'M'az z Iislem motywacyjnym na adres: \ 

~ Inspektorat PZU Życie S.A. ~ 
~ ul. Miła10a, ~ 
l 26-600 Radom ~ 
! (tel. (0-48) 360-17-03) ,,,Gw ! 
~"', .... "', ........ "', ........................................ "', ........ "" ........ "', .. ,'., .. , .. ,'., .. , ....... "', ... "', .. ,'., ... , .. ,'., ... "', .. ,'., .. ,'., ... , ... '.,'.,'., .. , .. , .. , ... , 

R@SSMANN 
Największa sieć Supermarketów 

Peifumeryjno-Drogeryjnych 
w Polsce poszukuje 

LOKALISKLEPOVVYCH 
O powierzchni powyżej 200 m kw. 
zlokalizowanych w atrakcyjnych 

punktach handlowych 

tel. 0-4240-55-75 

Zarząd Miejski w Jędrzejowie 
ogłasza przetarg nieograniczony 

na wykonanie następujących zadań: 
Zadanie n, 1 
Remont nawierzchni ulicy Przemysłowej w Jędrzejowie 
Zllkres neczOH)': 
- pOH.'ienchnill drogi - 2500 m kw. 
- OCQ'slC4enie nllMenchni - 2500 m kw. 
- .."kontlnie WtlI'SIHy profilaK'ej w ilości 75 kg/m kw. 
- .."kontlnie wanlHy ścieralnq - pow. 2500 m kw. 
- regu/tlcjtl wltl1,ów 

Zadanienr2 
- wykonanie nawierzchni bitumicznej na parldngu w Jędrzejo

wie przy ul. 11 Ustopada n' 87 - powierzchnia parldngu około 
5OOmkw. 

- Oferty 1UZlety skltldtlć oddzielnie ntlluJide zadtlnie. 
Koperlr nil zadanie nr l otnaCO'Ć ,.Remont ul. PnemysloK't!j". 
Koperlr ntl Z/ldllnie nr 2 0UUlc{yć "ptlrking ntl uJ. 11 Listopadtl". 

Oferty IIJllety skllldllĆw sekrettlritlcie UnrduMiejskiegowJrdrujo
wie, uJ. 11 Listopadtl JJ w terminie do dnitl 9.1JI.1997 r. dogodz. 9. 

Otwarcie olerlnlUtąpi HI dniu 9./V.1997 r. o god:. 10", siedzibie 
lln:pJu Miqskiego. 

Oferltl powinna urwiUtlĆ: koszt wykonllllill NnZll podatkiem J' AT 
ortlZtenninwykOllllnitljllkrówn;~oJwilldc::uniIlZllWllrle",llrl.22ust. 
2 ust~ o tumówienillch publicvrych. 

Pracownikiemupowoinionymdolwntllktuz olerentamijestmgrini 
Mtuek Wolski. tel. (0-498) 610-10. IWJI! 

SPECJALNA OFERTA 
"Słowa Ludu" PRZEDSIĘBIORSlWO WIELOBRANżoWE 

IMnerekJamy 
Ił' ~towiac:h, ~kowie, Wrocławiu, 

Pozn.niu, BiMymstoku I Szcadllie. 
Tre$ć reklam Z ostatniego tygodnia 
z gazet· 

BAWED 
"Gazeta Krakowska" - KrakOW 
"Dziennik Zachodni" - Kalowice 
.,słowo Polskie" - Wrocław 

ZAPRASZA DO HURTOWNI 
"GłOI Wiełkopolski" - Poznań 
. Gazeta WspółCZesNI" - Białystok 
"Głos Szczeciński" - Szczeclo 
oraz Ireść ogłoszeń drobnych 

WĘDLIN 
z ostatnich trzech numerów .Słowa 
lodu· poznasz dzwoniąc: 1./1 

BIURO: KIELCE, UL GóRNA 25, tel. 368-15-72, 368-23-99, la. 36B-21-21 

~ TELEFONICZNA 
n NR1, KlELCE,ULGÓRNA25, tel. 368-15-13 :;; 
D NR 2, KIELCE, UL KARCZÓ~OWSKA 44, tel. 505-06 g 

~ AGENCJA 
lei 368-22-01 INFORMACYJNA 
teL 368-22-03 pon.-pt 9 -18 

ci Z~~: ~Z~~~~Lu~H:~'Z~~~~~~:~~eJ- 368-32-32 

"J NR 5r BIJSKO-ZDRóJ, UL WWSKA POLSKJEGO 33, tel. 78-1)0 

BLACHA OACHO' WKOWA -TRAPEZOWA 
-PŁASKA 

l:) ocynkowana, alumIniowa o P<1'IIebI\a (duJywyt>Jr kolortlw) 

!El l.łM-,y T,!!l!if fH-1tf( ... 

"'SIli' MIKROTECH sp. z a.a. w Krńni. 
klosno. Grodzb26.1t1. (D-13)<432·6Hl 
l ilralenJlllIWI: 

KIdct łłI(Hl)J68·1J..17 
Radom ttl.(D-U136l).9H8 
Tlrnobnt9 ItllD-15) 822·n·11 
Lublin tel. (D-I1) 7<4HH6 

Ii" ........... , ....................... , ....... , ....... , ....... , ....... , .......................... , ...................................................................................................................... "" 

~ Świętokrzyska Spółdzielnia Mieszkaniowa ~ 
~ ogłasza przetarg ~ 

~ na następujące roboty: ~ 

~ - koszenie trawy i pielęgnacja zieleni ~ 

~ - remont pomieszczeń rozdzielaczy c.o. - 13 szlo ~ 
~ - pomiary instalacji elektrycznej - SO budynków ~ 
~ - roboty brukarskie - remont chodników, wykonanie par- ~ 
~ kingów itp. ~ 
~ os~e:~:!~:ty: docieplenie - I bud., drenai- I bud., parkingi ~ 
, , 
~ Przetarg odbędzie się w siedzibie ŚSM, ul. WaTS1'.awska ~ 

~ ~!Sd::~i.~~.~.~l~ ~~~;:t~i:~~~~~;:.rty naJ eiyskladać ~ 
~ Szczególo"'e informacje o zakresie robót i wysokości ~ 

~ ;;~~~;_~;:ea".:~~~ać w ADM "Uroaysko", pok. 2, tel. ~ 
~ 606OI1tJ,. ~ ............................................................................................................................................................................................. ~ 

zarząd Gminy w Grabowie nad Pilicą 
ogłasza przetarg ofertowy 

na dosta",ę dla Unędu Gminy w Grahowie n. Pilicą 
sprzętu informatycznego. 

Specyfikację istotnych 'A-arunków zamówienia moina odebrać 
w tut. Unędrie Gminy, pokój nr 91uh uzyskać teleronicznie pod 
nr (0-488) 728-97 lub 721-82, "'ewo. 14 (Sekretan Gminy). 

Zanąd Miasta i Gminy w Skalbmienu 
ogłasza przetarg nieograruczony 

na modernizację drogi gminnej nr 151-4022 K6zki-Szczek1ln:6'11'. 
Termin realizacji: 20.V.I997, 3O.VI.1997. 
Termin składania ofert uplywa dnia IO.lV.1997 L godz. 9. 
OtwMCltoferl nastąpi dnia ł O.l V.1997 LO godl..lOw Url~dzie Miasta i Gminy 

w SkaJbmlcn:u. ul. Kościuszki l. 
S~cyfik8cj~oraz inne infonnaCjeodnośniepn:elargu motna uzyskał: w Ui"Zę'dzie 

Miasta i Gminy w SkaJbmienu, pok. nr 2, tel. (0-49) 524-700 wewn. 73. 

. .-.;.; .............. ,.; ........ ;. .• ;. ....... ,.' ...... ;. ... ;., .... ,.'.;.' ........ ;. '. : ... , ..... ,,""' ............... .: ... .:.:.:.: ... ,""' ... -., ... 
l Zarząd Gminy W Zagnańsku ~ 
~ ogłasza przetargi nieograniczone na: ~ 
~ 1. Opracowanie projektu budowlanego chodnika ~ 
~ wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 15470 w miejscowości ~ 

~ Tumlin-Dąbrowka. ~ 
.. 2. Wykonanie nawierzchni bitumicznej - warstwa ~ 
~, ~, ściemlna z betonu asfaltowego zamkniętego grubości . 
~ 4 cm na drodze w miejscowości Zachełmie-Kościelna ~ 
~ Górka. ~ 
l Oferty należy skladat do dnia IS.IV.I997 r. do godz. ~ 
l 14.30 w siedzibie Urzędu Gminy w Zagnańsku, ul. l 
~ Spacerowa 8. ~ 
~ Materiały dotyczące przetargu moina uzyskać w ~ 
~ Urzędzie Gminy w Zagnańsku, w godz. od 7 do 14.3!1lK ~ 
" ... ", ................... , .................................. , .................. , ............................ " ................ , .................... , ................. ~ 

Zarząd 
Gminy 

w Morawicy 
ogłasza 

plZetarg nieogra
niezony na wyko
nanie wraz z dos
tawą pięciu sztuk 
kontenerów na plo
zach o pojemności 7 
m sześć. z blachy gr. 
3 mm. 

Przetarg odbędzie 
się dnia 9.1V.l997 r. 
o godzinie 13 w sie
dzibie Urzędu Gmi
ny, pok. nr 14. 
Bliższych infor

macji można uzys
ka:: pod numerem 
telefonu 114-931 lub 
w Urzędzie Gminy 
wpok. nr 23. 

G. 

~71 
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http://sbc.wbp.kielce.pl
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BUDOWNICTWO 

AKCESORIA MEBLOWE 
PM<LE 
- boezeryjne MOf -17,90zt m kW~ 
- podlogcMa- 37,90 zł m kw 
Bl.ATYKIJCI-łEN'.IE 
od25złmb 
F'-YTY 
-wiOfoweiMOF 
CMryZVAT 
~-t(lełQ, aorn. 25. 34~50-83. 

8e139 
8t.łf- t.cłnld ~ń: UPAT i lme. 

Kotwy apecjalittyczoe, dyble, Wb<JM, 
ląCVliltlr~.zt~~.~. 
uchwyty,kolkl-lloła.cła,gwotdzle-ateat 
pirmcienioM,~.~ne. 
l.lłrnowe,~aM'IOWiertne. 
EWIP.KlełQe, ~ <ł ldotazd od 
Wit~). 33-16-021 GA325 

FlRM.ł.Handlowa,flOOR"~: per
klety, moulkl. P'!nele podłogowe, kleje. 
IChody KleQ, ul ~ , ... 
361-19--49 KH201 

FlAMAHandlowa ,Fl(X)A'ofen4e: per
klaty, mozaiki, penete ~.kleje, 
schody, orM. Kielce, ut ~ 14a, 
361-19-49 KH242 

FOI...LA: 
• dacnowa ,.....,.N 
• ogroónlc.ZII 
'stretch 
Cei'IY producenta. Polskie atesty ,XL· 

Klełce. Oomaszowska 115. Rolna 8, 
tel. 368-<l8-79.3ot-417-o4 XUI 

• rzoeuo·-oryginalne sz-dzlde pow
lekane blłichy dach(M.1(owe, trapezowe l 
rynny .BOAGA·: folie da~ l funda
mentowe ,OORKEN": bitumiczne płyty 
dachowe .ONOUUNE"; -ma mineralna 
.GULLFI8ER". Nisltie ceny RATY Klałce, 

Skmltlewslul "· tel. 3-45-59-35 KH254 

Budowlany Kielce, 
1$99 

N.VNIĘKSZA k1Mc1u1 hurtowni~~ flłY· 
tek cerarnicznycl'l. eleo4cyjnyeh (700 
wzorów) Bezpo6redl'lilmł)ortar{HisZpama, 
Wiochy. Francja, Czechy). ~at rl · 
llklfo. ul Cedro-Miuur 7,(c.dzynlo, obok 
cmeolaruj, 368-01-65 1560 

TANIEblachyc.zarnekawalkowe 1\.ątow
nokl. ceownokl 3mb Stall tebrOWłlne g.ll d· 
kil Transport 10 km graloS Nowiny 
366-72-90 03422 

DRZWI 
NTYWŁAMANIOWE 

344-23-36.0P'TlMA-dealeł"Gerda. 

OKNA .JEONClAAMOWE. pyty gip
SO\\O-k.lrt~ (KHAUF) siding, drzwi 
·~·~ l blachy. ,MABlD", 
Kielce. Skn:etlewska 4, lei. 368-44-40; 
lagl'lal'lska72,tet3<1-484-19;Jtdnejów, 
Dojazd l, tat 613-52. KH228 GK94 

OKNA. z PCV, rolokasety Producent 
.VICTOR'",Kiełce,S~&6(terenehe
madinu), 366-20-73. 10-1173 

FIRMUS - deallr GEROY. 361-60-46. 
03571 

KLIMATY ZAC JA 
Ot<NĄ, DRZWI. PCV, 1lumlnlum, roloka· 

Mły. EUoiX Kielce, an-ldzkl 28, 
345-18--60. GK133 

OKNA.OOwł.WI.mlll:lrtaly budowł.lne. 
. MABUO", JtdneiOw ul. Dojazd 1, hll. 
613-52. KH229 

KUMATYZATORY chłod~ew-
Cle,wentylacja.wentylatOI"y,kurlynypo-
wtettzne .• Aquaklim"Klelce.Messalsklego 
l 4. 368-86-00. OG227 

PARAPETY aluminiowe nl&mieckie. 
KUPNO 

ROLOKASETY Alutechnika, Kolberga 11, 
345-18--35. 03186 ANTYKI, meble pn:edwojenoe. lakte l.ły 

stan. Radom, 0601-22-64-71. RR119 

PARKIET,Iistwy- .Aembudex". Kielce, 
Gór!lll 20, tal. 368-20-79. 03737 MAKUL..ATURY, zlomu matell koloro-

wych. ,SlNOMA" Kielce, Kolberga 2, 
PARKIET, panele - słdad. LI. Wojska 090-315-869 1877 

Polsldego20,tel.34--423-29. 1854 
STAROśWIECKIE Kielce, 

SIDINGJednorodny-alewacłarOwolet 
z ociepleniem l montatem. Nlo~szy 
wyb(lr w regionie. Transport bezpłatny 
Panele wewr~t~rme Kamleń elawacylny, 
styropian, dolchćwka bitumiczna. Blacl\8 
aluminiowa Drzwi~ l zewr!ł
ttzne Bramy geratowe Poktycie tenno
zgrze-łne .US-POL" Kielce. Dyminy 
(obok Febryld OomOw). 361 ~-95. 
229--41 . Radom. Lubelska 77. 528-t1 
wewn.3 00186 

366-78-12. 03773 

UKŁADANIE PANELI 
PROI"ESJONALNIE, 368-50-94 

02720 

LOKALE 

.SIOING" elewacje; winytowe zewn,
tn:ne.Paneling"paneletciennewewr-ę· 
tn:ne. Sprzedat - wyltonanie .lnwest" 
Klelce,tel. 361-28-45. 02688 

368-43-a& . • COMPLEX---ooM" 1590 

368-7~Agencja.Wtglowska" 
GK131 

SlPOREKS.SO"zdostiWII-cenyfabry
czr,e Rldoszyca, ul Popn:eczt11 lA, tel 
312 (wi.czorem) K023 

AAA Kielecka Giełda N""~eruchomośc:l 
-15 1aldoświadcZeń.Zapraszamy Kielce, 
Sienkiewicza 9, 344-63~. 368-23~ 

GA309 

Obwieszczenie o licYtacji nieruchomo'ki1 
' Komornik Sądu Rejonowego Rewiru Ul-go, mający kancelarię w Kiel· ' 

cach, ul. Wesoła S 1, pok. 423, na podstawie art. 953 § l KPC podaje do pub
llc.tnej wiadomości, te w dniu 9 maja 1997 r., o godz. 9, w Sędzie R• 
jonowym w Kiełcach, ul. Jana Pawła 119, w sali nr X, odbędzie alt lllcytac)a 
nieruchomości położonei w dziełnicy Nłewachlów, przy ul. Batalkinów 
Chlopsklch nr 91, btdącei w użytkowaniu wleaystym Przedsiębiorstwa 
Robót Inżynieryjnych Budownictwa Przemysłowego w Kielcach w upad
łości. 

Nieruchomość o paw. 17.427m kw. na której wzniesionesąnastęptJ}ące 
budynki: biurowy, magazynowy, warsztatowy, zbr®wnia oraz wiata po 
-..vę:He betoniarskim, stanowiące własność ww. Przedsiębiorstwa 

NienJChomość osucow.na jest na kwott zł 389.394,00 
ceiUI wywołwt/a I'Nł Jlcytac/1 wyrtM./ Z9Z.IU6,00 
'łkoim;. zł 38.939,00 
NiłJIVChomo1tmożna 09~ woluufe od 14Jv.91 r. do30N.91 r. 

wgoctdn#lchod9do1Z. 
Akta egzellucyjne do wglądu w kancełarii komornika 

w~~~=:S!<sl~='zawin~st;\;1~e Rejonowym 

Przy lk:ytacji ~ zachowane ustawowe warunki licytacyjne, )et.eli 
dodatkowym publicznym obwieszczeniem nie będą podane do wiado-
mości warunki odmienne. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia 
własno$Ci na rzecz nabywcy bez zastrzeter'l, jet eli osoby te przed roz
poczęciem licytacji nie ZłOtą dowodu, te wniosły powOdztwo o zwolnienie 
nieruchomości lub jej części od egzekLJąl i te uzyskały w tym zał<resie orze-
czenie wstrzymujące egzekucje. 

Utytkowaniesłu1ebności i prawa utytkownlka,jeteli nie są ujawnione w J 
ksltdlewieczystej i nie zostaną zgłoszone najpótniej na trzy dni przed rot· 
poczęciem licytacJI, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji, 
wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu 
własności. 11110" 

'---

NAJTANIEJ W KIELCACH!!! 

Suchetynki Rigips. 
~ o Profile o Akcesoria 

O inne materiały budowlane b' KIELCE.- ul. "1 Maja 1 36~ 
dor u~ centr.(0-41)3-4-528-82,1eL/1u(0-41)368-33-91 
--- ponledllałek-pląlekgodz.8-16,sobota8-13. 

~ 
Kielce, ul. Skrzellewska 4 

te l./fax 345·39~0 
tel. 345-40·12 

.. . i dach gotowy E-i~iJ~~!-!-fJ-'·5~·!!~!·! 
Dachówka cementowa i ceramiczna# Folie dachowe 
Syste m y rynnowe # Materiały do Izolacji te nnicz naj 
B itumiczne płyty faliste # P~ gipsow o - kartonowe 
O k n a połaciowe # ElementY wykończeniowe d achu 

Firma "PIA PIASECKI" S.A. 
zatrudni do pracy na budowach w Warszawie pracowników 

w zawodach 

.r cieśla 

.r blacbar.~; budoMany 

Zainteruowanych tll-Prastamy do siedziby Firmy "'Kielcach, 
u f. Paiuka 84, doja"(.d autobus nr nr 19, 31. 

l161GA 

EKLAMA 

AGENCJA .Loin~m· 
344-22-48 

AGENCJA. Pius". Kielca, plac Woloo6d 
4. tel 368-08-73 KH268 

AGENCJA lNTEA-OOM Kielce, Slenkie· 
wicu37110.368--G4-49 GK123 

AGE.JIK;JA INTERLOCUM Kielce, !0-4 l) 
344-53~2 GK114 

AGENCJA NieruchomOśCi kup~ 
sprzeda, wvnajmle mies.zkanla, dotny, 
lokale,działki,344-70-76 GK67 

00 wynalfcla M-3 CzamOw płatne 112 
roku z gOry. Klek:a, 34-509--45 03824 

.KONTAKT"mleazklnlldoldaptacjlod 
650ztlm kw .. 368-14-20--..131 

03806 

MIESZKANIE 66 m kw. ne ŚwiftokrZys
kim- aprzedam. Kielce, 331-98-73. 

03647 

.PEŁNOMOCNIK - NlERIJCHOMOścr 
pOSZukujeolertkupna,$pi"Zeda.ty:mleu· 
kań, domOW. dl:i&l&k, gospodarstw rolnych. 
368-40-94 1887 

POSZUKUJĘ lokalu w centrum Buska l 
PlńcZoWa na cele 1\endlowe Tel. (0-41) 
368-31-Q1, 0602-259-363. 
090-33-54-11 03764 

POSZUKU-M; lokali biurowych. Kielc., 
332-31-86. 03808 

POSZUKU~ lokalu na gabinet koame--
tycz:ny Kielce,362-32-11 00816 

POSZUKUJĘ w Kielcech mieszkanialub 
częse domu z osobnym wejłcłern. ga~
tem, telefonem na okras roku Grzeczno$· 
clowy letelon366-46-47godz.. 12-15 . 

03193 

SPRZEOAM M-3. M--4. Stok. centn.~m. 
344-'-70-76. GKI27 

SPRZEOAMmieukanie50,5mkw l pili)· 
tro. KSM Kielce. 344-35-96 03805 

MEDYCYNA 

0-90-686-181 GINEKOLOGIA. zabiegi 
-tanio Klelee 03817 

ATRAKCYJt-E Odchudzanie, odtywia-
rola komorkowe .Herballle". (041) 
368-34- 24 1573 

BEZOPERACY JNE leczenie kamicy lot· 
cłowej, nerkowej, prostaty, hemoroidOw, 
łysienia. Zapisy Kielce, 3-44-87-18 (15 
- 17). SE122 

CHCESZ achudnąe skutecznie? Netu· 
ralneproduktyodżywcz.e (048)318-662. 

GW46 

GlNEKOLOGiezt.E lanie zabieg!. 
(0-42)36-05--21 (10- 18). KA75 

GINEKOLOGICZNEtanie zabiegi- rćw-
nlet zaawansowane. (042) 30-23-28, 
32-73-49(10-18). KN8 

GAOZI CI nadwaga? . Herballle" 
pomaga (0-41) 366-20-86. 0268-4 

KURS Jogi lecvłlczej. (041) 
331-5.2-54,344- 10-14. SE154 

TURYSTYKA 
BUS - pn:e'lo()z oaob kraj - zagranica. 

344-70-76,344-04-30. GK134 

FFIANKFURT - przejazdy, (048) 
378-23-75. RRI06 

FRAM<FURT, Mannheim. UpSkO, (0481 
37-80-307 .WOJTEK". GW38 

~KIELCZANIN"-Przejazdy do Hiszpanii 
Kielce, 331-4()-34. 0925 

MIKROBUSY 361-51-88 03760 

• TRAMP" Pmljazdy do 1-łlłZJ)Inil 

Klalce,264- 95 03497 

WCZASY, kolonie. obozy, pn:ej&Zdy 
autokarowe- cala Europa, ub-ezpieczenia 
- olerujeBiuroTurystycme.lnler- Kodex", 
Paderawsklego 47. lei 368-38--18, 
366-03-50 Kielce 03785 

WYNAJEM busów. 331-58-80. 03812 

BRAMY -uchylne garatowe 
- przesuwane wjazdowe 
-segmentowe garatowe 

- rolowane przemysłowe 
-segmentowe przemysłowe 

NAPĘDY DO BRAM 
SZLABANY 

MARKIZY 
DRZWI - przeciwpo.tarowe 

- uniwersalne stalowe 
l.JOid• - wewnętrzne (np. do błur) 

Wontu.aaw.nztb,rob'!NCJł•łfłl § 
PHU Darmar S.C. 1'[!]1 
==II.III.I'W361o0'-&3 ~ ~ 
LM~.~~w~·~~~~~"~·"~~~~~~~·~~--J ~ 

BUDOWNICTWO 
A.. GlAZURA - TERAKOTA hiszpat'l&ka 

- ceny hurtowe, nB1~SZY wybOr .Cera· 
mlkal" Ktelce.a..l'l$ka 14A,368-1<1-83 

KH200 
AKCESORIA MEBlOWE 
PANELE 
- boezMyj .... MOF - H ,90lf m kW., 
-~-37.90złmkw 
BlATY KUCHENNE 
od 25zł mb 
PŁY1'I 
-wiOtowelMDF 
C8ny Z VAT 

lUK - Klełce, GOmII2S, 34-450--&3 
Sł:139 

BMf - techniki mocowań: UPAT I inne. 
Kotwy speejalisłycme, dyble, śrubowe, 

łączniki tOlPOJO'lllll. złącza kątowe. wkrłłY. 
uchWyty, kołki-izolacja, gwotdzIłI- atest 
plertcleniowe, Wttne. og(IInobudow4ane. 
tdmo_. blachowkrfłY samowIertne. 
E'MP. Kielce. Magazynowa .. (dotazd od 
WrtONl).33-16-021 GA325 

F1RMAHand\olwo.flOOR'"oferuie:par
klety, moulkl. ptI,.,." pcdłogowe, kIeie. 
ISoChody KleK:.. ul. ChtclI"lsQ 14a. 
361-19-49 KH201 

FlAMA Handlowa .F\.OOR" oleruje: per
kiety, rnozalkl, panele podłogowe, kIeie. 
.chody, drrNi. KIelca, ul. Ctotclr'lSka 148, 
361-19-49 KH242 

FOLIA: 
• dachowa 
• ........ M 
" ogrodnicza 
· slr.lch 
Ceny producenta. Polskie atesty . • Xl" 

Kielce. Oomaszowska 115, RolNI 8, 
tel368-()8-79.34-411~ XLiI 

. IZOBUO' - oryginalne ~ pow
leks.,. blachy dachOwkowe, Ir.pe~ ł 

rynny .~GA': loIie dachowe I funda
mentowe . OORKEN"'; bitumlczne płyty 
dachowe .ONOUUNE"; wełna mineralna 
. GUllfI8ER", Niskie ceny RATY. KIelce, 
Skmlllewsk8 4, lei. 345-59-85 KH254 

Budowlany Kiłlłcl, 

I n for macje tel. 
366-03-66,0-602-301-1 10, 

OS99 

S;enkhewi,oia 3.8-38-04. o-<;o~ 

era 
GS M 

dealer 

NAJWIĘKSZA k.eledc.a hurtownia pły
tek ceraftllcznych. elewacytny<:h (700 
WWI"OwI Bezpołrednilmporter(Hi~nia 
'Mochy. Francja. Czechy), Sprzeda: ra
talNo, u l, Cedro-MazIK 7. {Cedzyna, obok 
cmenłaru), 368-Q1-65 1560 

OKNA JEONORAMCM'E. płyty gip
SOWO-kartonowe (KNĄUF) akfing, drzwi 
anty./llamaniowe i blachy. . MABLV", 
Klea, SkrzetJewaka 4, tel . 368-44 .... 0; 
lagoal'lska 72,leI. 34-484-19; ~ejOw, 
DojU(! l, tal 613-52. KH228 

OKNA :t PCII, roIoka.sety Producent 
.VlCTOIr. KIelce, Słlnjne 86 (taran er. 
madinul.366-20-73. KH173 

OKNA, DfUW\, PelI. aluminium, roIoka
Aty, El..MIX KleIce. Grunwaldzka 28, 
345-18-60. GKI33 

OKNA, drzwi, sial, InlIterla!y budowlaroe 
.MABUO". ,lfdrujOw ul Dojazd " tel. 
613-52, KH229 

PARAPETY .turni"*- nl&mieckia. 
ROlOKASETY, A1utechnika, KoIbef\ł8 11, 
345-18-35. 03186 

PARKIET, listwy - .Rembudex". Kielce, 
Górna 20, tel. 368-20-79. 03737 

PARKIET, panele - sklad. Ul. WQj&ka 
Polskiego 20. teł . 3-4-423-29. 1$54 

SłOtNG jednorodny - elewacje rOwnIet 
z ocleplenl&m I monlaam. ~kuy 
wybór w regionie Transport bezpłatny 
Panele _wnttrzne Kamień elewacyjny, 
styropian, dachOwk. bitumiczna. Blac .... 
aluminiowa, Or?wI--'rznel zewrlł
Inne. Bramy gar.~, Pokrycie termo-
19r1ewalne, .US-POL· KIeleiI, Dyminy 
(obok Fablyl<l 00m0wJ. 361-63-95, 
229-41. Radom. Lubelska 77, 528-11 
W8WI'I. 3 00186 

.SIOING" elewacje wlnybote leWllf
In:ne .PlIneUng" panele tclenne W8wrlł
Irzne. Sprzeda! - wykooanle .• Inwest" 
KIelce, tel . 361-28-45 02688 

51POREK5 ,60" zdostlwą - ceny labry
elfIe. Radoszyc •• ul. Poprzeczna lA, lei. 
312 (wieczorem} K023 

TAME bIIch)I CZlrne kaW8łkowe "'ąłOW
n<kl. ceown,kI 3 mb Stale tebrowane gll d
kie Tn!lnspOrI lO km gratis Nowiny 
366--72-90 03422 

DRZWI 
NTYWŁAMANIOWE 

344-23-36. OPTIMA - daaler Genie. 
GK9' 

FlRMUS - dealeł" GEROY, 361-60-46. 
03571 

KLIMATYZACJA 
KUMATYZATORY chlodląCO-9fZew

CZłI.wentylacjl.~tytatory,kurtyfl)lpo
.tnne. ,Ąquaklim' Kielc •• MassalsłUego 
14.368-86-00. DG227 

KUPNO 
ANTYKI. meble pmICIwojlnne. także zły 

slln.Radom, O6Ot-22--64-71. RR119 

MAKUL.ATURY. złomu metali koloro
wych .SINOMA' KIelcI, Kolberga 2. 
090-315--809, 1577 

STARO$WECKJE Kiałce. 
366-78-12. 03773 

UKŁADANIE PANELI 
PROFESJONAlNIE, 368--50--94 

02720 

LOKALE 

368-43--86. _COMPlEX-OOM", IS90 

368-75-88 Agencja .WfgłOWSka" 
GKI31 

AAA KieleckI Giełda Nieruchomo$cl 
-15latdoświadczel'l Zapraszamy. Kialce, 
Sienkiewicza 9. 344-63-63. 363-23-63 

GA309 

Obwieszczenie o licytacji nieruchomościl 
Komornik Sądu Rejooowego Rewiru ~I-go, mający kancelarię w Kicl- ; 

cach. ul. Wesoła 51. PQ«.423. napodstawieart. 953§ 1 !{PC podajedo pub- ł 
licznej wiadomości, te w dniu 9 maja 1997 r., o godz. 9, w ~ Re- ! 
jonowym w Kielcach, !,j. Jana Pawia II 9, wsall rw X. odbędzie Ił, Iltcytacja II 
nieruchomości położonej w dzielnicy Nłewachlów, przy ul. Batalionów 
Chlopsldch nr 91 , będącej w uZytkowaniu wieczystym PrzedsIębłorstwa 
Robót Inżynieryjnych Budownictwa Przemysłowego w Kielcach w upad- I 
loścl. 

Nieruchomość o pow. 17.427 m kw. na której wzniesione są następujące 
budynki: biurowy, magazynowy. warsztatowy. zbrojownia oraz wiata po 
vtę1:le betoniarskim. stanowiące własność ww. Przedsiębiorstwa. I 
~::';:;:;=/M1ł'zł ~::=~ I 
_mi." 30939.00 " Nierochomość można oglądać w oIue$ie od 14.1V.91 r. do 30.1V.97 r. 

Ił' godzinM:h od 9 do 1 Z. 
Akta egzekucyjne do wglądu w kancelarii komornika 
Nieruchomość ma urządzoną ks~ wieczystą w Sądzie Rejonowym 

w Kielcach Wydzial Ksiąg VoIieczystychza nr KW 1621 I. 
Przy licytacji będą zachowane ustawowe warunki licytacyjne. jeteli 

dodatkowym publicznym obwieszczeniem nie będą podane do wiado
mości warunki odmienne, 

Prawa osób trzecich nia będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia 
'A1asności na rzecz nabywcy bez zaslrze1:er'I, jetali osoby te przed roz
poczęciem licytacji nie ZłOżą dowodu.1:ewniOSły powOd.ztwo o zwolnienie 
nieruchomości lub jej części od egzekucji i te uzyskaływtym zakresie orze
czenie wstrzymujące egzekucje. 

lnytkowanie słu1:ebności i prawa u1:ytkownika. jateli nie są ujawnione w 
kslędze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpOtniej na trzy dni przed rOl
poczęciem licytacji. nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji. 
wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu I 
wlasności. '"" JJ~ 

NAJTANIE.J W KIELCACH!!! 

Suche tynki Rigips. 
~ D Profile D Akcesoria 
::l o inne materiały budowłane 

• ~ KIELCE. ul . ... Maja 1 3 6 . dorou":"- cenlr. {O ..... l) 34-528-82. teUla;c(!Hl)368-33-91 

-""~ "'-- poniedziałek - pląleltgodz. 8-16,sobola8 -13 

•• l ... ~_II_ Kielce, ul. Skrzetlewska 4 

II"~ tel.'::;, ~~~~~ 
, .. i dach gotowy M4-saą",!4 -hi,"n' 

Dachówka cem entowa i ceramiczn a # Folie dachowe 
System y rynnowe # Materiały do Izolacji t e nnlcznej 
Bitumiczn e płyty faliste # p~ gipsowo - kartonowe 
Okna połaciowe # Eleme ntY wykończeniowe d ach u 

Firma "PlA PIASECKI" S.A. 
zatrudni do pracy na budowach wWarszawie pracownikÓw 

w zawodach 
...... cieśla 
...... blacharz budo .. lany 

Zainll!/VoK'tltr}'ch VJpraszamy do si4'dtiby Firmy w Kielcach, 
ul. Pańska 1l4, dojazd autobus nrnr 19, 3J. 

EKLAMA 

AGENCJA .LOkUl"ll-
344-22 ..... 8 

Stasz,ce rS6~ ; 

AGENCJA _Plus·. Kielce. plac WolnośCi 
4. leI 368-Q8-73 KH268 

AGENCJAJNTER- OOM Kielce. Sienkie-
wicza 37110. 368-()4 ..... 9 GKI23 

AGENCJA INTERLOOJM Kielce. (()-41) 
344-53-62. GK114 

AGENCJA NIeruchomoŚCi Iwpi. 
sprzeda, wynajmie mieszltania. domy. 
loIIall, działki. 344-70-76 GK67 

00 wyna.kICia M-3 Czamów płatne 112 
rOku z gćI"y Kielce. 34-509-45 03824 

"KONTAKT" mieazkanlado adaptacji od 
6SOzt/m kw .• 368-14-20we"Wn. 131 . 

03806 

MIESZKA/>IE 66 m kw, na Swięloknys
kim - sprzedam. Kielc •• 331-98-73 

03647 

.PEŁNOMOCNIK - NIERUCHOMOścI" 
poszukuje oler! kupna. spnedaty: mleu
kal'l, domóW. c1zialek, goapodaralwrolnych. 
368-40-94. 1567 

POSZUKUJĘ lokalu w centrum Buska I 
PIńczowa na cele handlowe. Tei. (0-41) 
368-31-(11. 0602-259-363. 
090-33-54-11 03764 

POSZUK~ lokali biurowych. Kielce. 
332-3\-86, 03808 

POSZUKUJE; lokalu na gabinet kosme-
Iyczny Kielce. 362- 32- 11 03816 

POSZUKUJĘ w Kielcach mleszt<a,,;a lub 
Cl'ŚĆ domu l osobnym wejściem. gara
tem, telelonem na okres roltu GrzecVlOS
ciowytelalon 366-46 ..... 7godz. t2 -15 

03193 

SPRZEDAM M-3. M-4. S\oIt. centrum. 
344'-10-76. GKI27 

SPRZEOAMmleszłtanie5O,5mkw Ipi(!-
Iro. KSM. Kielce. 344-35-96. 03805 

MEDYCYNA 

0-90-686-181 GINEKOLOGIA, zabiegi 
- lanIo. Kielce. 03817 

ATRAKCYJNE odchudzanie. odt)Iwia-
nie komorkowe .Herbaml". (041) 
368--84-24 IS73 

BEZOPERACYJNE leczenie kamicy tot
cłowej. nerkowej. prostaty. hemoroidów. 
łyalenla. Za!*sy Klelee. 344-87-18 (15 
-In SEI22 

CHCESZ schudnąć skutecznie? Natl.ł
ralna produkly octtywcze. (04a) 318-662 

GW46 

GINEKOLOGICZNE la,,;e zabiegi. 
(()-42) 36-05-21 (ID -18). KA75 

GINEKOlOGICZNE tanie zabiegi - raw
nieZ zaawansowane. (042) 30-23-28. 
32-73-49 (10-18). KN8 

GROZI CI nadwaga? ,HerbeUle" 
pomaga. (0-41) 366-20-86. 02684 

KURS Jogi lecznlczaj. (041) 
331-52-54.344-10-14. SEI54 

TURYSTYKA 
BUS - przel'l();l 0&0b kraj - zagn!lnlca. 

344-70-76,344-44-30. GKI34 

FRANKFURT - pneja.zd)l. (048) 
378-23-75. RR106 

FRANKFURT, Mennheim. lipsko. (048) 
37-80-307 . WOJTEK". GW38 

.KIElCZANlN" - Pn:eJazdydo Hiszpanii 
Kielce. 331-40-34. 0925 

MIKROBUSY. 361-51-88. 03760 

,TRAMP" PRejazdy do HIszpanii 
Kielce. 264-95 03497 

WCZASY. kolonie. oboZY. prze}lldy 
autokarowe - cała Europa. ubezpieczenia 
- oleruje Biuro Turystyczna . Inter-Kodax·, 
Paderawsk.!ego 47. lei 368-38-18 • 
366-(13-50 Kielce 03785 

WYNAJEM bYSÓW. 331-S8-80. 03812 

HURM4NN 
Bramy gauuowe J pl'lemysłowe 

BRAMY - uchylne garatowe 
- przesuwane wjazdowe 
- segmentowe garatowe 

- rolowane przemysłowe 
- segmentowe przemysłowe 

NAPĘDY DO BRAM 
SZLABANY 

MARKIZY 
DRZWI - przeciwpotarowe 

- uniwersalne stalowe 
HOIdl - wewnętrzne (np. do biur) 

loIorrta1.-.nztlit,n!oflPllC/l . t.. ~ 
PHU Olrmlf S.C. rrnn 
==1"1Itftu 361~ ~ ~ 
ZIJ>.INrT'Ii Ka""tl'll'la14.ltl 31-.31-2i 

http://sbc.wbp.kielce.pl
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AUTO 
C.M. POLMOZBVT 
K I E L CE, S p . z o.o. 

ul. 1 Maja 191 
hurtownia części OACłA 
"lako }edyna w kra;u pos1ada 

w spnedaty oryginalne, Importowane z 
Rumunii części do samochodOw Dacia 
1300, 1310f', 1310TX 

• hurtownia częłcl DAEWOO 
"hiKIOWI'llazapewflladostallll\'czękl 

wlasnymtransportem 
• dogodne termlny płatności 
•zapraszamy w godz. 7-16, tel 

366-00-98 lub 366-39-00 -wn. 201, 
Kletce, ul. l Maja 191. 261/KH 

AUTO-MOTO 

111 GSM - TELEFONY 
Q-602-266-9&4. AutOliianny ameryk&r\-

=:~~~~~~11-~ 
AUT<H-IA.NOEL - KOMIS-cEDAO 

Raty, leasing, gotowtul. Sprzeda! czt&cl do 
samochodów zachodnich. Kielce, 
368-30---61 KH108 

331-37-49 AUTOALARMY. Promoclal 
lmmobiliser gratis 02806 

343-17-57. AUTOALARMY, magne
tyczne odcifele zapłonu, radiomOntat. 
BlAUPUNKT, centralne zamki. 1598 

MAMERYKAHSKJE autoalarmy 
..ALCATRAZ" (koel dynamlcZflV) oraz 
.LEGEND", centralne umki. V\llkowanle. 
radiOodtwarzacza. Nailępua w kraju ceny 
~e;~1g~IOPOL", Kielca, Ra8~i 

AUTo-GAZ. mootat. Kielce. Pakosz 53 
361-94-18,090-336-179,090-336-061 

1557 

AUTO-RADłO. .Wibtronic" Kielce, 
Padarewskiego 22. GA334 

AUTO-szvBY. Kielce. 361-57-17 
GA33' 

AUTOSuzukl.~R-cAR. Kielca. Nar-
uszewicza 33, lei 366-08-57, 
090-336-660 AF51 

AUTOALARMY - .Prestlge". Kielce. 
Manifestu L~ 34 (.Exbud"), 
332-65-99, 332-65-45 1$52 

AUTOAI..ARMY, IWMOBIUSERY, BLAU
PUNKT-apn:edał, montaL Kielce, teiJfa:r., 
34-4-34-79. 1559 

AUTOCZĘśCi .Bronowski". Hurtownia 
częłci do aamochodOw zachodnich 
Klelcę,Wesola47/49,34-4-23-73. 0G216 

AUTOCZĘśCi - aamochody polsłde, 
z.achodnie,aparatylaklerolcze.akcesorla. 

fc:-7,1 ·~k_ft;·,, ~~s!:'~~ ~~: 
soboty 8 -13. 03529 

AUTOCZĘśCI t.AOTOMARKET. aarno
chody ~chodnla Kielca, Jagiellońska 23, 
345-16-29 GK110 

AUTOlAKlERY - aerozole. puszki 
-wszyatk:Mikolofy .• Zema:r".Kielca. Kra
kowska291,345-7-4-53. 00221 

NJTOSZYBY . .Autołenl:r" Kielce, Wrzo
sowa 25,361-61-71. Radom, Ofbowa 4, 
362-60-15. Szewce 39 k. Kielc. 
345-92-()5 <.. GA332 

CtŁOONICE - Clłkl na ~mOwienle 
Klełce,331-56-51. 03481 

CZĘśCidosamochodOwzachodnlchle 

w=.\::L;r~~~~~~Ji 
002'7 

FORD-cz•kl zamienne. Kielce, Góml
ków Staszlcowsklch 15,34-502-52 

GA329 

HAKI holownicze. Klelce.361-57-Q4. 
03444 

MIESZALNIA sarnochodowych lakiarów 
~~f.t~x",Klalce,Krak~ 

Of'ONY. felgi aluminiowe ł stalowe. 
Kielce, 344-24-67. 03086 

PROOUKT'!' dla waraztaiOw blachar-
sko-łaki&micZych. Najnibze ceny. 
.Zem.ax-. Kielce, KrakOYriSka 291, 
345-74-53 00223 

PPHU "Stalbud" 
wKI .. cach, 

ul. Starowiejlita 1, W. 345-85-38 
oferuje w ciljglej ą~.ą 

hurto--J l detalicznej 
po najniższych c.nach 

ww-robv hutnicze: 
- prę:ty tebrow•ne 
- pł•Mownlkl 

- QzDłtnwnild g~lcowllne 
(ątowniki) 

- rury"C:Uimll i ocynkowane 

- błKtot oąnkow•rwa pł•Pł~J 
llno~OWił 

- błKtlf powlttU~ płalłluł ,...., ....... 
~ Szybka obeługa. 
~ Zapraazamw. ls.tlll 

-· L-~~~,u~d,~u~l.~~n~~~~~ZM:_-J 

SZLFOWANE wałów korbowych, cylin-

~3a~5o;__:e~;-~Soble~= 
.SZRor~sta2,34 537-56 01620 

Tl.UMIKJ - vwszystkletypy Hurt - Detal. 
IQalce,Stolerska 2, (G-41) 361H5-91 
Zapruzemy8-17,soboty8-13. 03526 

TŁUMIKI, katalizaiOI"y Kletce, Bodzen-
tytlska 13,344-32-76. 03818 

_WIGMOr S.C. - cztłci -ford IransiL 
mercedes, volkswagen. Kielca. Jegiellotl
llk.a62(:. 03776 

BRAMY GARAZOWE 

AlUTECłNKA - Boimy ;r:wilana, rolo-
k&Mty345-18-35. 02404 

BRAMA na 100 lal-HOR~. ocyn-

f.~o:-.:ót_r:cJ:_~~:_~,mi~l':5 

ta.ote~~·~~~;~~ 
03172 

SPRZEOAL: 

~3~::_T_KJ34j_~~cr,zanta K~~i 
125P (llatopad 90), betoniark' 8001.... 

(0498) 838-608. 03835 

MA-MIGOMATY -apawarkl. Kompre
aory -przecinarki plallllOW'I. ez.ki- ser-

~~-ieRaJ.:aF~.IT~~~A~~~c:W,= 
młolyl1161a 03067 

pok=C":J~,:pla~~!tC:.1z2Ś~m: 
090-336-809 03814 

AUDI 1,9TD (19921. Kielce, 
OSG-33-42-14 03715 

.AUTO-cRAFT" kornla samochodowy, 
potrednlctwo hand~. raty, got~. 
Kielce, Cadzyn~~ (50 m za cmentarzem), 
368-28-45 GK77 

lprl~~u: =~~Pr1~~~ 
30J--80-85 03789 

CZĘŚÓ zamieooe do clllgnlka OT-75. 
~~te., ul. lvtnia 1. te1.0!f:Jś 

FIAT 126p (1990). 60.000 km, stao b. 
dobry Kielca,JJI -23-36 03746 

FIATA 125p po wypędku. Kielce, 
368--46-93. 03813 

ISUZU GEMIM (1984} wcaloSci lub na 
cztki. Kielce, 366-Q1-56 wieczorem. 

"""" 
34-4~f.blołyctrewnlane - 1an1o.C::21J 

Ł.ADA2105(XI_83) Jewonnia 163.00827 

MERCEDES 124 2000 (19891. 27000 zł. 
Kielce, 368-32-88 po 1-4. 03841 

MERCEDES 2100. 94 r .. długi ~l 
51000id.Opelkadelt1,3;88r.,3-drzwlowy, 
:~~.~~4051,6; aa r., 1SW~ 

OKNA wtoszczowskia l damontatll 
(stan ldealny),pelnikoleiow/.zblornlk na 
olej 2000 litrOW. Kielca, 332- 50--54. • 

03677 
OPEl vectra 1.6ł. (91)_ Kielca. 

366-28-61. 03833 

OPI..Akadata(19911. (041)366-35-91. 
038" 

óśAóó€K Szkoleola PsOW zaprasza 
~interesowanych. Klełce, 22-499, Mazur
ska83. 03316 

PllY 00 PlYT l LAMINATOW 
Fabi-Babolzewo (ceoy labrycznal F H 
.r0btosam--Burezyn,I'Uelce,Skladowll3, 
(0411366-36-70 GK117 

TAt-10: regały sklepowe, lłtdy, witrynf 

~ł:~i~adza~J7~ 
TRZYMIESIĘCZNE s.n:zenlakl po 

c-:zarilach niemleckich Kielce, 
368-76-05. 03783 

1/W PASSAT GL 1,90 (1991)- Kielce, 
361-62-42 (8-16) GA319 

VW PASSAT lla"bo diasel lnlerculer 

:=9!!~boo~=d=-
Tel.090-336-7091ub258-46po 18.GA318 

WYPOSAiENE łalieoek. Producent 
mebli lazlanka.rrr;eh. Sklep .KRArłK
Sprzeda.t ratalna. Kietc., ul Leonarda 18, 
tal. 368-13-81 AF6 

WYPOSAiENIE łazienek. Nlakie ceny 
Slde9 .K..ma" Kielca, Duta 6, lal 
34-453- 11 02303 

NAUKA 

KURSY WORDA, fXCEI.A COmpulax, 
34-432-02 GK71 

Kie~~~4-J~erowe COm~~ 

C<!:~~34~1 komput~~ 
KURSY na samodllelnych kal(lgoY.ych, 

zan.ądzanla, marketingu, reklamy: dla pra
cOVI'nlkOW kadr; sakretarełl; obowlą:kowe 
azkolenieBHP;kornpułeroweoraz32inne 
- doatosuterny sit do Twoich potrzeb 
Slkola Zarządzania l Marketingu Kielce. 
362-35-07 GK76 

MATEMATYKA 369-89-27 03660 

NIERUCHOMOŚCI 

AGENCJA .K<rtrakt" apruda działki 
rakreacyjoe, budowlane ok. Kielc, 
368-33-22,344-32-40 SE158 

DOM- Dymlny 145.000 aprzeda Biuro 
MieszkanioweKlelca.361-65-12 

03624 

OPRAWA OBRAZÓW 

PRACA 

PPH Al.PEX w ltcZeszycach k. Grotca 
zalrudnl:technologaprzetwónlłwaOVfO
cow (praktyb PfZ'f produkcji koocentratu 
jablkoweool: machanoka maszyn spgtyw
c:rych;pracownikadllałueksporlu. Prefa
rowaoi fl'lfZICly!ni l rnnirnun średnim wy
kartalceniemlznajomotcl•~anle
mlecJuego Oferty; lfeleuyce, 05-622 
S.I~Duty.(048816t1-tn Ot<-417 

Pf\A.CA natychmiast (200,00 lygO(I
noowo). lnformac:;a. Kie!ca.361-14-Q2 
GA29' 

.~EC'YZJA"SCzalrudnlpracowruka 
l...,ykszlałcaoiem tracirum lubwytszym na 
atanowbko GI OWoego Energetyka (wyma
gane uprawnienia.). Oaot:Nsty kontakt 
Kielca. ul. Kusocil\skiago 50. teł 
361-36-43 03753 

ZATRUONĘ soldnego pracownika do 
prac produkcyjnych Kielce. 368-60-75 
(15-18) 03837 

Ról: NE 
MA LOMBARD - _U Maryoarza•. 

368-22-42 - natyehmiaatow. potyCzki 
Kantor .u Mary,..rza", 368-22-24 takte w 
o.edzielf Informacja nocna 090-335-870 

GA337 

KOMISY: Meblowy i 51)0f1owy Kielce, 
Planty 12,34-482-29 GA305 

LOMBARD- połyczkl Kielca, Staazica 
t, 344-22-15 GA308 

POSZUKUJĘ łMadkOW kolilłl samo
chodowet dnia 20.03.1997 w godz. 7.40 
- 8 00 na skrzytowaniu ut Zagnaflskiel l 
PeryleryjneJPrOU\!okontakt-Kielca. 
177-155 03838 

TŁUMIKI- aetWia, naprawa -wymiana, 
sprzedaŁ Kielca. ul Pakosz 16. tal 
3-616-411 03743 

TOWARZYSKIE 

(041) 361-25---49 .EXTAZA" 03603 

(041)361-49-15THAIS 03667 

(047) 273-31-40FRYNE. 03668 
SPRZEOAM dzlalk' 1,50 ha Rad-

6n-{)grodleoia Kielca. 361-20-48, AGENCJA .,AMAN)A-TOP". Kielce, 
03834 34-611-85. 03473 

~ CENTRUMMOTORYZACYJNE 
~ POLMOZBYT KIELCE Sp. z o.o. 

/ / (!) 
SHIIIIR 

Dui;y wybór części zamiennych, 
akcesoriów, akumulatorów, olejów, ogumienia 

zapraszamy 
Kielce, ul. Czamowska 22, w godz. 9-17, 

w soboty 9-14, te/. 366-12-11 

HURT-DETAL dozagranicznych 
bl&cl'l.zdena)(Ow.ośwlel!enoa,chłodnic 

--.~· -laldef')',OoUtid 
Kielce, SobłeskJeto 87,361-52-74. 

NAJTANSZEW POLSCE 
OKNAzPCV 

OKNA DREWNIANE: 
FERNO, URZĘDOWSKI, 

STOUMPEX 
OKPOL 
Koelce, ul łł.otaliuoó,..Chlupslr;och 77, 
tell4S·71-91.JH-~-2l 

~~~~~tc11!,!'~JN~·3ń~~~iJS~~ 
tci6S-l l -6l 

NOWY 
SALON 

p 
J~romonL 
KIELCE 
ul. Chęcińska 40A 
lei. 363-36-12 

361-63-97 

ZAPRASZAMY: 
WGODZ: 
10-18 

W SOBOTY 
/0- 14 

OTWARTY OD 
l.IV.1997 

~ Hurtownia Farb l Laki r6w .. HEl NICH" 
oferuje 

Nawozy po cenach fabrycznych 
Upusty dla odbiorców hurtowych 

Naszesklłdy Piekostów uiKole-)owa39A.Iełl0-41)306-16-S7wgocL!!XI7do16 

Woitca (rampakolettma)lel368-57-99w~z!XI7do15 Mll.h1 

MEBLE KUCHENNE 
NAWYMIAR 

~--· 

impregnaty, 4_ SIG MA 
farby, lakiery, V coATINGs 

tapety natryskowe, Dobór koloru z pald:J! 
wyprawytynkarskie 1750 BARlV 
Kielce, ul. Krakowska 62 (obok CPN), tel. 345-16-45. tellfax 361-09-85 

A TERAZ CZAS-~~ 
NA RELAKS~ i relaks na sen: 

O:?za~s~;!ę~a;~~O 
0-700-73-581 

relaks ogólnorozwojowy: 

0-700-73-582 
LEGION POLSKA, SKRYTKA POCZTOWA 174, OO-fl51ł W -WA 30, 3,70 D'mln z V"' T 

~ .. 
CYKl 

KO 
• • • 
• • • • 

HU~ 

~EKLA~M~A __________________________________________ _ 

:> 

3 

AUTO 
C.M. POLMOZBYT 
KIELCE, Sp. z O.Q. 

ul. 1 Maja 191 
hurtownia części DACłA 
• Jako Jedyna w kra;u posiada 

w sprzedaty oryginalne, Importowane z 
Rumunii częSCI do eamochodOw Dacja 
1300, 1310P, 1310ne 

• hurtownia czę$Ci DAEWOO 
• hurtownia zapewnia dostawę czę$CI 

własnym transportem 
• dogodne terminy płatności 
• zapras18my w godL 7-16, tel. 

366-00-98 lub 356-39-00 wewn. 201, 
Klelce, ul. 1 Maja 191. 2611KH 

AUTO-MOTa 

111 GSM - TElEFONY 
0-602-266-984. Autoalarmy arnerykan-

~r~ .. ~~~~~17.= 
AUTO-HANDEL - KOMIS-cEORO 

Raty,leaSing, goIOWka. Spnedat części do 
samochodów zachodnich. Kielce, 
368-:JC:Hi l KH 1 08 

331-37-49 AUTOALARMY. PromocJal 
ImrnobIliser gratis 02806 

343-17-57. AUTOALARMY, magne
tyczne odcięcie zapłonu, radiomoota!, 
BLAUPUNKT. centralne zamki. 1$98 

MAMERYKANSKlE autoalarmy 
.ALCATRAl." (kod dynamiczny) oraz. 
,LEGEND", centralne zamki, znakowanie, 
radIoodtwarzacu. Najlepsze w krajU ceny 
oleruje ,.AUD10PQl", KIelce. Radiowa. 
344-29-67 OG137 

AUTO-GAZ. monla1. Kielce. PakOSZ 53 
361-94-18,090-336-179.090-336-061 

1557 

AUTO-RAOIO. .Wibtronie" Kielce, 
Padere\lllSklego 22 GA334 

AUTO-SZYBY Kielce, 361-57-17 
GA331 

AUTOSuzukl,PETER-CAR.Kielce,Nar-
uszewtcza 33, tel 366-08-57, 
090-336-660 AF51 

AUTOALARMY - "Prestige" Kielce, 
Manifestu ~ 34 (_EJ:bu<n 
332-65-99,332-65-45. IS52 

AUTOALARMY, IMMQBILlSERY, BlAU-
PUNKT - SPl"Zede.t, monlal. Kielce, lelJlaJ(, 
344-34-79 1559 

AUTOCZĘSCI .Bronowskl" Hurtownia 
cąłci do samochodów zachOOnich 
Kielce, Wesoła 47149, 344-23-73.00216 

AUTOCZĘSCI - aamochody poI,kJa, 
zachodnie, aparaty laklarnlcze, ekcesoria. 

~) a~~?th ~~sz!::~k~ 1~: 
soboty 8-13. 00529 

AUTOCZĘSCI MOTOMARKET, aamo
chody zachodnie. Kielce, Jagle"0ńsk8 23, 
345-16-29 GKl10 

AlJTOlAKIERY - aerozole. puszki 
- wszystlde kololy . .lemax', Kielce, Kra
kowska 291, 345-74-53. 00221 

FORD - Clfścl zamleM8, Kielce, GOmI
ków StasziCOW$kich 15, 34-502-52 

GA329 

HAKI hoIownlCl:e, Kielce, 361-57-G4, 
03444 

MIESZALNIA samochodowych lakierów 
~~:~4~.max-, Kielce, Krak~~ 

OPONY, felgi aluminiowe I ata~. 
KIelce, 344-24-67. 03086 

PRODUKTY dla warsztatów blacl\ar-
sko-laklerniczych. Nąlnltsze ceny. 
.Zemax", Kielce, Krakowska 291, 
345-74-53. 00223 

PPHU "Stal bud" 
wKltler.ch, 

ul, $~Ika 1, W. 345-85-38 
of.nq. w clI!SiIłeJ -P1UICIair 

hurtowej I d.tallczneJ 
ponoJ_h_ 

wyroby hutnłcze: 
- prfłY iabl"QWane 
-płaskowniki 

- kształtowniki go~lcowane 
(~wnlkl) 

- rury'cume I ocynkowanłl 
- bIIIcht ocyNtow.~ pi-siu! 
itr.pezoWłl 

- błac:ht powIeka~ pł.~ 
Itrapuowaf\o\. 

~ SzybU obsługa. 
~ Z8praazamy. lwtJI 

_. L-~~~JU~d,~U~J.GN~n~~~Jd~ZM=.~~ 

SZUFOWANtEwałówkotbowych,cyfin-

~t'36~~~~'_~,SobIe~~ 
_SZROT".lgIasta 2, 34-537-56.01620 

TWMlKI - wszystkie typy Hurt - Detal. 
Kielce, Stolarsl<a 2. (0-41) 368---15-91 
Zaprasumy8-17.soboty8-13.03526 

TŁUMIKI, katalizatory Kielce, Bodzen-
tyl'lska 13,344-32-76, 00818 

• WIGMOT" SC. - cz,ścI- lord transit. 
mercedes, YOIkswagen. Kielce, Jaglelloń
s1u162c. 03776 

BRAMY GARALOWE 

ALUTECHNJKA - Bramy l'Irijane, rok>-
kasety 345-18-35, 02404 

BRAMA na 100 let - HQRMĄtoIII, ocyn-

~e~"1"~~~~7~~.~1~ 

zo.!~kt~?~ie~=~;~~ 
03172 

GARAtE: bramy uchylne. rolowane, 
~~~. Kielce, 2wtrOWl I~ 

SPRZEDAL 

~3Ki!~~343_~~~enla. K~~j 

125P (listopad 90), betonIark, 600L 
(0498) 838-608 03835 

MA - MIGOMATY - spawar1U. Kompre
aory- przecinarki plaV'llCl'We. Cz,tci - ser-

~:ki=n:aFk~ll~;~A~!.1rcW= 
mlotytll618 03067 

~=C?~~~Pla~:1:'8l2Ś~~ 
090-336-809 03814 

AUDI 1,9TO (1992). Kielce, 
090-33-42-14 03715 

..AUTO-CRAFT" kO)mla samochodowy, 
pośrednictwo handlowe, raty, gotOWb.. 
Kielce, Cedzyna 150 m za cmentarzem), 
368-28-45 GM.77 

sp~=~~' ::~F'Jl~~~.~ 
303-80-85. 03789 

CZĘści zamienne do cięgnika OT-75, 
~~~~' ~. lytnie l, 1.1.0~jJ 

FIAT 126p (1990), 60.000 km, sł.IIn b. 
dobry. Kielce, 331-23-36 03746 

FIATA 125p po wypadku. Kielce, 
368-46-93. 03813 

ISUZU GEMlrł (1984) w catoaci lub na 
cąści. Kielce, 366-01-56 wI&CZOI'em. 

GAl15 

344~~bloty drewniane -lanlo.cJf:~J 

lADA 2105 (XJ.83).Jaworznia 163.00827 

MERCEDES 124 2000 (1989),27000zt. 
Kielce, 368--82-36 po 14 03841 

MERCEDES 2100, 94 r., długi wyulkI, 
51000zł. Opel kadełt 1,3; 88 r, 3-drzwiowy, 

~~3t~~.r 4051.6; 88 r .• '~~ 
OKNA wt=zowskJe t delTlClf'iBbl 

(stan Idealny), palnik olejowy, zbiornik na 
olej 2000 litrów. KieICłl, 332-50---54'03617 

OPEl. vectra 1.61, (91), Kielce, 
366-28-61. 00833 

OPlAkadela (1991). (041) 366-3~91 . 
03810 

OśRóDEK SzkoIenła Psów zaprssza 
zainteresowanych. Kielce. 22-499, Mawr
ska 83. 03316 

PIŁY DO Pt.YT t l.ANINATOW 
Faba-8aboSlewo (ceny febryczne). FH 
.rO/)lo$llm- -Bu.-czyn,KieIce,5k1adowt.3, 
(041) 366-36-70 GK 117 

TAMO; regały $klepowe, lady, ~ 

~i:i·.!!~~i~adze~J7~ 
T~CZNE ucanlakl po 

owczarkach niemleclUch. KleIce, 
368---76-05. 03783 

WI PASSAT Gl 1,90 (1991). Kielce • 
361-62-42(8-16) GA319 

\IW PASSAT turoo diesel loterculer 

=9~~~~~d=-
Tel. 090-33S-709lub 258--46 po 18. GAl18 

WYPOSAZENlE łazienek. Producent 
mebli lazlenkowych. Sklep ,KRANIK" 
Sprzeda! ratalna_ Kielce, ul. Leonarl;le 18, 
tel. 368-13-81 AF6 

WYPOSA2ENlE iatienek. Nlskle ceny 
L~53':~". Kielce, Outa ~~ 

sa=~ukdo~'_~m~~: 
wagonowe lub odbiOr własny II. Kielc. Pro-

~~~2~~tOS~..8~~7~~~~~~ 
822-65-s4, 823-<l1-74 KHl14 

NAUKA 

KURSY 'HOROA, EXCELA Computex, 
34-432-<l2, GK71 

Kie~~~~Y4-3~~erowe Com&A~ 

e<!:~~ 34~1 komput~am 
KURSY na samodzielnveh ~ch, 

zanądzania, mal1\eliogu, reklamy; dla pra
cO'M'lIkOW kadr; sekretarek; obowi~owe 
szkolenie BHP; komputerowe orllZ 32 inne 
- doslosujemy sit do Twoich poIneb 
SzkoIa Zarządzania i Mar1<etlngu Kielce. 
362-35-Q7 GK76 

MATEMATYKA, 369-89-27 03660 

NIERUCHOMOSCI 

AGENCJA ,Kontrakt" sprZeda działki 
rekreacyjne, budowlane ok. Kielc. 
368-33-22.344-32-40 SEl58 

DOM - Oymlny 145.000 .przeda Biuro 
Mieszkaniowe KIelce. 361-65-12 

03624 

OPRAWA OBRAZÓW 

_RAMKA",Chtcińska 1.,361-37-49 
GK130 

PRACA 

PPH ALPEX..., Łtczeszycech k, Grotca 
ZlIrudni: technologa prZet\IrIJÓrSlwII owo
c(;oN (prlktyłla przy prodUkcji kooce.-.ratu 
jabłkowego); mechanika maszyn spOtyw
czyeh; pracownika dvalu eksportu. Pfel ... 
(owa/'li motczytni z mininun *,ednlm wy
kształceniem i me/OmOśclll ł\lzyka nie
mlecJliego Oferty: lłClesr;ce, 05--622 
BeIi5kDuty, (0488) 611-177 01<417 

PAACA natyclvnillst (200,00 tygod
nJO\OO).lnlormac]e Kielce. 361-14-<l2 
GA291 

.PRECYZJA· SC 18trudnl pracownika 
z wykształceniem średnim lub wyZszym na 
stanowisko Glowoego Energetyka (wyma
gaM uprawnienie) Osobisty kontakt 
Kielce. ul. Kusocińsluego 50, tel 
361-36-43 00753 

ZATRUDNIĘ solidnego pracownika do 
prac produkcyjnych. Kielce, 368-60-75 
(15-18) 03837 

RÓLNE 
MA LOMBARO - _U Marynaqa', 

368-22-42 - natyChmiastowe potyczki 
Kanlor .U Maryneqa", 368-22-24 lakt. w 
nledzoe~ Informacje OOCf\8. 090-335-870 

GA337 

KOMISY: Meblowy I Sportowy Kielce, 
Planty 12, 34-482-29 GA305 

LOMBARD - potyczki, Kielce, Stawca 
l, 344-22-15 GA308 

POSZUKUJĘ świadkóW koliZji samo
chodowej drwa 20.03.1997 w godl. 7.40 
- 800 1'18 skaytowaniu ut Zagnensklej I 
Peryferyjne]. PrOlllf: o kontakt - Kielce, 
177-155 03838 

TlUMIKI- eerNis, naprawa - wymiana, 
sprzedat. KIelce. ul Pakosz 18, teł 
3-616-411. 03743 

TOWARZYSKIE 

(041) 361-25-49.EXTAZA· 03603 

(041) 361-49-15 Tl-WS, 03667 

(04n 273-31-40 FRYNE. 00668 
SPRZEDAM dzlałłtt 1,50 NI Rad-

lin-Ogrodzenie Kieice, 361-20-48, AGENCJĄ .AMA/'IlA-TOP'. Kielce, 
03834 34-611-85. 03473 

~ CENTRUM MOTORYZACYJNE 
~ POLMOZBYT KIELCE Sp. Z 0.0. 

/ / <® 
'HDDII 

Duty wybór części zamiennych, 
akcesoriów, akumulatorów, olejów, ogumienia 

zapraszamy 
Kielce, ul. Czamowska 22, w godz. 9-17, 

w soboty 9-14, tel. 366-12-11 

NOWY 
SALON 

s 
.p-romont .,. 

KIELCE 
ul. Chęcińska 40A 
leI. 363-36-12 

361-63-97 

ZAPRASZAMY: 
W GODZ: 

10 - 18 
WSOBOTY 

10 - 14 

OTWARTY OD 
l.IV.1997 

~ Hurtownia Farb I laki r6w"HEINICH" 
Oferuje 

Nawozy po cenach fabrycznych 
Upusty dla odbiorców hurtowych 

NaszesJdidy Piekoszow ul KoIejowa39A.teł (O-41)306-16-87wgodl 0<170018 
W\!łICl (rampakolewwal !eI368-S7- 99wgodZ 0(\70015 l!>9/l.h2 

MEBLE KUCHENNE 
NA WYMIAR 

~.::: Elli 

TRANSPORT GRATISI 
(d',. 5''''YC," 'ub "uk, c", ""' ,, ""Co ... , 

Kielce. tel. 366-37-00. ul. Batalionów Chłopskich 172 

impregnaty, A S IG MA 
farby, lakiery, V COATJNGS 
tapety natryskowe, DDb6r koloru ... palety 

wyprawy tynkarskie I7S0 BAR-W 
Kielce, ut. Krakowska 62 (obok CPN), tel. 345-16-45, tel.lfax 361-09-65 

A TERAZ CZAS~~~ 
NA RELAKS~ i relaks na sen: 

~~ 0~I~s~;!ę~a7~~O 
: 0-700-73-581 

relaks ogólnorozwojowy: 

0-700-73-582 
LEGION POLSKA. SKRYTKA. POCZTOWA 174. OO-ł/SQ W_WA lO, 3,70 zł'min l. VĄT 
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http://sbc.wbp.kielce.pl



-
Y: 

BO 
l; 

B1 

USŁUGI 
f0-41t331-07-SOUkladłlllpocloiJipane· 

!OWI! 03811 

331-31-12-SZXLENIEoki.n 01512 

361-33-59Produce"t'tt'f'IIU1t Seie9en· 
13' 01216 

1(}1AlY,Mh•shdy.332-34-33 03830 

I(,IIAlY,brlll'l'fprzasuwant,lluptd,O{J"odzt· 
a..~20,1ei.361-52-00 03577 

MALOWAHE - łaplilOWanie G.rtncja 
-458-11 03809 

MONTAl boaztłll PCV Sufity ~aztnt. 

"'W~i.~~~'f:·b~ 
Kialct 
03121 

"'''" 

ROLOkASETY- RO..ETY ANl'I"M.AMNł
OWE-~1-hmy-..r-.Raty .AlUTECtf. 
NII(A' Kol:letgll 11. 3AS-II-3S. kom 
090336070ZII)fllllllł'f8-16 02402 

AOlOKASETY. klaty, kanuze, roletkl. 
tatą. Yertial'-. mar!Uzy. 331-29-38 

KH271 

ROLOKASETY. taii.Qje Kiek::e. ~968 
03638 

Sl.AFKl kuochenne. pawlllcze. zabu
dowy nawyn'llar DocinaOla płyty mablo
~.Kletc..lagna.t'lska Ul (terenWfglob
loku), 331-&2-89, _, 42 03844 

TAPETOWANIE malowanie Kielce, 
345-31-94 03469 

TRANSPOfiT -345-61-34 03704 

TRANSPOAT - 900 kg. Kielce, 27-775 

"'"' TRANSP()f:IT-Ia~a1Qelca,28-376, 
366-7Q-99 0957 

TRANSPOfiT I,Sl (Goli) 369--t0--88 
03639 

TRANSPOAT 1,8. ~- 361-3&-24 
02787 

TRANSPOAT 1.8 Klelce, 34-"170-37 
--.m.15 KH147 

TRANSPOfiT 1.8l Kieloa. 368-95-61 
03741 

TRANSPOfH do 2 ton. Kielca. 
366-26-36 03601 

TRANSPQAT_ 345-66-t5 03117 

34-~glazvry.lan~koty~~a 

UKŁADANIE ~tki brul<owej Kielce, 
306-14-10 03714 

USUJGikooa~rk40s~k. 
Tel 090336662 03627 

USŁUGI kOpl!lrko-ładowerką Kielce, 
366-46-66 03742 

USŁUGI transpottowe star z PfZVCZ8PII 
GOlaodekowany Tanio! tG.Ice, 25-170 

02749 

WIDEOflu.KM'ANIE. t14-583 028&8 

WTYRSKOWE ocieplanie budynkOw 
Klelce,111-029 03059 

WYKONUJĘ krlty st.ale - składane, 
błotustrady K.ielce975_wn_23-27-S3 

03829 

lAlUZJE antyv.tatr~arnowa. rolobseLY. 
vertieale, kratv, roielki matenałowe, mar
kizy,tałuz)e .• Siullma~.331-33-94 02626 

2AI.UZJE pionowe, poziome, drzwi her
monijkowe-produceni.(0411368-68-77.1S69 

2Aluz.Ę Verticale. rolokast<ty. Kielce. 
361-Q7-75, 366-29-50 03479 

ŻALUZJE. Vertłcłlle Rolołtasety Nap. 
rawy.33\-"IS-S6 03345 

Z G UB Y 

łWł..ILN(PIIrycjal9JbllalegllymlcJfazko-

l~ 03826 

KRZYSIEKMirta~legltyrnleifAidtn-
c~. 03749 

w.GDAL.ENASkMińlkaz~legltyrnliq' 
szl«JJnnllfl<lllct 03792 

PASEX Mu- zgubił ~c:łt Wloln4. 
03757 

l.AKLADY PRZEJWÓRSIWA CYKORII S.A. 
w WIERZCHOSl.AWICACH 

REGIONALNY PRZEDSTAWICIEL 

P.H.P. nRAFPOL" Klei~ 
HURTOWNIA, ul. Zagnańska 84, 

lei. 331-11-41, wewn. 110 lub 345-31-49 

PRODUCENT NAJLEPSZYCH 
KONCENTRATÓWSPO:żvwczyCH: 

• $mietankl kremowej ,.$nfeżka '" 
• deserów kremowych 
• lodów domowych 

• kremów do tortów 
• napojów w proszku 
• zup w proszku 
• serników w proszku 

e galaretek 
e budyni 
e kisieli 

e przypraw do potraw 
e s uszy warzywnych 

i wielu innych artykułów spożyvvczych 
o bardzo wysokiej jakości. 

Atrakcyjne ceny. 
Korzystne warunki zakupu. 

HURTOWNIE: 
Kielce, ul. Okrze/56, te/. 345-31-49 
Kielce, ul. Skrzertewska 4, te/. 345-39-63 
Kielce. ul. Zagnańska 84. 

PORT 

Unia Tarnów w ekstraklasie, kielczanie grają baraże 

Mitex przegrał z ... Fojciłdem 
Koszykarze kieleddego Mitexu 

przegrali w fnKim decydujlfCY"J 
meczu pl•y-off z zespołem Unii 
w Tamowie 77:89 (40:45) i szansy 
na awans doek$traldlł$ybędlf mu
sielluukllć w tuuażlłCII. 

U ma· Do u glas 18, Krzysztof 
Kw1atkowsk• O, Malinowski 19 (2 
x 3), SulowskJ O, Stokłosa S (l x 3}. 
Mc0ame19, foJCik 34 (5 x 3), Ma.Jch
rzalr.4 

M1tex: Sienkiewicz 23 (4 X 3), Ba
siewiczO, Puszkanew7, Kij li (l x3), 
Nik1szyn li, Wojdalt 2,Zgloblcktl9 
(l x3).Sowilisk14 

Sędziowali: T. Cesno ... skl (Białys
tok), R. KuczyMld (Koszalin). Wi
dzów) tys. 

Tylko w pierwszych 20 mmutach 
spotkama pierwszoligowe apetyty 
kielczan były uzasadnione. M1tex 
toczył bowiem wyrównany ,.bóf 
z tarnowski! Umą. w pierwszej faz1e 
spotkania kilkakrotme ObeJmując 
nawet prowadzenie. Choć gospoda
rzy wsp1erał dopmg ponad 3 tySt"cy 
kibiców oraz ... kontrowersyJne de
cy~e pary arbitrów, MLtex długo 
dotrzymywałkroku ,jaskółkom~. Po 

kwadransie gry był rem1s 30:30, J3k 
s1ę potem okazałoostatm w tym me
czu. Pięciopunktowa strata z Jaką 
nasi koszykarze schodzi h do szatni 
na przerwę pozostawmła jeszcze 
cień nadziei Rozw1aly JC:Jednak zu
pelme pierwsze mmuty drugieJ po
lowy spotkama Znakom1c1e dyspo
nowany rzutowo Ksawery Fojclk 
wprost znokautował kielczan serią 
rzutów za trzy i dwa punkty. Ku w1el
k1ej radości tamowskich kib1ców w 
25 minucie było 60:44 dla Uni1, a w 
32 - nawet 82:61 . Wprawdzie nas1 
koszykarzeJeszcze raz poderwał t się 
do walkijednak szczytem ich motli
waści okazało s1ę zniwelowaniestrat 
do 9 punktów w 37 minucie meczu 
(82:73). Gospodarze me dali sobie 
Jednak odebrać w sumte zaslużnego 
zwyc1ęstwa, pieczętującego 1ch 
pterwszy w historii awans do eks
traklasy 

W drużynte M1texu Oa.Jiep1Cj tym 
razem zagrah Jacek Sienkie"Kicz 
1 St.anisławlglobickl. Walkęzłamo
wianami na tablicach próbowal pod
jąć Aleksander Nikiszyn, jednak wo
bec słabszej dyspozycji Jurija Pusz-

l lym razem Jurij Pus:zk.lriew nie powstr.eyma.l K_q,werego Fojcika. 

Fot S.Sijer 

Po co pojechali Teraz z 10,5! 
do Tamowa? 

Po zadymi~. jaka miała mi~JS~ 
podczas drugiego m~czu koszykarzy 
Mitexu i Unii w Ki~/cach zarOwno 
m~dta lokafnt jak i ogOfnopofskie 
(.Tempa") sporo mitjsca po.iwirctfy 
chufiganom, mieniqc;ym sir kibicorni 
koszykOwki. dl o ktOrych m~cz ( obojrt
ne kto graJjest tylko oka;dą do cham
skleń poplsOw. Ki~dy lł'i(C pned halą 
Unii w Tamowie zobaczyl~m awokar 
z kilkudzi~sirdoma młodymi kiefcza
namf, poczułem sfr mile zaskoczony. 
A;ednak są u nas prawdziwi miloini
CJ' koszykówki, ktOrzy zdecydowafi sir 
jechać l 20 km, aby dopingi~m we
spneć swoich ufubi~riców w najważ
nit'jszym dla nich mrczu 7 
Odpowiedż nadeszla szybko. Sza

ficzkowcyKorony(botoonipnyjecha
fi do Tamowajjuż na długo pn~d roz
poczrdem meczu dali wszystkim do 
zrozumleniajaki by/ celt~) wyci~akl . 

Kosz)'kane Wielkopoi1Jnin11 
(10,5) Poznań będlf rywlłlllml Ml
texu w baraio'llf)'Ch meczach 
o aw•ns do ekstraklasy. 

W piątek w siedzib,e Polskiego 
Związku Koszykówki odbyłosię losowa
nie barażowych par drużyn koszykarzy 
walczących o awans do pierwszej ligi. 
Los skojarzył drużyn~ Mitexu z zespo
łem Wielkopolanina (10.5) Poznań, na
tomiast w drugiej parze grat będą Pogoń 
Sosnowiec ze Stalą Ostrów Wielkopol
ski,któraprzypomnijmy,wfinaleplay
orT uległa Treflowi Sopot. 

Rywalizacja ~e odbywać się na 
podobnych zasadach jak w finale ptay
off to znaczy do dwóch wygranych. 
Pierwsze mecze zaplanowano na sobotę 
S kwietnia, rewanże na środę:9 kwietnia, 
~ewentualnetrzeciemeczenanie
dziel~ 13 kwietniaGospodanami pierw
szych i ewentualnie trzecich spotkań bę
dą drużyny Wielkopolanina (10,5) Poz
nań oraz Pogoni Sosnowiec. (d) 

karielllllo, który JUŻ przed przerwą 
.,złapał" cztery faule i grał dość pa
sywnie w obaw1e przed wytłucze
niem z gry, nie był w stan1e osamot
mony powstrzymać J.amesa 
Douglas.a. Także bohater meczu 
w Kie!f::ach Andnej Wojdak nie stano
Wiłtym razem za grotem a dla gospod
arzy, zdobywaJąc zaledwie 2 punkty,a 
pomeważ trener Dudrik mial bardzo 
skromne możli10o·ości kadrowych ro
szad na parkiecie to trudno się dziwie 
taktemu obrazowi gry 

Szkoda ogromnej szansy na 
awans do ekstraklasy, jakiej nie wy
korzystahkreleccykoszykarze,gdyż 
nie ulega wątphwości,żezespól Unii 
z pewnością był w zasięgu motli
woścr drużyny Mllexu, która teraz 
sweJ szansy na znalezrenie się 
w pierwszoligowym towarzystwie 
mus• szukać w meczach barażo· 
wych. Bez względu na ich wynikr me 
ulega wątpltWOŚCI, :te jużsam awans 
do Iinalu play-ofl'(przed rokiem Mt
tex zajął trzecią lokatę- przyp. wid), 
JeSt sukcesem naszych koszykarzy 
i ich trenera 

DARIUSZ WIKLO 

Mówią trenerzy 
Ryszard i.muda (Unia);- Na ten suk· 

cespracowaliśmycałysezon. Dzisiejszy 

mecz był u wieliczeniem wysiłku zawod· 
nikó11•isporejgrupyludziskupionejprzy 
sekcji. Nie ukrywam, że trochę balem s i~ 
M1texu, który jest solidnym zespołem 
imogłspra10oić namprzykrego psikusa. 
Na szcz~cie tak si~ nie stało. W prze
krOJU trzech finalowych spotkań zasłu
żyliśmy na awans, udowadniają~. te 
jestcimy lepsi od kietczan, którym t)·czę 
awansudoekstraklasywmeczachbara
żowych. Bohaterem spotkama był Ksa
wery Fojcik. który n1uslł się: przyznać 
nawetmniezaskoczylswąskutecznoś· 

cią. Wszystkorozstrzygnęłosię:wciągu 
p1erwszychS-6minutpoprzerwie,choć 

od początku zaleciłem zawodnikom bar
dzo agresywną grę:, doskonale zdaJąC so
bie spraw", że naszym powatnym atu
tem jest dlutsza ławka rezerwowych. 
W drużynie Mitexu najbardziej podoba
lamisięgraJackaSienkiewlczaorazSta
nislawaZgłobickiego. 

Stanisław Dudzik (M1tex): - Mi!.m 
uznanie dla zawodników za waleczn~ 
i ambitnąwalkę:dokoTica. Wprawdzie 
nieudalonamsięwygr;E,jednakswąpo

stawą udowodniliśmy, że potrafimy grać 
w koszylo:ówlo:ę. Nie wiem czy nawet 
w optymalnej formie .,..'SZystlo:ich graczy 
udalobysi~zwyci~ż)t. Tamowianieuo
bili wszystlo:o, by wywalcz)'Ć pierwszoli
gowy awans. Dziś pomagał im nie tylko 
do p mg ponad 3 tysi~cy kibiców, ale i ar
bitrzy, którzy wydali przynajmniej kilka 
bardzo kontrowersYJnych, ale zarazem 
jaktewatnychdlalosówspotlo:aniawer
dyktów.Jeśli ignorujesi~nawet boksers
kie popisy pod koszem Shawna McDa
nieta, który w drugtej połowie uderzył 
w twarz Andrzeja Wojdaka. Obawialem 
się;, że nie wytrzymamy fizycznie, a tym
cz.asemprzegraliśmyraczejwsferzepsy

chiki, gdyż zawodnicy bardzo szybko 
przestali wierz)t, U pokonanie tamo
wian w tym meczujest motliwe. 

(wid) 

• Co byto w Kielcach, chojrac;yco było 
w Ki~lcach ?" - zaśpiewali na powita
nie. l takjuż by/o (z małymi wyjątka
mi) do końca meczu. W chwilach, kie
dy koszykarze Miuxu na;bardzit>j po
mebowafi wsparcia z trybuny .kl~lec
kl~r rozlega/ sir gloiny doping dla ... 
pilkarzy Korony l zaprzyjainlonych 
z nią drużyn. Nie zapomniano, 
oczywiści~. o ~pitetoch pod adresem 
klubOw ni~ fubianych. Kielecki sektor 
ozdobiony był zreszrq dużąflagą Ko
rony. którą koni~czni~ chcieli urwać 
fani Unii. Wisząca obok malajlaga 
Miuxu nikomu nie .pneszkadzala • ... 
Wartojeszcze -.upomni~. ż~ mecz by/ 
doskonal~ :ubezpieczony u strony 
policji i sluib porządkowych. Kilku 
prawdziwych kibicOw koszykOwki, 
przybylych do Tamolł·a me bala sir 
nawet postawić swoich somochodów 
pned samą halą Unii. 

Tak cleszyli się koszykarze i kibice Unii po ostatniej syrenie. 

. SIAH!O~~IJER 
Fot. S. Srjer 
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USŁUGI 

03178 

KAATY,belustracły.332-J4-J3 

KRATY. bramy !)'H_M. ł1upk1. (9"odu· 
a.Dynt\sklI 20.1e1.361-52-OO 03517 

MAI.JJWNłE. - I8ptlOWll'lil. Gwlrlncja 
-45a-ll 03809 

MAlOWAHE r.alryskowe 211-089, 
2-2:J-.09 03643 

t.«JNTAlboaz.erii PCtJ. SufityllOd'lo'e!Z'M, 

'1I.::~~i4~~~~:'Za~ 
Kielce 
03121 

02907 

PRZEWOZo.ob-7.FordWlfIdslar Obsługa 
pnllrmowvch.~l\,rod1Innyeh 

.Muby)36a-68-18. 03655 

ROLOKASET'ł - fD..ETY ANTYWt.N.WI
owe -.... oel-lhmyZWifanll_R.Iy, .ALUTE04-
NI!<A" KaIbergII \1, 34$-I8-3S, kom 
090336070 Zapra1lD1IIY8- 16 02<102 

AOlOKASETY. kr.ty, k3rr.R., roIetkl. 
talUlje, .... rticale.lllllrkilY_ 331-29-38 

KH27\ 

ROLOI<ASEl'Y, talUlje Kielc •. 26-968 
03638 

SZAFKI kuchenne. pa..w.cze. zabu
dowy na wymier Oocinan!l płyty mebla
~.l(IeIce,Z.gnaRsQ.141 (lefllflWł!IiOb
loku), 331-82-89, MW!1 42 03844 

TAPETONANIE malowanie KIelce, 
34s-61-!M 03469 

TRAN~T-345-61-34 03704 

TRANSPORT -900 kg KIelce. 27-775 
03482 

TRANSPORT - Lalll'l1a Kielce, 28-376, 
366-70-99 0957 

TRANSPORT 1,5 L (04 11369-10-88 
03639 

TRANSPORT t.8. Kielce. 361-38-24 
02787 

TRAN~T 1.8 KIelce, 34-470-37 
IfII'IWI'I.15 !<H147 

TRANSPORT 1.8 L Kielce. 368-95-6t 
03741 

TRANSPORT do 2 ton. Kielc •• 
366-26-36 03601 

TRAN~T 345-66-t5 

UKt.ADANIE glazury. tlIlIkoty. Kielce, 
34-552-15 03828 

UKŁADANIE kostki brukowej Kielce. 
306-14-10 037t4 

USt.lJGlkOl)llr1lo-łaclowllrk4Ostm-k. 
Tel 090336662 03627 

USŁUGI kOpar1uHeclowllrk4 KIelce, 
366-46-66 03742 

USŁUGI transportowe star z przyczepą 
opIandekowany Tanio! Kielce, 25-170 

027.9 

W1OEOALMOWANlE. 114-583. 02868 

WTYRSKOWE ocieplanie buc!ynkOW 
Kielce,I17-Q29 00059 

WYKONUJĘ kraty stale - sktadane, 
~Iustrady Kielc. 975 wewn. 23-27-53 

038" 
1AlUZJE Intywtamal'liOWl. rolokasety, 

verticale, kraty, roletld materiałowe, mar
kizy,tatUZjl .SlQllmar".331-33-94 D2t126 

ZAlUZJE pic;IncMv. poziome, dRwI har
l'lIOIIijkowe-prodvcent.(Q.eT)366-66-77.1S69 

WUZJE tanio 369-86-37 03226 

lALUZJE. Verticale. rolokasety. Kielce. 
361-01- 75,366-29-50 03419 

ŻALUZJE. Verticale Rolokasety. Nap-
rawy.33t-45-56 03345 

ZGUBY 

łWM..AI(PałfyCjllgub~llegItyll\lClf szko-
IrIą 03826 

KRZYSIEKMlńllzQUbilalelJltym/lC/łaluden
cą. 03749 

~SIowitllktl~~:n 

PASEK M ur zgubił ItgilymacW azkolnil. 
03757 

~atowa~rr:'h.~~~ POOKOWAt.Ionikal~legi1ymIckI w-
. łoblte., le1Jlu (04IIl 506-58. MISS dencąWSPwKlelcecłl. 03820 

ZAKŁADY PRZE1WÓRSTWA CYKORII S.A. 
w W1ERZCHOSLAWlCACH 

REGIONALNY PRZEDSTAWIQEL 

P.H.P. HRAFPOL" lUdce 
HURTOWN/A, uJ. lAgo. liska 84, 

tel. 331-11-41 , wewn. 110 lub 345-31-49 

PRODUCENT NAJLEPSZYCH 
KONCENTRAroWSPOŻVWCZYCH: 

• śmietanki kre m o wej .. śnieżka" 
• d eserów kre mowych 
• l o d ó w dom o wych 

• gala r e tek 
• bud yni 

• kre m ów d o to rtów 
• kis ie li 

• n apoj ó w w proszku 
• zup w proszku 
• serników w prOSZku 

• przypraw d o potraw 
• suszy warzywnych 

i wie lu Innych artykułów spożywczych 
o bardzo wysokiej jakośCi_ 

Atrakcyjne ceny. 
Korzystne warunki zakupu. 

HURTOWNIE: 
Kielce, ul_ Okrze l56, tel. 345-31-49 
Kie lce, ul. S krze tlewska 4 , te f. 345-3 9-6 3 
Kie lce, ul. Zagnańska 84. 

__ --'P~ORT 

Unia Tarnów w ekstraklasie, kielczanie grają baraże 

Mitex przegrał z ... Fojcikiem 
Koszykarze klelecldego Mitexu 

pneg,./j w trzecim decydujlfCY"' 
meau play-oH z zespołem Unii 
IV Tarnowie 77:89 (40:45) ; szan.sy 
118 awans do ekstraldasybęd4 mu
sieli "ukać w barażach. 

Uma' Douglas 18, Krzysztof 
KWlatkowsk.i O. Malinowski 19 (2 
x 3), Sulowski 0, SlokJosa S (1 x J). 
McDamel9, FOJclk 34 (5 x 3), Mą)ch. 

na" MIlex: Sienkiewicz 23 (4 x 3). Ba-
siewiczO. Puszkanew7,Kij II (I x3), 
NiklS7Yo II, WOJdak 2, ZgloblCkl 19 
(1 x 3), Sowiński 4 

Sędziowali: T. Cesnowski (B i ał ys
tOk). R. Kuczyński (Koszalin), Wi
dz6w 3 tys. 

Tylko \II pierwszych 20 minutach 
spotkania pierwszoligowe apetyty 
kielczan były uzasadnione. Milex 
toczy! bowiem wyrównany "bóf 
z tamowską Unią. w pierwszej fazie 
spotkama kilkakrotme obejmUjąc 
nawet prowadzeme. Choć gospoda· 
rzy wspIerał dopmg ponad 3 tySIęcy 
kibiców oraz ... kontrowersyjne de
cy-tie pary arbI trów, Mitex długo 
dotrzymywal kroku ";askólkom~. Po 

kwadranSie gr} był remIS 30:30, Jak 
Się potem okazalo ostatm w tym me
czu. Pię:ciopunktowa strata z jaką 
nasi koszykarze schodzili do szatni 
na przerv.ę: pozostawIala jeszcze 
cien nadZIeI ROZWIały Je Jednak zu 
pełme pIerwsze mmuty drugiej po
łowy spotkama. ZnakomiCie dyspo
nowany rzutowo Ksawery Fojd k 
wprost znokautował kielczan serią 
rzutów za trzy i dwa punkty. Ku Wiel
kiej radości tamowskich kibiców w 
2S mmucie bylo 60:44 dla Unii. a w 
32 - nawet 82:61 Wprawdzie nasI 
kOS'lykarzeJeszcze raz poderwali się 
do walki,jednak szczytem ich możli 
wości okazalo SIę zn i welowame strat 
do 9 punktów w 37 mmucie meczu 
(82:73). Gospodarze me dali sobie 
jednak odebrać w sumie zaslużnego 
zwycięstwa. pieczętującego ich 
pierwszy w historii awans do eks
traklasy 

W drużyme Mltexu najlepiej tym 
razem zagrali Jlcek Sie nkie~icz 
i StanisllwZglobicld. Walkę z tamo
wianami na tabhcach próbował pod· 
Jąć Aleksander Nikiszyn, jednak wo
bec słabszej dyspozycji Jurija Pu~"I-

I tym razem J urij Purulriew nie powstrl}'JIlal K. ... lII·erego Fojcika. 
Fot.S. Sijer 

Po CO pojechali Teraz z 10,5! 
do Tarnowa? 

Po zadymie, jaka mwla mIejsce 
podczas drugitgO m«zu koszykarzy 
Mi/au i Unii Ił' Kielcach zarowno 
media lokalne jak i ogo/nopo/skie 
(~Tempo") sporo miejsca poświęd/y 
Chuliganom. mieniącym się kibicami 
koszykowki. dla k/ol)'ch mecz(obojf/' 
ne kto gra)jes/ tylko oka~ą do cham
skich popisowo Kiedy więc prud halą 
Unii w Tarnowie zobaczyłem autokar 
z kilkudzi,.sircioma miodymi kitlcza· 
nami, poczutem sir mile zaskoczony. 
Ajednak sq u nas prowdziwi mi/oini
cy koszykowki, klorzy zdecydowali się 
Jechać 120 km, aby dopingiem we
spruć swoich ulubi,.ńaiw w najważ· 
niejszym dla nich m«zu? 

Koszyklłne Wi"lkopofanina 
(10,5) Poznań będlf rywalami Mi
tflJCU w barażoW)'Ch meczach 
o awans do elcslm klasy. 

W piątek w siedzib,e Polskiego 
Związku Koszykó .... ki odbyło się losowa
nie baratowych par drużyn koszykarzy 
walczących o awans do pierwszej ligi. 
Los skojarzył drużynę Mitexu 7. zespo
łem WielkopOlanina (10.5) Poznań, na
tomiast wdrugiej parze grać będą Pogoń 
Sosnowiec ze Stalą Ostrów Wiełkopol
sli, która przypomnijmy. w finale play
ofT uległa Treflowi Sopot. 

Rywalizacja będzie odbywa.: się na 
podobnych zasadach jak. w fi nale play
oIT to znaczy do dwóch wygranych. 
Pierwsze mecze zaplanowano na sobotę 
S kwietnia, rewan1:e naśrodę 9 kwietnia, 
~ e ..... entualne trzecie mecze na nie
dzielę 13 kwietnia. Gospodarzami pierw
szych i ewentualnie tnecich spotkań bę· 
dą drużyny Wielkopolanina (10,5) Poz
nań oraz Pogoni Sosnowiec. (d) 

karie,,"W.. który JUż przed przerwą 
.. złapal" cztery faule i grał dość pa
sywnie w obawie przed wylducze
niem z gry, nie był w stan ie osamot
mony powstrzymli: Jamesa 
DouglaSll. Także bohater meczu 
w Kielcach Andrzej Wojdak nie stano· 
wił tym razem zagrożen i a dla gospod
arzy. zdobywając zaledwie 2 punkty. a 
pomewai trener Oadzik miał bardzo 
skromne możliwości kadrowych ro· 
szad na parkiecie (O trudno się dziwić 
takiemu obrazowi gry 

Szkoda ogromnej szansy na 
awans do ekstraklasy,jakiej nie wy
korzystali kieleccy koszykarze, gdYi 
nie ulega wątphwośc i , że zespół Unii 
z pewnośc ią byl w Uli ięgu motł i
WOŚCI drużyny Mllexu, która teraz 
swej szansy na znalezienie Si ę 
w pierwsZOligowym towarzystwie 
musI sluk:'; w meczach barażo· 
wych. Bez względu na ich wyniki me 
ulega wątpliwości, te już sam awans 
do fi nału play-ofT(przed rokiem Mi· 
tex zaJął trzecią lokatę - przyp. Wid), 
Jest sukcesem naszych koszykarzy 
I Ich trenera 

DARIUSZ WlKW 

Mówią trenerzy 
Ryswd Żmuda (Unia): - Na len suk

ces pracowaliśmy cały sezon. DZisiejszy 
mecz był uwieńczeniem wysiłku zawod
nikówi sporej grupy I udzi skupionej przy 
sekcji. Nie ukrywam, że trochę balem się 
MlIexu. ktory jest solidnym zespołem 
i mogł spra~iC nam przykrego psikusa. 
Na szcz~cie lak się nie stalo. W prze
kroJU trzech finałowych spoi kań zasłu
żyliśmy na awans, udowadniając, te 
jesteSmy lepsi od kielczan, którym życzę 
awansu do eksiraklasy w meczach bara
żowych. Bohaterem spotkania był Ksa· 
wery Fojclk, który muszę się przyznał 
nawet mnie zaskoczył swą skutecznoś· 
cią. Wszystko rozstrzygnęło się: w ciągu 
pIerwszych 5-6 minut po przef"\l.ie, choć 
od początku zaleciłem zawodnikom bar
dzoagresywną grę, doskonale zdając so
bie sprawę:, te naszym poważnym atu
lem jest dlu1sza ławka rezerwowych. 
W drużynie Mitexu najbardZiej podoba
ła mi się gra Jacka SienkiewIcza oraz Sta
nisława 19łobickiego. 

Stanis ław Dudzik (Mitex): - Mam 
uznanie dla zawodników za waleczność 
i ambitną walkę do końca. Wprawdzie 
nie udalo nam się wygra.: ,jednak swą po
stawą udowodniliśmy, te potrafimy gra.: 
w koszykówkę. Nie wiem czy nawet 
w opt)'tTlalnej formie wszystkich graczy 
udałoby się zwycięż)'Ć. Tarnowianie zro
bili wszystko, by wywalczyC pierwszoli
gowy awans. Dziś pomagał im nie tylko 
doping ponad 3 tysięcy kibiców, ale i ar
bitrzy. którzy wydali przynajmniej kIlka 
bardzo konlrowersyjnych, ale z.arazem 
jakie wa1.nych dla losów spotkania wer
dyktów.Jeś l i ignoru;es i ę nawet boksers
kie popisy pod koszem Shawna McDa
niela, który w drugiej połowie uderzył 
w twarz Andrzeja Wojdaka. Obawiałem 
się, że nie wytrzymamy fizycznie, a tym
czasem przegraliś my raczej w sferze psy
chiki. gdyż zawodnicy bardzo SzYbko 
przestali wierzyC. że pokonanie tarno
wian wlym meczu jest motJiwe. 

( .... id) 

Odpowiedi nadeszla szybko. Sza
liczkowcy Korony (bo /0 oni przyjecha
li do Tarnowa}już na dlugo pned roz
poczęciem meczu dali wszystkim do 
zrozumieniajaki byl cel/ej wycieczki. 
~Co było w Kielcach, chojrocyco było 
w Klt/cach r - zaipi~all na powi/o
nie.l/akjuż było (t malymi wyjq/ka
mi) do końca meczu. W chwilach, kie
dy koszykan,. Mi/au najbardZiej po
tnebowali wsparcia Z trybuny .kif'lec
kier rozlegal sir glośny doping dla ... 
pi/karzy Korony J zaprzyjainionych 
Z nią drużyn. Nie zapomniano. 
oczywiici,.. o epitetach pod adresem 
klubow nie lubionych. Kielecki uk/or 
ozdobiony byt zresztą duiqflagą K(}
rony, ktorq koniecznie chcieli u/"VI·ać 
fani Unii. Wisząca obok ma/aflaga 
Miuxu nikomu nie .pnuzkadzala •... 
Wartojeszczewspomnitł, że mecz byl 
doskonale zabezpieczony ze strony 
palią; i służb ponądkowych. Kilku 
prawdziwych kibiców koszykowki, 
przybytych do Tomowo nie bolo sir 
nawet postawić swoich samochodriw 
przed samą halą Unii. 

Tak cieszyli się kosz)'karze i kibice Unii po osl. tniej syN!nie. 

. srĄW{J!-f!lJ _SJJER 
Fot. S. SiJer 

.. .. 

http://sbc.wbp.kielce.pl
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:2 Jutro mecz z Włochami O punkty eliminacji MŚ 

Dwie bramki wystarczą? Wygrana Włochów 
Jutro o godz. 20.30 na stadlonie 

Sląsldm w Chorzowie IOZegfBny 
zostanie eliminacyjny mecz pił
lutrsldch Mlstrzcntw Swla,. po
między ntprezentacjaml Polskl 
/Włoch. 

Mecz wzbudził ogromne zainte
resowanie kibiców, a w kasach sta
dionów nie ma jut biletów WSię!pU. 
Na trybunach będzie zatem komplet 
- 35 tysięcy widzów. 

- Zdobycie przez polską repre-
zentację dwóch bramek w meczu 
z Włochami mo te wystarczyć do od
niesienia sukcesu i wywalczenia 
trzech punktów- stwierdził na kon
ferencji prasowej w Wiśle trener An
toni Plechniczek.. Selekcjoner dodał, 
te zespół ma poczucie wartości 
przeciwnika, ale zna równiet swoją 
siłę. Szansy polskiej drutyny trener 
upatruje w oskrzydlających atakach. 
-Na grze środkiem przewrócili się! 
jut Anglicy- przypomniał. 

Zapytany, kto ewentualnie 
mógłby wystąpić w formacji ataku, 
selekcjoner podkreślił, te wybierze 
wariant najlepszy.- Nie b~dę kiero· 
wał się! sentymentami czy resen
tymentami. Na pewno zagrają ci, 
którzy będą najbardziej predestyno
wani. 

Zdaniem Antoniego Piechniczka 
w meczu z drużyną Italii najistot
niejsze będą trzy kwestie: odpo
wiednie ustawienie defensywy i wy
bór piłkarza. który będzie kryl ~rod
kowego napastnika Włoch, umiejęt-

ność czytania i analizowania gry 
przez Iibero, czyli Jacka ZlelińskJexo 
oraz utrudnianie przez zawodników 
ze środka pola wrzucania długich pi
łek na pole karne. Antoni Piechni
czek przyznał, że w naszym zespole 
jest paru piłkarzy, którzy udowod
nili, te w piłlu; grać potrafią. Wymie
nił Alldruja Wofniili, Jacb lJeliń
sldeco, Pawła Wojtalę, Marb JcS:t
wlaka, TomasD Waldocba oraz Ra
dosława Kalublego. W linii środko. 
wej mamy Skrzypka, Kucha~go, 
Citkę, Juskowiaka, Kowalczyka. Wa
rzy(bę. Jest wielu dobrych piłkarzy. 
Zawodnicy przebywający na zgru
powaniu w Wiśle są w dobrej kondy
cji. Do domu wrócił tylko Sławomir 
~ak, który stawił si~ w ośrodku 
,.Startu" ze stanem zapalnym wę:z
łów chłonnych. 

Andruj Wo:f.nlak: - Dla mnie naj. 
watniejszejest wyjść i graćjak najle
piej. Czuję! si~ mocniejszy nit w 
ubiegłymroku.Najwatniejsze,tewró
cilem do reprezentacji. Marek Otko: 
- Przyjechalem w pel ni zdrów, z wia
rą w sukces. Jeszcze nie myślę o spot
kamuz Włochami,aotym,jak najle
piej Się! przygotować do spotkania. 
Trenusę na pełnych obrotach. Nie 
jest waine, czy Citko zagra czy nie. 
Byle wygrała drutyna. 

W czwartek reprezentacja poko
nała w sparingowym meczu trzecio
ligowy BKS Bielsko 11 :l (9:0), a gole 
dla kadry zdobyli: Konlczyk 13, 33, 
43, 72, Ledwoń 10, 80, Kucharsld 19, 
3S, Otko 32, 38, H~to 39 min. 

Rekordowy transfer w historii Iskry 

Polacy wystąpili w składz1e: Woi
nia.lr. (od 46 min Szamołulskl)- Zie
lińsk.l, Skrzypek. Kaluiny (od 52 min 
Kukiełka)- H~to, Waldoch, Ledwo D. 
Kucharski, SokolowskJ (od 52 min 
l<rycer) - Cltlr.o (od 46 min Swier
czewskł)- Kowalczyk. 

W niedzielne poludnie przeciw
nikJem wybrańców Antoniego 
Piechniczka była drutyna Victorii 
Jaworzno. Kadrowicze wygrali 8:0 
(6:0),a łupem bramkowym podzieli
li się: Konlczyk- 24,26 i 40, Jusko
wlak 13 (kamy), 31, Nowak l, Otko 
(84 karny) i Warzycha 88 min. Mecz 
na stadionie Narodowym w Chorzo
wie obserwowało ponad 3 tysiące wi
dzów, a nasza reprezentacja grała 
w składzie: Woi:nia.k- Wojtala, Zl~ 
UDskl, Jóiwlalr. (od 46 min Kałuiny) 
- Ledwoli (od 46 min H!Uto), Wal
doch (od 46 min Skrzypek), Otko, 
Nowak (od 46 min Swierczews!U), 
BaluszyDski (od 46 min Sokołowski) 
- Kowaltt)'k (od 46 min Kucharski), 
Juskowlak (od 46 min Warzycha). 

Po tym meczu w Wiśle zostało jui 
tylko 18 zawodników. W niedzielę 

wieczorem zgropow-anie opuścił Ku
charski, który uskarżał s1ę na bóle 
mięśnia dwuglowego. Wcześniej z 
Wisły wyjechali: Onyszko, Kryser i 
Kukiełka. 

Dzisiaj o godzinie 20 na stadionie 
GKS w Katowicach w ramach elimi
nacji Mistrzostw Europy zmierzą s1ę 
młodzietowe reprezentacje obu 
krajów. (pak) 

Maldini zastąpi 

W okresie świątecznym na ttu. 
ropej5kich boisicach tozegrano 
kilka spotkań ttlimiMcyjnych do 
Mistrzostw ŚWiata. Nie brakowało 
nlapodziewanych I"OZ$tr"zygnięć. 
a najw/tbZif sensacifł sprawUi pił
karze Cypru, remisując u s~ble 
z llllwoi)'ZOwanym zespołem 
Ros}L Punkty w Irlandii Płn. stracili 
tlłkte Portugalczycy. 

Nas najbardziej interesowal poje
dynek w Trieście, gdzłe w grupie 
drugiej Włosi podejmowali Mołda· 
wi~. Zgodnie z przewidywaniami 
gospodarze nie mieli tadnych kło
potów, wygrywając 3:0 (1:0). Gole 
zdobyli: Maldlnl w 24, Zola w 44 i 
Vleriw54min. 

Grupali 
l. Włochy 
2. Anglia 
3. Polska 
4. Gru~a 
S. Mołdawia 

Grupa l 

12 8-1 
9 7- 2 
l l-l 
o 0- 3 
o 2-11 

ChorwaCJa - Dania l: l (0:0). 
L Grecja 4 7 7-3 
2. Dania 3 7 5-2 
3. Chorwacja 3 S 6- 3 
4. ·BośJHerc. 3 3 3- 8 
5. Słowenia 3 O l- 6 

Grupa IV 
Szkocja- Estonia 2:0 (1:0). 

l. Szkocja 5 li 5-O 
2. Austria 3 7 3- l 
3. Szwecja 4 6 1- 4 
4. Estonia 4 4 1- 3 
5. Białoruś 4 4 3- 7 
6. Łotwa 4 l 3- 1 

Grupa V 

Cypr- Rosja LI (l:l). 

l. Rosja 8 
2. 1zrael 7 
3. Bułgaria 6 
4. Cypr 4 
5. Luksemburg 3 O 

Grupa VII 

Holandia- San Marino 4:0 (1 :0) 
Walia- Belgia 1:2 (0:2). 

l. Holandia 4 12 17- 2 
2. Belgia 4 9 7- 5 
3. Walia 6 1 14-12 
4. Turcja 3 4 8- 2 
S. San Marino 5 O 0-25 

Grupa VIII 

Rurnuma - Liechtenstein 
(l,O). 
l. 
2. 
3. 
4. 
s. 
6. 

Rurnuma 4 12 
Irlandia 3-7 
Macedonia s 7 
L1twa l 6 
lsland1a 4 2 
Liechtenstein S o 

Grupa IX 

Albania- Ukraina 0:1 (0:1). 
Irlandia Płn. - Portugalla 0:0. 

l. Portugalia 6 9 5-2 
2. Ukraina 4 9 4- 2 
3. Irlandia Płn S 6 4- 3 
4. Niemcy 3 S 6- 2 
5. Armenia 4 3 3-7 
6. Albama 4 l 1- 7 

Czemysz do Barcelony Piechniczka? W skrócie 
Choć do zakoilczenia sttzonu 

1996/97 w piłce ręcznej pozosta
ło jeszcze sporo czasu w zespole 
Iskry Klelee szyku}lf sit zmiany 
personalne. 

-Wprzedświątecznypiątekskon

taktowali si~ z nami przedstawiciele 
hisZJ)ańskieJ Barcelony, którzy zain
teresowani byli kupnem Aleksandra. 
Cumysza - powiedział nam Andrzej 
Juns dyrektor iskry. 

Sprawy potoczyły się bardzo 
szybko. Wczor.tj Hiszpanie przylecie
li specjalnym samolotem do Kielc 
i ... bi)'Skawicznie załatwili wszystkie 
formalności. Tak więc od l lipca br. 
Aleksander Cumysz będzie graczem 
Barcełonyl!! 

- W pierwszeJ chwili emisariusze 
Barcelony zaproponowali nam 50 tys 
USD.- kontynuuje A. Jung.- Pertrak
tacje trwały blisko 3 godz. i ostatecz
nie ustaliliśmy, te Czernysz przejdzie 
do .. Barcy" za 80 tys. USD. Jest to re
kordowy transfer w historii naszego 
klubu. 

Ck:zywiście, zapytaliśmy Aleksand
ra Cumysza co sądzi o tym blyska
wic-Lnym transferze. - Naprawdę 
szkoda mi opuszczać Kielce- powie
dział czołowy szczypiornista Iskry. 
- Mam tu wielu przyjaciół, drużyna 
jest mocna. Z drugiej strony nie ukry
wam, że gra w tak markowym klubie 
to wielkie wyróżnienie. Póki co, mam 
nadzieję, te przed wyjazdem do Hisz
panii pomogę Iskrze w zdobyciu ko
lejnego tytułu mistrzowskiego.(m.~c) 

Mistrzostwa Jednostek Nadwiślańskich 

Kielce znów wygrały 
W hali Błękitnych Kielce rozgry

wanebyłymislrzostwaNadwi41ań

sk/ch Jednostek Wojskowych Ml
nistttrstwa Spraw Wewnętrznych l 
Administracji w siatkówce. Podob
nle jak pned rokiem w zawodach 
triumfowaHzawodnicyJW"NaSfa
dlonle" z Kielc. 

- W turniesu wystartowało osta
tecznie 11 dru2:yn -mówi pik Wiodz.l
mierz Mandzluk, zastępc.l dowódcy 
JW "Na StadionieR. P1erwsza reflek
Sja jaka nasuwa się po imprezie to 
niesamowicie wyrównany poziom. 

01 Wyn1k większości pojedynków był 
m zawsze wielką niewiadomą, a emocje 
-c( trwały praktycznie do ostatnieJ piłki . 

~ re~ ra:k~':~ ~~:~e~~i~i~!l~e~~~ 
~ w~n~!~e~=ł:h~~z~J:::z:~·wy-

równany zespól- kontynuuje W. Ma n-

§ ~'!;d~~~~~~~~~:n~~~~ 
na bronił barw Wojskowej Akademii 

~ T«hnlcmej B.lrw drutyny kieleckiej 3 bronili Papuda, Pletek. Lapot. KowaJ
:;: ski, Szumielellia i Brodzlński. 

Podsumowując kieleckie mis
trzostwa warto również dodać, że im
preza była doskonale zorganizowana. 
Duża w tym zasługa st. chorążegoJe
rzego Chara.bina, który zapewnił 
wszystkim zespołom doskonale wa
runki socjalne.- Nie ukrywam, że os
tatnie 4 dni były dla mnie niezwykle 
wyczerpujące- twierdzi J. Olarabin . 
Tym niemnieJ Jestem niezmiernie 
szczęśliwy, te udało nam się zapew
nić optymalne warunki i wszyscy wy
jetdtali z Kielc ukontentowani. 

WOJSkowe mistrzostwa w piłce 
siatkowej przeszły jut do historii, 
warto jednak zaznacz)lt, że zorgani· 
zowanie imprezy na wysokim sporto
wym i organizacyjnym poziomie 
możliwe było dzięki zaangażowaniu 
wielu łudzi, m.in. dowódcy JW "Na 
Stadionie" Roberto"i Zawfdzkiemu 
oraz dzial~czom Błękitnych Janowi 
Suskiemu i Sla.n.isJn·o"lli Nowako"lli. 
O tym, że impreza była udanaświad
czy fakt, it spotkania finałowe oglą
dał płk Leszek tnano'fi"Ski. zast~pca 
dowódcy Nadwiślańskich JW 
MSWiA. 

(mac) 

W przypadku porażki repraentat;ji • Podczas rozgrywanych na Tene
PolskiwChorzowi~wmi~jscetrmua rifie Mistrzostw Świata juniorów 
Antoniąo Pi~clmiczka surnicy pol- i mlodzieżowców w szermierce re· 
ski<i pi/ki zatm~najq powolać na to prezentand Polski zdobyli kolejne 
stanowisko seltk(jontra Włochów dwa medale. Anna Rybłeb wywal
- Cesan Maldiniąo (!!!). Sytuafja czyta zloty .,krątek" we Oorecie (do 
wydaje sir byćgroltskOM.'a,)Mnak nie lat20),zaś Olga Cn:ansrebmy w tur
trzeba zapominać. ie dla wioskiego nieju szpady w kategorii kadetek. 
Irenera miejsce procy nit ma żadnego • Polscy Siatkarze zdobyh brązowy 
znacunia. Tok czy owak dopnie swr- medal podczas rozegranych na Slo
go i pojedzie na Mistnostłl.·a ŚJriato wacji Mistrzostw Europy kadetów. 
do Fran(ji. (PAP) 

Kajetan Hądzelek dla "Słowa Ludu": 

To trzeba przemyśleć .•. 
Dzilłłacze l koszybrze Unii Tar

nów najwyraźnieJ pewni byli zwy
cltstwanadMHttxem /awansom do 
elatraldasy. Chybił nieprzypadko
wo miłt}sce na trybunie hoiiOI"OWe} 
tamowsklej haf/ za}lfł prezes Pol
skiego Zwiltzku Koszykówki Kaje
tlin Hądzelek. Pomeczu udzielił on 
wywiadu rttpot1etowi .st."': 

• Jak podobal się panu finał roZJI)'
wek o mistrzostwo drugiej llgł? 

- M1m0 olbrzymiego obciążenia 
psychicznego zawodników mecz stal 
nawysoki m poziomie. Byly,oczywi:ście 
i momenty słabsze, wynikające z ner
wowości i odpowiedzialności za wynik, 
ale można to wybaczyć zawodnikom. 
Piękne były zwłaszcza momenty, gdy 
rzucanokoszeza trzy punkty. To było 
naprawdę emocjonujące widowisko. 
Zadowolony jeStem. :te ekstraklasa bę
dzie grać w tej pięknej hali tarnowskiej. 

~~c~~~e~~~~~di=~e~~z;: 
prezentacji. 

• Niedano powstal projekt powięk
szenia polsld ej ekstraklasy z dwunas
tudoszesnastudru:i;yn .•. 

- Nie chcialbym na razie wypowia
daćsięwiątąoowtejsprawie.Narazie 
poleciłem wydziałom: Gier i [)yscypli
ny, Szkoleniowemu, trenerowi kadry 
oraz przedstawicielowi PolskieJ Ligi 
Koszykówki, aby przygotowali swoje 
sianowiska w tej sprawie. Dopiero po
tem decyzję podeJmie zarząd PZKosz. 

• Czy jest sens pow·Jększenia ligi • Jeśil liga zostanie 
oczterydru:l;yny? to zagra w niej kielecki 

-Myśl~. te ldóq się tu dwa inieresy. ~~:::~r,~:~ff.~::~~~~~~~~ Drutyny mocniejsze chciałybyzach~N·r 
swo,e status quo. natomiast drużyny 
słabszechcąmict~kszeszanseutrzyma
nia się w lidze. NaJrierw powinniŚmy 
zmienić system raz&rywek, aby był J&k 
najbardziejoptymalny do podmesienia po
ziomu rozgrywek i dopiero dopasawat do 
niego liczbę drużyn. a me odwrotnie. Na 
razierzucamyhasloapotemchcemys.zu
kr koncepcJi. A tymczasem przemyśla· 
ny i racjonalny system roz,rywek powi
nien decydowaC o liczbie drużyn wekstra
klasie. 
• Kiedyzapadnie decyQa? 

-Być może podczas posiedzenia Za
rządu PZKosz., 12 kwietnia. 

'I 

SPORT 

:2 Jutro mecz z Włochami o punkty eliminacji MŚ 

Dwie bramki wystarczą? Wygrana Włochów 
Jutro o godz. 20.30 n. stadionie 

~sldm w Chorzowie IOzegnmy 
Z051l1n/e eliminacyjny mecz pH
kllrsldch MJstn:ostw ŚWIata po
między reprez,mtacjam; Polski 
IWPoch. 

Mecz wzbudził ogromne zainte
resowanie kibiców, a w kasach sta
dionów nie ma jut biletbw wstępu. 
Na trybunach ~dzic zatem komplet 
- 3S tysięcy widzów. 

- Zdobycie przez polską repre-
zentację dwóch bmmek w meczu 
z Wiochami możcwystarczyć do od
niesienia sukcesu i wywalczenia 
trzech punktów - stwierdził na kon
ferencji prasowej w Wiśle trener An
lonl Piechniczel. Selekcjoner dodał, 
że zespół ma poczucie wartości 

przeciwnika, ale zna r6wniet swoją 
siłę. Szansy polskiej drutyny trener 
upatruje w oskrzydlających atakach. 
- Na grze środkiem przewrócili się 
jut Anglicy - prLypomnial. 

Zapylany, klo ewentualnie 
m6głby wystąpr w fonnacji ataku, 
selekcjoner podkreślił, :!:e wybierze 
wariant najlepszy. - Nie b~d~ kiero
wał się sentymentami czy resen
tymentami. Na pewno z,agrają ci, 
kt6rzy będą najbardziej predestyno
wani. 

Zdaniem Antoniego Piechniczka 
w meczu z dru:!:yną Italii najistot
niejsze będą trzy kwestie: odpo
wiednie ustawienie defensywy i wy
bór pilkarza, który b~dzie krył środ
kowego napastnika Wioch, umiejęt-

nOŚĆ czytania I analizowania gry 
przez libero, czyłi Jaclta1Jellńsk.leco 
oraz utrudnianie przez z,awodnik6w 
ze środka pola wrzucania długich pi
łek na pole karne. Antoni Piechni
czek przyznał, że w naszym zespole 
jest paru piłkany, którzy udowod
nili,że w piłkę gra{: potrafią. Wymie
nił Andruja Woiniaka, Jacka 1Jeli6-
skielo, Pawia WojbJę, Marka J6i
wiaka, Tomasza WaJdocha oraz RA
dosława lWuiJIl!lo. W linii środko
wej mamy Skrzypka, Kucharskielo, 
CUkę, Juskowiaka, Kowalczyka, Wa
rzychę. Jest wielu dobrych piłkarzy. 
Zawodnicy przebyw~ący na zgru
powaniu w Wiśle są w dobrej kondy
cji. Do domu wrócił tylko Sławomir 
~ak, który stawił si~ w ośrodku 
"Startu" ze stanem zapalnym węz
łów chłonnych. 

Andrzej Woiniak: - Dla mnie naj
watniejszejest wyjść i grał jak najle
piej. Czuj~ si~ mocniejszy niż w 
ubiegłym roku. Najważniejsze, :!:e wrb
ciłem do reprezentacji. Marek alko: 
- Przyjechalem w pełni zdrów, z wia
rą w sukces. Jeszcze nie myślę o spot
kaniu z Włochami, aotym,jak najle
piej się przygotowal: do spotkania. 
TrenUję na pełnych obrotach. Nic 
jest waźne, czy Citko zagra czy nic. 
Byle wygrala dru2:yna. 

W czwartek reprezentacja poko
nala w sparingowym meczu trzecio
ligowy BKS Bielsko 11:1 (9:0), a gole 
dla kadry zdObyli: K01l'alczyk 13, 33, 
43,72, LedwoD 10, 80, Kucharski 19, 
35, atko 32, 38, Hajto 39 min. 

Rekordowy transfer w historii Iskry 

Czemysz do Barcelony 
Chot do zako/Jczenla sezonu 

1996/97 w piłce ręcznej pozosta
ło jeszcze sporo czasu w zespole 
IsJery Kielce szykują się zmiany 
personalne. 

- W przedświąteczny piątek skon
taktowali się z nami przedstawiciele 
hiszpańskiej Barcelony, którzy zain
teresowani byli kupnem Aleksandra 
Czem)"sza - powiedział nam Andrzej 
Jung dyrektor Iskry. 

Sprawy potoczyły si~ bardzo 
szybko. Wczoraj Hiszpanie przylecie
li specjalnym samolotem do Kielc 
i ... błyskawicznie załatwili wszystkie 
romlalności. Tak więc od 1 lipca br. 
Aleks.and/!.r Czemysz będzie graczem 
Barcelony!!! 

- W pierwszej chwili emisariusze 
Barcelony zaproponowali nam 50 tys 
USD. - kontynuuje A. Jung. - Pertrak
tacje trwały blisko 3 godz. i ostateJ;z, 
nie ustaliliśmy, że Czem)"sz przejdzie 
do ~Barcy'" za 80 tys. USD. Jest to re
kordowy transrer w historii naszego 
klubu. 

Oczywiście, zapytaliśmy Aleksand
ra CzemysZ:a co sądzi o tym błyska
wicznym transrerze. - Naprawd~ 
szkoda mi opuszczać: Kielce - powie
dział c"LOłowy szczypiornista Iskry. 
- Mam tu wielu przyjaci6ł, dru:!:yna 
jest mocna. Z drugiej strony nie ukry
wam, że gra w tak markowym klubie 
to wielkie wyrbżnienie. Póki co, mam 
nadzieję,:!:e przed wyjazdem do Hisz
panii pomogę Iskrze w zdobyciu ko
lejnego tytułu mistrzowskiego.(m.ac) 

Mistrzostwa Jednostek Nadwiślańskich 

Kielce znów wygrały 
Whali Błękitnych Kielce rozgry

wanebyłymlsłlZostwa Nadwisla~ 
sklch Jednostek Wojskowych MI
nistet$twa Spraw WewnęłlZnych I 
Adminlstracjlwslatkówce. Podob
nie jak PlZed rokiem w zawodach 
trlumfowallzawodnicyJW,.NaSta
dianie" z Kielc. 

- W turniejU wystartowało osta
tecznie 11 drużyn-m6wi płkWlodzi
mierz Mandziuk, zastępc.l. dowódcy 
JW .,Na Stadionie". Pierwsza reflek
sja Jaka nasuwa się po imprezie to 
niesamowicie wyrównany poziom. 

~ :~~ ::l~~z~:~i=~~~:~~!r: 
~ ~::~;iti~:~~:~l~~~~n:!~: 
tlj !em okazała si~ drużyna Kielce, która 

~ w~n~:~e=~ł:h~~z~;=r>;z~:'wy_ 
rbwnanyzespól- kontynuuje W. J\.ba-

~ =~d~~~\.:~~~~~~~:n~~~~ 
na bronił barw Wojskowej Ak.adem.il 

~ TKhnicmej 8:lrw drut.yny kieluk.ieJ 
~ bronili: Papuda, Pietek, Lapot. Kowal
=:: ski, Szumielewia i Brodz16ski. 

Podsumowując kieleckie mis
trzostwa warto rbwnie:!: dodał, te im
preza byla doskonale zorganizowana. 
Du±a w tym za.~luga st. chorąi:egoJe
uego Olarabina, który zapewnił 
wszystkim zespołom doskonałe wa
runki socjalne. - Nie ukrywam, że os
tatnie 4 dni były dla mnie niezwykle 
wyczerpujące - twierdzi J. OIarabin . 
Tym niemniej jestem niezmiernie 
szczęśliwy, że udało nam si~ zapew
nić optymalne warunki i wszyscy wy
Jeżdżali z łGe1c ukontentowani. 

WOjskowe mistrzostwa w piłce 
siatkowej przeszły już do historii, 
warto jednak zaznacz)t, że zorgani
zowanie imprezy na wysokim sporto
wym i organizacyjnym poziomic 
możliwe było dzięki zaanptowaniu 
wielu ludzi, m.in. dowódcy JW "Na 
Stadionie" Roberto1ll'j Zawidzkiemu 
oraz dział~czom Bl~kitnych Janowi 
BlISkiemu i Stanisławowi Nowakowi. 
O tym, te impreza była udana świad
czy rakt, iż spotkania finałowe oglą
dał płk Leszek U1anowskl, zastępca 
dowódcy Nadwiślańskich JW 
MSWiA. 

(mac) 

Polacy wystąpili w składZIe: Woł
nlak (od 46 min Szamotulskj) -1Je
lit\ski, Sknypek, Kaluiny (od 52 min 
Kukielka) - Hajto, WaJdoch, Ledw·OD. 
Kucharski., Sokolowski (od 52 min 
KJygtr) - Citko (od 46 min Świer
czewski) - Kowalczyk. 

W niedzielne poludnie przeciw
nikiem wybrańców Antoniego 
Piechniczka byla drużyna Victorii 
Jaworzno. Kadrowicze wygrali 8:0 
(6:0),a łupem bramkowym podzieli
ii si~: Kowalczyk - 24, 26 i .w,Juno
wiał J3 (kamy), 31, Nowak l, atko 
(84 kamy) i Wanycha 88 min. Mecz 
nastadionie Narodowym w Chorz0-
wieobserwowało ponad 3 tysiące wi
dzów, a nasza reprezentacja grała 
w składzie: WoiDlak - WojbJa, Zle
llńsk.l, J6iwiak (od 46 min Kałuiny) 
- Ledwoil (od 46 min Htjto), WaI
docb (od 46 min Skrzypek), alko, 
Nowak (od 46 min Świerczewski), 
Bahmyiis.ld (od 46 min Sokołowski) 
- Kowalczyk (od 46 min Kucharski), 
Ju§.kowiak (od 46 min Wanycha). 

Po tym meczu w WiJle z.os1210 już 
tylko 18 zawodników. W niedzielę 
wieczorem zgrupowanie opuścił Ku
charski, ktbry uskarżał się na bóle 
mięśnia dwugłowego. Wcześniej z 
Wisły wyjechali: Onyszko, KJycer i 
Kukielka. 

Dzisi~ o godzinie 20 na stadionie 
GKS w Katowicach w ramach elimi
nacji Mistrzostw Europy zmierzą się: 
młodzieżowe reprezentacje obu 
krajów. (pak) 

Maldini zastąpi 
Piechniczka? 

W pnypadku porażki repft'Zentat;ji 
Polski KI Chorzowie tli miejsce trenera 
Antoniego Piechnicz/ca sternicy pol
skiej piłki zam/enajq powolać na to 
stanowisko selekt;jonera Włochów 
- Cesare Maldiniego (!!!). Sytuat;ja 
wydqje sir być groteskowa,jednak nie 
tneba zapominać, że dla włoskiego 
trenera miejsce pracy nie ma iadnego 
znauenia. Tak ny owak dopnie SWf'

go i pojedzie na Mistrzostwa Świata 
do Francji. (PAP) 

W okresie 4wiątecznym na eu
ropejsldch boiskach rozegrano 
kilka .spotkań eliminacyjnych do 
Mistr70stw ŚWiata. Nie brakowało 
nle.spodziewanych rontrzygnięć, 
a najwfęk$Z4 sen.s.cJę sprewill pił
kalZ8 Cypru, remisując u siebie 
z lllWOI)7OW8nym zespołem 
Rosji Punkty w Irt.ndli Płn. stma/; 
tlłtt. Portugalczycy. 

Nas najbardziej interesował poje
dynek w Trieście, gdzie w grupie 
drugiej Włosi podejmowali Mołda
wi~. Zgodnie z przewidywaniami 
gospodarze nie mieli :!:adnych klo
potów, wygrywając 3:0 (1:0). Gole 
zdobyli: Maldlnł w 24, Zola w 44 i 
Vleri w 54 min. 

Grupa II 

l. Włochy 
2. Anglia 
3. Polska 
4. Gruzja 
5. Mołdawia 

Grupa I 

12 8- l 
9 7- 2 
3 3- 3 
O 0- J 
O 2-11 

Chorwacja - Dania l: l (O:O). 
L Grecja 4 7 7- 3 
2. Dania 3 7 5- 2 
3. Chorwacja 3 5 6- 3 
4. -Boś.lHerc. 3 3 3- 8 
5. Słowenia 3 O 1- 6 

Grupa IV 

Szkocja - Estonia 2:0 (I :0). 
l. SZkocja 5 II 5- O 
2. Austria 3 7 3- I 
3. Szwecja 4 6 7- 4 
4. Estonia 4 4 1- 3 
5. Bialoruś 4 4 3- 7 
6. Łotwa 4 I 3- 7 

W skrócie 
• Podczas rozgrywanych na Tene
rifie Mistrzostw Świata juniorów 
i mlodzidowców w szennierce re
prezentanci Polski zdobyli kolejne 
dwa medale. Anna Rybicka wywal
czyła zloty .. krążek- we florecie {do 
lat 20),zaś Olga CyCan srebrny wtur
nieju szpady w kategorii kadetek. 

• Polscy siatkarze zdobyli brązowy 
medal podczas rozegranych na Slo
wacji Mistrzostw Europy kadet6w. 

Kajetan Hądzelek dla "Słowa Ludu": 

Grupa V 

Cypr - Rosja U (I: t). 

I. ROSJa 8 
2. Izrael 7 
3. Bułgaria 6 
4. Cypr 4 
5. Luksemburg 3 O 

Grupa VII 

Holandia - San Marino 4:0 (I:O~ 
Walia - Belgia 1:2 (0:2). 

I. Holandia 4 12 17- 2 
2. Belgia 4 9 7- 5 
3. Walia 6 7 14-12 
4. Turcja 3 4 8- 2 
5. San Marino 5 O 0-25 

Grupa VIII 

Rumunia - Liechtenstein 
(N). 

l. ,. 
J. .. 
5. 
6. 

Rumunia • 11 
Irlandia J- 7 
Macedonia 5 7 
Litwa J 6 
IslandIa • l 
Liechtenstein 5 O 

Grupa IX 

Albania - Ukrama 0:1 (0:1). 
Irlandia Płn. - Portugalia 0:0. 

I. Portugalia 6 9 5- 2 
2. Ukraina 4 9 4- 2 
3. Irlandia Płn. 5 6 4- 3 
4. Niemcy 3 5 6- 2 
5. Armenia 4 3 3- 7 
6. Albama 4 I 1- 7 

• Kielczanm Tomasl 8roQ'rla (US 
Postal Service) z,ajął 64 miejsce 
w tnyetapowym wyścigu kolarskim 
Crilerium International wc 
Dariusz. Barano1ll"skl byłIJ, ."",,"t,.,1I), 
:!:yl Hiszpan Marcelino 

• Szwed Glenn M .. ~",wn.yg,' ""~'" 
kolarski wyścig 
dii. Drugi byl Jaeek Mkld,"i<1I1b-"''' 
a trzeci Cezary Zamana (Mróz). 
• Kanadyjczyk Jacques ViIleneulf 
zwyciężył w Sao Paulo w wyściJll 
Formuły I o Grand Prix Brazylii. 
Wyprzedził Gerhard.a Bergen 
(Austria) i Olil"iera Panisa (FranCJa) 

To trzeba przemyśleć •.. 
Działacze j koszykarze Unii Tar- • Czy jest 5eM powiększenia ligi • Jeśii liga zoslllnle p01ll'iększotll-

nów najwyraźniej pewni byli zwy- o cztery drużyny? kit'leckj Mitex ... 
cJęstwansdMitexemiawansemdo - MYŚłę. żeklócą się tu dwa inieresy: 
ekstraklasy. Chyba nieprzypadJm. Dru:l:yny mocnIejsze chCIałyby zachowiK: 
WC) miejsce na trybunie hoflOfOłl'l8j swoje status QUO, natomIast drużyny 
tarnowskiej hali zajął ",ezes Pol- s!abszechqnuctWlększeszanseutrzyma-

skiego Związku KoszyIm~ ~je- :i:~~ ~~~:. r~~~, P~b~I~~~;i 
tan ~lfdzelek. Po meczu udZJIJIH on najbardziej optymalny do podmesienia po
WYWIadU reporlerowl.SL. ·. ziomu rozgrywek idopierodopasować do 

• Jak podobal się panu final roZCry
"'ek o mistrzostwo drugiej ligi? 

- MImo olbrzymiego obci4Żenia 
psychicznego zawodników mecz stal 
na wysokim poziomie. Były, oczywiście 
i momenty słabsze, wynikające z ner
wowości i odpowiedzialności za wynik. 
ale mo:l:na to wybaczyć zawodnikom. 
Piękne byly zwłaszcza momenty, gdy 
rzucano kosze za trzy punkty. To było 
napraWdę emocjonujące widowisko. 
Zadowolony jestem. że ekstraklasa bę· 
dzie grać w tej pięknej hali tarnowskiej. 

~; ch~~~{e;k~~~s~;d7:~~~z;~ 
prezentacji. 

• Niedawllopowsłalprojektpowięk

szeni.a polskiej ekstraklasy z dwunas
tu do szesnastu drul.,"lI ... 

- Nic chciałbym na razie wypowia
dać się wią4co w tej sprawie. Na razie 
poleciłem wydziałom: Gier i Dyscypli
ny, Szkoleniowemu, trenerowi kadry 
oraz przedstawicielowi PoJskieJ Ligi 
Koszykówki, aby przygotowali swoje 
stanowiska w tej sprawie. Dopiero po
tem de~~ podejmie zarząd PZKosz. 

niego liczbę drużyn, a nie odwrotnie. Na 
razie rzucamy hasloapotem chcemy szu· 
kaC koncepcji. A tymczasem przemyśla
ny i racjonalny system rozgrywek POWI
nien decydować o liczbie drutyn webtra
kiasie. 
• Kiedy zapadnie decy7ja? 

- B)t mo:!:e podcZ8Sposiedzenia Za
rządu PZKosz., 12 kwietnia. 

http://sbc.wbp.kielce.pl



- Dolcan Ząbki 2:0 

- zły doradca 
adresata. Bywało również, te Brylan nym. W 60 min. lewą stroną uciekł 
iŻelazowskirazporazwracaliz.apił· obrońcom Dolcanu Graba. Pomoc
kąiwefekciemiastodpowiednious- nik .,hutników" został sfaulowany 
tawić się na polu karnym Dolcanu metr przed linią boczną pola karne· 
stali daleko poza nim. go. Pochw1lidokladne dośrodkowa-

Tym niemniej gosp.odarze jut nie Moslolka na gola precyzyjną 
w tej części meczu powmn1 strzelić ..główką" zamienił Żelazonki. Ra
przynajmnlej dwa gole. W 12 mm. dości nie było końca. Od tej chwili 
Brytan ude~~l mało pr:Cyzyjnie gospodarze,jut wyratnie rozhdme
z 14m ułat_wlaJ~C Żebrowskiemu zła- ni uzyskali zdecydowaną przewagę. 
pame p1łh W 23 mm. Żelazowski W74min.Żelazo'ft'Sidstrzelildrugie
wp~d~ na pole karne, strzeltł z pterw- go gola, ale wcześniej sędzia odgwiz
SZCJ p•łki,. • g~y podnostł rad oś me rę· dal spalonego. Rozstrzygniącie pad
cew geście tnumfu_futbolówka trafi- lo w 79 min. Brytan ograł Paluchow
la w. słupek ... N1ew1ele brakowaloby ski ego, wycofał do Graby,a ten ideal
l mln. potem gospodany wyręczył, nie obsłużył Lasockiego. Wprowa· 

~~~~~j k~a~~~~~:;Yo~~e~~k~j~ dzon\ k~z;in~~ ~c~eś~~e~ po-
przeżywali kibice w 29 min. Naj· ~ocm . u ICg OSI~ ego 
pierw Żebronld końcami palców 1 z 6 m. ~opel mi formalności.. _ 
wybiłpilkępo ,.głólliCC" Noconi a, a po W koncó';c~ ~eczu ~Op1eczn1 
chwili sędzia odgwizdał problema· <i. Pallka_ m•ehJes:zcze dwiC do~ko
tycznego spalonego w sytuacji, gdy nale ok~e, ale na.Jie~szy na.~isku 
trzech graczy Dolcanu miało przed Żtbrewski wygrał pOjedynki jeden 
sobą ty lito Kanrackiec o. na jeden z Grab~ (84 min.) i Bryta-

W przerwie spotkania licznie ze- nem (88 min.). 
brani Itibiec dyskutowali tylko nad W sumie był to - zwłaszcza po 
jednym - czy gospodarzom uda się przerwie - niezły mecz, w którym 
strzelić gola? Okazało ~jednak. że gospodarze pokazali, te naprawdę 
po zmianie stron na murawie grał potrafią nietle grać w piłkę. Niepo
zupełnie ,.inny" zespół gospodany. trzebnie tylko w ich poczynaniach 
Uporządkowana gra w środkowej jest at tyle nerwów, któ re często nie 
strefie sprawiła, te KSZO co .kilka- pozwalają pokazać pełni umiejęt
dziesiąt sekund przeprowadzał ak· ności. Nie od dziś wiadomo prze
cje oskrzydlające, z tzw. obiegiem. ciet, te nerwy to zły doradca ... 
l :0 powinno być już w 56 mm. Nie· 
stety. Żelazowski ~dąc w dogodnej MACJEJ CENDER 
sytuacji przewróctl się w polu kar· 

Gra pod presją 
J•k zwykle bardzospokojny był 

ptzed l w halcele meczu KSZO 
- Dolcan Zlfbld włceptezes SPN 
Stttnlsl•w Bobldewlcz. 

- Bytem przekonany, te wygramy 
ten mecz- stwierdził po ostatmm gwizdku 
arbttra S. Bobkiewicz.- Z prozaicznej p17.y· 
czyny: KSZO jest w tej chwili zespolem 
zdecydo'lll'anie lepszym nit Oolcan. Z&a· 
dz.arn si~ z faktem, te w pierwszej połowie 
zespółzagrał zbyt nerwo'lll'o. Czym było to 
spowodowane1 PresJ~ społCC'lfl4- W tej 
chwili w Ostrowcu '~~~'SlYSCf p17.ychodz4cy 
na mecz cłtą wyvanej, trzech punktów 
acozatymidZieawansucłoekslra.klasy. 

A to tylko sport. Nie zawsze wszystko wy
chodZI, n1e zawsze boiskowa rzea:ywis
tość idZie w parze z umiej~tno:ściami. 
Wpierwaejczę:ścimeczuugraliśmyner
"'-owo.Potemb)·iozdecydowanielepiej. 

Chciałbym podkreślić - naszym gł6w
nymzadaniemjestzapre:zentowaniedob
re go, widowiskowego futbolu. Nie chcemy 
nasil~ awansować do ekstraklasy. ~zie
mywalczyćdoostatniejkolejk..i,alenasil~ 
nie ~z.iemy nk robić. (•c) 

v96-22v 
RADIO· TAXI ALFA 

~4-444-44/ 
~t2P1~c~śiYBfo: rANI~ 

• 11 LIGA 

L Dyskobalia 2<) 42 43-23 
2. Pogoń 20 40 31-13 
3. Elana 20 38 33-19 
4. Krisbut 20 37 22-11 
s. Ruch 20 34 24-16 
6. Polonia 20 32 25- 19 
7. Naprzód 20 32 23-17 
8. Miedt 20 30 26-24 
9. Wałbrzych 20 30 22- 21 

10. C hemik 2<) 29 22-27 
11 . Zawisza 20 26 20-20 
12. VartaN. 20 25 22-18 
13. Aluminium 20 21 13-20 
14. Lecaia Gd. 20 21 19-30 
15. Szombierki 20 16 IS-28 
16. Lechia Z.G. 20 16 13-29 
17. Chrobry 20 14 21-39 
18. Gorzów 20 13 10-24 

W pierwszej polo'ftie napastnicy KSZO 'lll')'pracowali sobie kilka sytuacji do 
zdobycia J1)1i, ale na pnes:z.kodzie stawał lm szczęśli'ftie intent'eniuj~~ccy bram
kan Dolcanu Toma.sz tebro"·ski. W tym przypadku wygrał pojedynek :r: To
maszemŻelazo'ft"sk.im 

Opinie trenerów 
Jerzy Masztaler, trener Dolcanu: CzeslawPalik,trenerKSZO:-Cie· 
-Co ja mogą powiedzlei o tymspot· sz~się z wygraneJ, mnieJJestem zado

kaniu? Dopóki, w pierwszej polowie wolony z gry. Drużyna, która chce 
piłkę~ rozgrywali obrońcy KSZO, do- awansować do pierwszeJ ligi musi 
póty udawało nam się utrzymać ko- umic:ćwygrywaćzzespołamimurują· 
rzystn~ rez~:~ltat. Graliśmy w miarę cymidost~pdowłasnejbramki.Przed 
sk!a~nte, me dopuszczaJąc graco/ przerwą biliśmy głową w mur. 
m_1ejscowyc~ do klarow~ych sytuaCji. Owszem, mieliśmy dogodne syt u a· 
Nt~~ety, n~e udało SI~ utrzym_ał cje, ale wynikały one z pnypadko-
t~lr.JCJ taktyki przez 90 mm. Po_ Z~la· wości niż z prz.emyślanych akcji. Po 

~~~tbo~~?a ~:::,;=;~~; zmianie stro_n obu~zili się I_JOmoc~i
rozuywać pilk~ na sknydła i szybko c~. R~zegrah~my. ktlka ak q t z ,.oble· 
okazało się, ktojest lepszy. w mo- g1ety~ ,bylowtęcejprze~~lanychza
mencle, gdy straciliśmy pierwszego ~~n ze skrzydła. W chwth, gdy ~trze
gola było właściwie po meczu. Nie hltśmy go.la. wszystko ~yło Jasne. 
mam w zespole napastnika z prawdzi- Mam nadzieję, te w medztelę, w Kra
weso zdarzenia, zawodnika, który kowie przeciwko Cracovii zagramy 
mógłby sam przeprowadzić skutecz· bez obciąten psychicznych. 
ną akcję. Tak było m.in. w Zamościu, (ruc) 
tak było w Ostrowcu. 

Kwedyczenko zadowolony 

Żelazowski też ... 
W spotbnlu z Dolc.tHłm Z4bld 

wclt'fdynleKSZOOstrowfeciUłstlfP/
łoldlkllzml•n. 

Toawza 0ymno11'Słdego zastąpił 
ToltWl Kwedyczenko. Od pierwszego 
gwizdka sędziego zagrali tałte Alfred 
Gawtll ToDWZ1..eluowsJd. 
• Był 10 twój debiut w drużynie 
ICSZQ Widać było, a }estetzdenef'
wowany_ - zagadnąłem T. Kwedy
czuko. 

- Faktycznie by1em spi~ty przez kil
ka minut, ale po kwadransie gry, po 
dwóch pewnych interwencjach nerwy 
mnie opuśdty. Potem denerwowalem 
się tylko w sytuacji, gdy koledzy nie po
trafilitrafićdosiatkiDolcanu-twierdzi 
Kwedyczenko. 
• Czelutłeś na bl4d Tomb Dyma
nowskier/0, teraz ot1 zapewne czeka 
na twóJ.-

- Taka rywalizacja mote wyjść nam 
na dobre. Ostro ćwiczymy na trenin
gach. Myśl~. te w spotkaniu z Dolea
nem zagrałem nieźle i za tydzień znów 
będ~ broni! bramki KSZO .... Tym bar
dziej tezagramy z moim byłym k.! u be m 
-Cracovią. 

Pierwszy raz w rundzie wiosennej 
wyszedł w podstawowej ,jedenastce" 

• 11 LIGA 

Grupa l 
Chrobry- Polonia 1:0 
Lechia z. G . - Mied:t 1:1 
KP Gorzów- Elana 1:2 
Chemik - KP Wałbrzych 3 :1 
Naprzód - Zawisza ,,o 
Szombierki - Krisbut 2:4 
Ruch- Pogoń 1:0 
V acta N. - Dyskobalia o,o 
Lechia Gd.- Alumimurn 0:0 
Grupali 
Jeziorak-Siarka 3:0 
Hetman- Wawel 1:3 
Avia-StaJM. 3:1 
Pomezania - Unia 2:1 
Stal S. W.- Świt LO 
Okocimski - Petrochemia o,o 
Ceramika- GófJlik 1:1 
KSZO- Dolcan 2:0 
Cracovia - Radomsko 1:0 

Tomasz i.e1azo11sld. Tomek, choć był 
najni:t.szym zawodnikiem na boisku, 
zdobył pierwszego gola "główką~. 

- Wiele razy ćwtczymy ten wariant 
na treningu - mówi T. 1..eluo11'Słd. 
Wszyscyrośligraczeustawiająsłęwm
nym miejscu, a piłka kierowana jest 
w moją stron~. Nie ma co ukrywał 
- taka zagrywka uskakuJe rywali. Tak 
było wsobot~. Obrońcy Dolcanu pilno
wali kolegów, a tymczasemjastrzeliłem 
gola. 
• Już w pierwszej polowie milileś 
dwie dogodne olalzie-

- Pierwszy raz wyszedłem na czystą 
pozycję i... trafiłem w słupek, choć 
widzialemjut pi lir:~ w siatce. W drugim 
przypadku, gdywychod.zJ!em na czystą 
pozycj~ sędzia zagwizdał spalonego. 
• ZagrafeS od pietwszej minuty 
l wytrzymlłłe4 bitrdzo dobrze spoib
nie pod względem kondycyjnym_ 

- Jak na raz1e czuję s•ę bardzo do
brze. O kontuzji JUt zapomniałem. 
mam nadziej~. t e w lr:oleJnych spotka· 
niach będzie Jeszcze lepiej. Zresztą 
gramynaprawdęniezląpilkęiniemo
temyzawieśtnaszychkibiców.którzy 
tak licznie odwiedzają stadion. 

{mac) 

• 11 LIGA 

L Petrochemia 20 43 56-16 
2. KSZO 20 38 40-26 
3. Stal S. W. 20 30 25-16 
4. Cracovia 20 29 26-28 
5. Jeziorak 20 29 29-26 
6. Ceramika 20 29 28-27 
7. Unia 20 28 27- 26 
8. Górnik 20 27 31- 24 
9. Wawel 20 27 28-31 
10. Siarka 20 26 26-27 
II. Okocimski 20 25 24-24 
12. Radomsko 20 24 22-35 
13. Avia 20 24 25-28 
14. Świt 20 23 22-30 
IS. Hetman 20 22 23-29 
16. Porocz.ania 2<) 22 21-34 
17. Stal M. 20 19 19-33 
18. Dolcan 20 19 24-36 
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- zły doradca 
adresata. Bywało również, że Brylan nym. W 60 min. lewą slroną uciekl 
i Żeluowski raz po raz wracali z.a pil- obrońcom Dolcanu Grab •. Pomoc
ką i w efekcie miast odpowiednio us- nik .,hutników" zostal sfaulowany 
tawić sj~ na polu karnym Dolcanu metr przed linią boczną pola karne
stali daleko poza nim. go. Po chwili dokładne dośrodkowa-

Tym niemniej gospodarze już nie Mosiolh na gola precyzyjną 
w tej cz~ci meczu powinni strzelić ,.główką" zamienił Żeluo1Fllki. Ra. 
przynajmniej dwa gole. W 12 min. dości nie było końca. Od lej chwili 
Bf}un uderzył mało precyzyjnie gospodarze,już wyrafnie rozluinie
z 14 m ułatwiając żebrows~emu zła- ni uzyskali zdecydowaną przewagę. 
pame pilIti. W 23 mm. Zelazowski W74min. t.....lazo,,'Skistrzelil drugie
wpadł na pole karne, strzelił z piel"H- go gOla, ale wcześniej sędziaodgwiz
szej pilki, i gdy podnosił radośnie r~- dał spalonego. Rozstrzygniącie pad
ce w geście triumfu futbolówka trafi- lo w 79 min. Brytan ograł Paluchow. 

~0;;~~~~~; ~z;~;~E~~~ ~~!e~~~~;ra~;::~!:;~ ~;!~:a~: 
własnej bramki Olbrzymie emocje dzony kilka minut wcześniej 1'0-
przetywali kibice w 29 min. Naj- mocnik KSZO ubiegi Rosióskiego 
pierw i.ebrowsld koncami palców i z 6 m. dopełnił formalnOŚci. 
wybił pilk~ po .,głÓwce" Nocoma, a po W końcówce meczu podopieczni 
chwili ędzia odgwizdał problema- Cz. Palika mielijeszcze dwie dosko
tycznego spalonego w sytuacji, gdy nale okazje, ale najlepszy na boisku 
trzech graczy Dolcanu miało przed i.ebrowski wygrał pojedynki jeden 
sobą tylko Kanrackieco. na jeden z Grab~ (84 min.) i Bryta-

W przerwie spotkania licznie ze- nem (88 min.). 
brani kibice dyskutowali tylko nad W sumie był to - zwłaszcza po 
jednym - czy gospodarzom uda si~ przerwie - niezly mecz. w którym 
strzelić gola? Okazało ę jednak, że gospodarze pokazali, te naprawd~ 
po zmianie stron na murawie gral potrafią nietle grać w piłk~. Niepo
zupełnie "inny· zespół gospodarzy. trzebnie tylko w ich poczynaniach 
Uporządkowana gra w środkowej jest at tyle nerw6w, kt6re często nie 
strefie sprawiła, te KSZO co kilka- pozwalają pokazllĆ pełni umiejęt
dziesiąt sekund przeprowadzał ak· ności. Nie od dziś wiadomo prze
cje oskrzydlające, z tzw. obiegiem. cież, że nerwy to zły doradca ... 
1:0 powinno być już w 56 min. Nie-
stety, i.elazowsld ~dąc w dogodnej MACIEJ CENDER 
sytuacji przewrócił się w polu kar-

MULllLOTEK 
CZW.AJmlt 

3.11.17.11.21.31.11.38,40.41 

54.55,,51,.59.11."'" n. 7e, 78 

PlĄ1U 

4.5,16.17,11. 21.28.30.40, 51 

52, 59, 62, 83, 17, ea. 74, 77, 78, 79 

Gra pod presją 
Jakzwylde bardzo spolmJny był 

pntld I ... trakcie meczu KSZO 
- DoIcan Z4b1d wicepreZ(ł$ SPN 
SllIR#S'"", BobkJewfcz. 

- Byłem przekonany, te wygramy 
ten metZ - stwierdził po ostatnim gwizdku 
arbItra S. BobtiewicL - Z prozaicz.oej przy
czyny: KSZO jest w lej chwili zespolem 
zdecydowanie lepszym nit DoJcan. lp
dz.am 5i~ z faktem, te w pierwszej połowie 
zesp6łzagrałzbyt nerwowo. Czym było to 
spowodowane? Presją społeczną. W tej 
chwili w Ostrowcu wszyscy przychoo14cy 
ni mecz chcą WYSnnej, trzech punktów 
a co za tym idZIe awansu do eulrat.lasy. 
A to Iylko sport. Nie zawsze wszystko wy
chodzi, nIe zawsze boiskowa rzeczywis
tość idzie w parze z umiej~tnościami. 
W pierwszej czę:ści meczu ngraIiśmy ner
wowo. POlem było zdecydowanie lepiej. 

Chciałbym podk.rem~ - naszym gł6w
nym zadaniem jest zaprezentowanie dob
rego, widowiskowego futbolu. Nie chcemy 
nlsił~ awansować do ekstraklasy. ~zie
my walcz)\': do ostatniej kolejk.i, ale na sił~ 
nie ~emy nic robić. (~) 

fi 96-22 fi 
RADIO - TAXI ALFA 

~4-444-44/ 
~~~ltciNiE:"śmKO~ TANI~ 

• II LIGA 

l. Dyskobolia 20 42 43-23 
2. Pogoń 20 40 31-13 
3. Elana 20 38 33-19 
4. Krisbut 20 37 22-11 
5. Ruch 20 34 24-16 
6. Polonia 20 31 25-19 
7. Naprzód 20 31 23-17 
8. Miedt 20 30 26-24 
9. Wałbrzych 20 30 22-27 
10. Cbemik 20 29 22-27 
11. Zawisza 20 26 20-20 
12. Varta N. 20 25 22-18 
13. Aluminium 20 21 13-20 
14. Lecnia Gd. 20 21 19-30 
15. Szombierki 20 16 15-28 
16. Lecbia Z.G. 20 16 13-29 
17. Cbrobry 20 14 21-39 
18. Gorzów 20 13 10-24 

W pient"szej połowie Dapastnicy KSZO "'Ypracoluli sobie kilka sytuacji do 
zdobycia goli, ale na pneszkodzle stawał Im szczęśliwie intel"W"eniujltCf bram
kan Dolcanu Tomasz tebrowski. W tym przypadku wygral pojedynek z To
maszem telazo1l'skim 

Opinie trenerów 
Jerzy Masztaler, trener Dolcanu: CzeslawPtlik,trenerKSZO:-Cie
- Coja mogą powiedzieć o tym spot- sz~się z wygranej, mmejjestem zadQ

kaniu? Dop6ki, w pierwszej połowie wolony z gry. Drużyna, która chce 
piłkę roZgryWali obrońcy KSZO, do- awansować do pierwszej ligi musi 
p6ty udawało nam się utrzymać ko- umiClĆwygrywatzzespołamimurują
rzystn~ rez~ltat. Graliśmr w miarę cymidostępdowłasnejbramki.Przed 
sk.!a~nle, Ole dopuszC7.ając grac~r przerwą biliśmy glową w mur. 
m.ICJscowyc~ do k.Iarow~ych sytuaql. Owszem, mieliśmy dogodne sytua
NI~~ety, n~e udało Sl~ utrzym.ać cje, ale wynikały one z przypadko
t~kleJ taktyki przez 90 mm. Po.z'!1la• wości nit z przemyślanych akcji. Po 

~~t~~~?a ~~~~~~e~~:~ zmianie str0!l obu~zili się .~omoc?i-
roZ&tYWać piłkę na skrzydła i szybko c~. R~zegrah~my kilka akCJI z "oble
okazało się, klojest lepszy. W mo- gletyl ,byłowlęceJPrze~>:ślanychza
mencie, gdy straciliśmy pierwszego 8:r:.tn ze skrzydła. W ChWIli, gdy ~trze
gola było właściwie po meczu. Nie hltśmy go.la. wszystko ~yło Jasne. 
mam wzespole napaslnikaz prawdzi- Mam nadzleJ.ę, te w medzlelę, w Kra
wego zdarzenia, zawodnika, kt6ry kowie ~rzeclwko Cracovii zagramy 
mógłby sam przeprowadzić skutecz- bez obcup:eń psychicznych. 
ną akcję. Tak było m.in. w Zamościu, (mac) 
tak było w Ostrowcu. 

Kwedyczenko zadowolony 

Żelazowski też ..• 
W spotlułn/u z DoIcanem Z4b#d 

wdndynłeICSZOOstrowlecn.st'IPl
lo Idlka zmI. n. 

Tomasza DylDlJlowsklego zastąpił 
Toamsz K1J1!clyczellko. Od pierwszego 
gwizdka sędziego zagrali takte Alfred 
Gaweł I Tomasz blazowskl. 
• Był lo twój debiut ... drużynie 
KSZO. WidIłĆ było, ie ieste.( mene,.. 
wowany_ - zagadnąłem T. Kwedy
auko. 

- Faktycznie bYlem spięty przez kil
ka minut, ale po kwadransie gry, po 
dwóch pewnych interwencjach nerwy 
mnie opuściły. Potem denerwowalem 
si~ tylko w sytuacji,gdy koledzy nie po
trafili trart do siatki Oolcanu -twierdzi 
Kwedyaenko. 
• ~kaleś na błlfd Tomlca Dyma
nowskiego, tenu on z.pewne czelat 
n. twój._ 

- Tak.a rywalizacja mote wyjść nam 
na dobre. Ostro ćwiczymy na trenin
gach. Myślę, te w spotkaniu z Dolea
nem zagrałem nieźle i za tydzien znów 
będę bronił bramki KSZO .... Tym bar
dziej tezagramyz moim bylym klubem 
-Craoovią· 

Pierwszy raz w rundzie wiosennej 
wyszedł w podstawowej ,jedenastce~ 

• II LIGA 
Grupa I 
Chrobry - Polonia 1:0 
Lechia Z. G. - Miedź 1:1 
KP Gorzów - Elana 1:2 
Chemik - KP Wałbrzych 3:1 
Naprzód - Zawisza 2:0 
Szombierki - Krisbut 2:4 
Ruch - Pogoń 1:0 
Varta N. - Dyskobolia 0:0 
Lechia Gd. - Aluminium 0:0 
Grupa II 
Jeziorak - Siarka 3:0 
Hetman - Wawel 1:3 
Avia-StalM. 3:1 
Pomezania - Unia 2:1 
Stal S. W. - Świt 1:0 
Okocimski - Petrochemia O~ 
Ceramika - G6I"J1ik 1:1 
KSZO - Dolean 2:0 
Cracovia - Radomsko 1:0 

Tomasz ż.eIuoll·sld . Tomek, choc był 
najniższym zawodnikiem na boisku, 
zdobył pierwszego gola "główką". 

- Wiele razy ćwiczymy ten wariant 
na treningu - mówi T. blazowskl. 
Wszyscy rośli gracze ustawiają się w in
nym miejscu, a piłka kierowana jest 
w moją stronę. Nie ma 00 ukrywać 
- taka zagrywka zask.akuje rywali. Tak 
było w sobotę. Obrońcy Dolcanu pilnO
wali kolegów, a tymczasemjastruliłem 
gola. 
• Już w piennzeJ połowie millleś 
drrie dogodne obzie_ 

- Pierwszy raz wyszedłem na czystą 
pozycję i ... trafilem w słupek, choć 
widziałemjuż pilkę w siatce. W drugim 
przypadku,gdy wychodziłem na czystą 
pozycję sędzia zagwizdal spałonego. 
• ugrałeś od pierwszej minuty 
I wytnymlłłe.l bardzo dobrze spotka
nie pod WZ9htdem kondycyJnym_ 

- Jak na razie czuję się bardzo do
brze. O kontuzji jut zapomniałem. 
mam nadzieję, że w kolejnych spotka
niach będzie jeszcze lepiej. Zresztą 
gramy naprawdę niezlą piłk.ę i nie mo
temy zaWieść naszych kibiców, którzy 
tak licznie Odwiedzają stadion. 

(mlc) 

• II LIGA 

I. Petrochemia 20 43 56-16 
2. KSZO 20 38 40-26 
3. StaIS. W. 20 30 25-16 
4. Cracovia 20 29 26-28 
5. Jeziorak 20 29 29-26 
6. Ceramika 20 29 28-21 
7. Unia 20 28 27-26 
8. G6rnik 20 27 31-24 
9. Wawel 20 27 28-31 

10. Siarka 20 26 26-27 
11. Okocimsk.i 20 25 24-24 
12. Radomsko 20 24 22-35 
13. Avia 20 24 25-28 
14. Świt 20 23 22-30 
15. Hetman 20 22 23-29 
16. Pomezania 20 22 21-34 
17. StalM. 20 19 19-33 
18. Dołcan 20 19 24-36 
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2 Ani słowa Lipka III LIGA • III LIGA • III LIGA • III LIGA 
, ? W rozegranych w czwartek me-

• l praWie nasz czach liiligi zanotowano nast~ O pmg•poDdl• · pując<~rezunary, "'... l PrzeJście byłego repreantanta l 
Taklego wydarzenia w historii 
sportowej Przysuchy jeszcze nie 
było. W maju po raz pierwszy 
w dzlejsch miasta pingpongiści 
Oskara stan-t przed szaną wy
walczłłnla awansu do 111/gl. 

Przed sezonem o !>"Zansach zespołu 
mówiło się w mie!lcie nieśmialo. Po
czątkowo drużynie nie szło, traciła 

punkty w ll"ICCUICh, które powinna 
wygrać. 

kraJU w plice rvcznej Arlum LI~ Blękitm K1elce Hetman Wkr 

cza ~wanJo do ~Y ,Ich rywalem ;.'f<'cor::'';;::::i,m~S ~lt':;i ~~:~1~°K~~~~ a:O:bi:;2), K~:: 
;a~~~~~:~ ::;a.;;a~~~e IIIIIIII~:a~~- n/onym tygodmu w hotelu " Lyst- ~~~m • Lada Ambra BiłgoraJ 3 2 
dzte TaJfun z Ostrowa Lubelskiego ca" w Ostrowcu zawadmir roz- ~ 
~ IIY.CZ I.XI:ęd7..e ~ w Przy- mawiał a sponsorem radom/lm, L KOZJEI"''IO: 20 50 SJ 14 

susze 4 !TiaJ8. Rewanz lydzień póiniej Stehłnfłm TatarleJem 2. Korona 20 49 .4-1.6 
- Mamy jeSZCze m1es1ąc Uzgodn1- J. 'llokl 20 40 33·22 

Mmy, 1.e do §wujt me my§hmy • Obie strony połWltrdzJiy zamte- 4. ł..ada 20 33 30 19 
0 pmg-pongu . mów1ą zawodmcy resowame transferem · powu~d2.1ał 5 Buro~1a 20 33 24.15 

Nazdj~iu(odleweJ): po rozmowach S. Tata~k. -Wszyst- '-OrłęUID. 20 33 26:25 
Roman DZIAKIEWICZ- 35 Jat, ko. wskazuJe na to, ze okolo l i 7.A:/.S 20 32 32:19 

zawodnik.· i trener, wychowanek kwietnia podpiszemy umow~ 8.Gnnat 20 Jl 37:26 

IO.O~taL. 20 
II.Grma lO 
12.Biękilni 20 
l~l..ublinbnb 20 
14.Sokołó\\ 20 
15. Pogoń lO 
16.Aiit 20 
17. Hetman W. 20 
18. Hetmanii Z. lO 

B 
2l 
lO 
19 
19 
19 
19 
18 
5 

14::, 
13:23 
18:24 
20:32 
.20:35 
13:29 

Kil 

"''" "'" 

· Z Legionem w Kielcach zrcm.iso
wali~my, bo ja zawałilem grę z Mar· 
cem. W obu setach prowadziłem wy· 
soko, jednalc prugrałem i straciliśmy 
s-J.a/1.~ na zwycięstwo • przyznaje się 
Roman Dz.iakiewicz - trener. zawo
dnik i główny animator tenisa stoio
wego w Przysusze. 

Oskara, który praz pewien czas wy- Lipka zaraz po fwiętach wyjechal 9.Motor 20 28 21:20 

:;:.~~:o:sz;,~. ~~t~:. :g~an~~ g:: :u~~ a:~~ -=:::::::=::::::::::::===---------.,.:~~~~~ 
wychowanek Oskara, grał takie grać mecz krajowego pucharu. 
w. Broni Radom, Platanie Borkowice Wkróła:: wróci do Polski • Lipka 
1 Ogrodniku Gró.JCC, Damian DZIA· chce u nas g.rał, ale umówilifmy Sił(. 
KIEWICZ • lat 12, syn Romana, naj· że do czasu podpisania umowy ni
młodszy chyba zawodnik w tid7.e, czego nie ujawniamy · stwierdził S. 
wychowanek Oskara, Sławomir JA- Tatarek. Dodał jednak, ie gdyby ra
CEWICZ . lat 35, wychowanek clomskicj drużynie uda.lo sił( awanso
Oskara, Maciej BEDNARSKI . 22 wać do 11 ligi, będzie chciał utrzy. 
lata, wychowanek Oskara, grał też mać zawodnika na dlu7.ej w swoim 
w Ogrodniku Grójec, Adam klubie. Nadal l~ Sil( również ro:t· 
GÓRECKI . lat 29, wychowanek mowy w sprawie przeJ~ia do Rado
Oskara. Grał także Gr1.egorl PAW- mia byłego bramkarza Iskry Kielce 
LIK • lat 33, wychowanek Oskara. Pr.urnysława Paczkowskiego. Kie· 

Zdarzały się tó inne .,wpadki". ale 
im blii.ej końca, tym było lepiej. 
Ostatecmie w walce o premiowane 
drugie miejsce w grupie liczyły się 
tylko ~kar i radomski Stan. 
W ostałniej kolejce prlysuszame wy· 
grali u siebie z CzamY,mi Węgrów, 
co prly remisie Stanu z kielecką Po
lonią dało podopiecznym Dziakiewi· (Past) lecki kłub przedstawił już warunici 

,,odslł(pnego ... • To jednak trudnieJ· 
szytemat niżsprawa Lipki, który po
~iada własn~ kani( · powiedział Ste· 
fan Tmarek. 

Bara1.e o awans do 11 ligi rozpacz· 
nąsię 19kwletnia. 

(past) 

W sali PSP nr 3 rozegrano ml
strzosfwll województwa radom
sklego miodzików w tenl$le •to
/owym. 

Wyniki: chłopcy · l. Toman 
Monka (UKS 3 Radom). 2. Blaiej 
Małct:ki (Megawat Kozienice). 3. Ja
rosław Molendowsk1 (Slrai.ak Wielo
góra), 4. M~ehal Zieliński (Strażak), 

Pu h W• W Wlenlawht odbyły sl, Gminne 

c ar IOsny ~':!:::ch :~~~~c;~·:';L 
Marta Kosiec, Moniks Kiełblow- ce nożnej. 
ska, Kinga Sfrak, Plotr Klełblow-
skl l Krzysztof Skorupa • bf/dą Dziewczęta: klasy /V-VI (800m l . 
reprezentować Radom podczas l. Ewelina Pyzara (PSP Komorów J. 
tradycyjnych zawodów strzelec- 2. V!oleua Zdral (PSP Wieniawa), 3. 
kich o ,.Puchsr Wiosny", które Sylwia Swęd (PSP Brudnów), 1-.lm.y 
zostaną rozegrane w najbliższy VI-VIII (1000 m) • l. Ew-elina Si· 

l weekend we Wroclswlu. wek, 2. Bemaelena Kusttal. 3. Eweh· 

l M. Kosiec została jednocze<me na Bałut (w!>Zystk.ie Wieniawa). 

~::~~~na konsultacJ~ kadryd~) l ,_c~:=yk~g~~kiiV{~~~-:.)~)2~ 

IV LIGA • IV LIGA • IV LIGA • IV LIGA • IV LIGA • IV LIGA • IV LIGA • 
PILICA Białobrzegi · BROŃ Ra· 

dom 3:3 (1:1). Bramki: dla Pilicy · 
Góreclci (26.), Semeniuk (65 r.t.. kar· 
ny), Michlak (90.), dla Broni: Małek 
(28.), Główka (55.), Grymuła (56.). 

Pilica: Bolek . Baranowski, No
wak. Zbiciak, Gumowski (60. Mi· 
chlak), latka, Wierzbicki, Strowski, 
Grodecki (60. Kostecki), Semeniuk, 
Górecki (66. Michalak). 

Broń: Głogowski • Przydatek (75. 
Dryglewski)L Biernat, Grzyb, Głów· 
ka, Nowak, M1sztal, Grymula, Ma· 
lek, Kucharski. 

Pillwze obu zespołów prowadzili 
ocwan~ ~· Radomianie przegrywali 
0:1 i 1:2, ale niedali u. wygraną i po 
dwóch kła.~ycznych kontrach prowa· 
dzili na minutę przed końcem spo
tkania 3:2. Wtedy próbkę swoich 
możliwości pokazał Andrzej latka, 
który dograi piłkę Sebasti~~pQwi Mi· 
chlakowi, a ten stn..alem z \5 metrów 
uratował remis. 

PROCH Pionki • WISlA Pulawy 
l; l (0: l). Bramki: dla J:>rochu Nowak 
w 90. minucie, dla Wi~ly Żnk (12.). 

Proch: l...eszczyński • Machnio, 
Banaszek, Piot\ln, Czaplan;ki. K~· 
ska, Michalski, Nowalc, Janik. 
Wrochna, Mazur (70. Domań~ki). 

Żak. tle ustawiony bramkarz Prochu 
sp6tnil się z interwencją i wi§lacy 
objęli prowadzenie. Po zmianie stron 
gospodarze mieli zdecydowaną pru:· 
wag~. a1e gral i nieskutecznie. Wi§la. 
cy wszelkimi sposobami bronili do
stępu do bramki i dopiero na kilka· 
naście sekund pr.ted zakończeniem· 
spotkania strzał Michałskiego (lot 
pilki zmienił Nowak) przyniósł 

podopiecznym Jerzego Leszczyń

skiego wyrównanie. 

STAL Poniatowa - SZYDU). 
WIANKA l :2 (0:2). Bramki: dJa Stali 
Zieliński (65. rz. kamy), dla Szydło
wianki: Nowocień (8.) i Sasa! (34.). 
Sl(dziował T. Wróbel (Radom). Zólta 
kartka: Nowocień. 

Szydłowianka: Sanceki · Sicwier
ski (75. Ludew), Szczdniak, Jac
kowski, ł..yżwa, Olbromslci (46. Ko
niarczyk), Nowocień, Bilslci, Nowak, 
Sasa!, Jakubczyk (75. Bąk). 

Precyzyjnie wykonany pncz An· 
drzeJa :\owocicnia nut wolny 
przymósł go.{ciom prowadzenie. 
Kolejny gol to zasługa Manusza 
Sasala, który wyszedł na wolne 
pole i. kopn~! piłki( obok bramka
qa. Za faul Stamslawa Bilsk1ego 
~zia podyktowal rzut karny wy· 
korzystany przez gospodarą. 

Podobnej okazji nie potrafii wyko
rzystać w 72. min. Nowocień, 

który strzelił obok słupka. 

HORTEX Ryki - ORZEŁ. Wierzbi· 
ca 2:0 (l :0). Bramki: W. Kępka (29), 
L. Kę:pka (58). ~Zlowal T. Siw1cc 
(Radom). 

Orzeł: Ciemięga · Gołda, K. Szy. 
szka, Gogacz, Włodarczyk, Czu· 
bak, A. Szyszka (72. T. Starzyń· 
ski), T. Ankurowski, Stąpor, Kola· 
nek, Nowak. 

Do 20. minuty spotkania gra Orła 
mogła się napra~ podobać. Szyb
kim, zdecydowanym atakom goki 
brakowało tylko wykończenia. Kilka 
rlilZY na przeszkodzie w uzyskaniu 
goła ~ dobrze przygotowany 
bramkarz Horu:Łsu. Gospodarze 
przetrzymali napór Orła, a pótniej 
przystąpi li do bardziej ulecydowa· 
nych akcji. W 29. minucie Wojciech 
Kwkft strzałem zza linii pola karne-
go pokonał Szymona Ciemięgę. W 
drugiej CZI(Ki spotkania inicjały~ 

nadal posiadali podopieczni Jarosła· 
wa Czupryna. którzy w 58. minucie 
podwyższyli rezultat ~potkania po 
główce Leszka Kł(pki. 

GARBARNIA Kurów • RADO· 
MłAK -ARIEL 2:1 (2:1). Bramlci: dla 
Garbami Miro;.law (30,), Gajda 
(33,), dla Radomiaka: H. Kowalczyk 
(8,). Sfdziowal P. Kóbyłccki (Ra· 
dom). Zólta lanka: Tomczyk. 

Radomiak: Wróbel • Grzyb, Wą· 
torski, Garczcwski, Cichosz (43. 
Tomczyk), Kowalczyk, Krycia, 

Nowicki, Kiepas, Chmielewski (75. 
Wasik), Dohojda. 

Spotkanie zoczęlo się pomyślnie 
dla Radomiaka. Już w 8. minucie 
Huben Kowalczyk w zamieszaniu 
podbramkowym skierowal piłkę do 
siatki. Lekka przewaga • .zielonych" 
utrzymywała się do 20. minuty. Nie
wiele brakowalo, aby podopieczni 
Bolesława Strzemińskiego podwyż
szyli rezultat spotkania. ł:.adnym 
strzalem z rzutu woloego popisal 
się Marcin Garczewski i bramkarz 
gospodarzy miał duże kłopoty 
z utnymaniem piłki. Piłkarze Ra
domiaka byli przekonani, że prze· 
kroczyła ona linię bramkOWI]. S~· 

dzia P. Kobyłceki był jednak 
odmiennego zdania. 
Pomiędzy 30. a 33: minutą racJo.. 

mianie stracili szanso na korzystny 
rezultat. Najpierw nieporad~ Pio
tra. Wątorskiego i Zbigniewa Wróbla 
(nic poerafili wybić piłki) wykony· 
stał Mirosław, który kopnął piłkę do 
pustej bramki. a pótniej konsckwen· 
cją niczdecydowania defensorów 
Radomiaka był gol zdobyty przez 
Gajdę strzałem z 14 metrów. W SS. 
minucie Rafał Wasik mógl wyrów. 
nać, ale pilka po strzale z nutu wol· 
nego minimalnie minęła slupek 

MAWWSZE Grójec · OPOLA· 
NIN Opole Lubeiside 4:0 (3:0). 
Bramki: Plaska {2~.), Oulia.u (28.), 

W pierwszej polowic przewagę 

< mieli goście. W 12, minucie na strzał 
~ z około 20 metrów ulecydowal się 
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dziewczęta· J. Katarzyna 
(Broń Radom), 2. 
3. Sylw1a 
4. Magdalena 
l . Monk&'Paweł 
2. t l 
Wrońska/Monka. 2. 
Dzii' w ICJ ~mej sali 
mistn.ostwa kadetów i 

Pawlak (35.), Nojck (75.). 
Mazowsze: ł..ukiewicz 

czyk, Macieńko, Gaik S•m• .... 'l .W••• 
(75. Kotań.,ki), H. Baranowski, 
lak, Tomczyk. Nojek. Plask.a 
Pawlowslci), Duliasl. 

ustawienie. 

W pozostalych meczach: 
Leszpol Bychawa • Sygnał 
0:3, Czarni Dęblin - Stal Kra<nik 

L MAZOY.'Sa 17 37 .U:I6 
l. CDmi 17 37 )9:1, 
~Wlsll 17 36 
4.Garbamla 17 33 
!'.ORZEł.. 17 .H 
li SZYDl.O~lA.-...KA 17 24 
7.0polalio 17 24 
8.Sygnat 17 23 
9.PILICA 17 21 

IO.Hortex 17 21 
U.StaiP. 17 19 
U.Stdl\.. 17 18 
U. RADOML\K 17 17 
14. PROCH 17 17 
l5.BROS 17 12 
16.f..ranit 17 u 

Redaktorzy wydania: 
Iwona Kaczmarska 

Jerzy Kozera 

Redaktor depeszowy: 
Anna Niedzielska 

PORT 

~ Auisłowa Lipka 11/ LIGA' 11/ LIGA' 11/ LIGA' 11/ LIGA 
W rozegranych w czwartek me-• ? 

O ping-pongu l, ~:'!c~~re~~~:n~nM 
kraju w piłce ręcznej Artura LIp

T8k/~ wydarzenia w hIstorII cza awans do baraly. Ich rywalem ki do radomskiego AZS Eftast 
!Jporlowef Przysuchy Jeszcze nie w walce o "prawdziwą" II ligę (gru_ Jest COfBZ bliższe flns/u. W mi
było. W maJu po raz pierwszy pa 8 II ligi to wla'kjwie III liga) tę- nlonym tygodniu w hotelu " tysl
w dziejach misst. pingpongiści dzie Tajfun z Ostrowa Lubelskiego. es" w Ostrowcu zawodnik roz· 

czach III ligi zanotowano nastę. 
PUJące rezultaty: 

Blękilni Kielce Hetman WIo-
szczowa 0:0, Orlęta Dęblin - Korona 
Nida Gips Kielce 0:3 (0:2), Motor 
Lublin - Łada Ambra Biłgoraj 3:2 
(1:0). 

Oskara stanlf przed szansą wy- Pierwszy mecz ~ się IW Przy_ mswiał ze sponsorem radom/an, 
walczenia awansu do II ligi. susze 4 maja. Rewanż t)dricń pó1.nicj. Stefanem Tstarkiem. 

L KOZfEt<rl1CE ,. 5. 53:14 

Przed sezonem o szansach zespoI u 
m6wilo się w mie~ie nidmialo. Po
czątkowo drużynie nie sz!o, traciła 
punkly w meczach, które powinna 
wygrać. 

- Z Legionem w Kielcach zremiso
waliS"my, bo ja zawalilem grę z Mar
cem. W obu setach prowadzilem wy
soko. jednak pnegralem i straciliS"my 
~-zan..~ na zwycięstwo. przyznaje si~ 
Roman Dziakiewic.l - trener. zawo
dnik i g!ówny animator tenisa stolo
wego w Przysusze. 

:zdarzaly si~ też inne .. wpadki". ale 
im bliżej końca, tym było lepiej. 
Ostatecznie w walce o premiowane 
drugie miejsce w grupie liczyły si~ 
tylko Oskar i radomski Start. 
W ostatniej kolejce przysuszanie wy· 

~a~rz~ ~::~i/ s~:;:m;';~I:;:~: 
lonią dalo podopiecznym Dziakiewi-

- Mamy jeszcze miesiąc. Uzgodni. 
liśmy, 7.e do świąt nie my:Oimy 
o ping-pongu - mówią zawodnicy. 

Na zdjęciu (od lewej): 
Roman DZIAKIEWICZ - 35 lal. 

zawodnik, i trener, wychowanek 
Oskara, który prlez pewien czas wy
stępował także pod nazwą Metalo
wiec. Jacek JANKOWSKI· 26 lat, 
wychowanek Oskara, grał taicie 
w Broni Radom, Platanie Borkowice 
i Ogrodniku Grójec. Damian DZlA
KIEWICZ - lat 12, syn Romana, naj
mlO(hzy chyba zawodnik w lidze, 
wychowanek Oskara, Sławomir JA
CEWICZ - lat 35, wychowanek 
Oskara, Maciej BEDNARSK I - 22 
lala, wychowanek Oskara, grał tei. 
w Ogrodniku Grójec, Adam 
GóRECKI lat 29, wychowanek 
Oskara. Grał takie GrngorL PAW
LIK - lal 33, wychowanek Oskara. 

(Past) 

- Obie strony potwierdziły 7.ainte
resowanie transferem - powiedział 

po rozmowach S. Talarek. -Wszyst
ko wskazuje na lO, że około II 
kwietnia podpiszemy umow~ 

Lipka zaraz po S"wi~tach wyjechal 
do Danii. gdzie w barwach tamtej
szego HC Ribe musi je.ucze roze
grać mecz krajowego pucharu. 
Wkrótce wróci do Polski. • Lipka 
chce u nas grał, ale um6wiliS"my się. 
że do czasu podpisania umowy ni
czego nie ujawniamy • stwierdzil S. 
Talarek. Dodal jednak, :ie gdyby ra
domskiej drużynie udalo się: awanso
wa(! do " ligi, będzie chcial zatrzy
mał zawodnika na dlużej w swoim 
klubie. Nadal toczą się rownież roz
mowy w sprawIe prnj.(cia do Rado
mia byłego bramkarza Iskry Kielce 
Pramyslawa Pac-lkowskiego. Kie· 
!ecki klub przedslawil już warunki 
.. ods~pnego". - To jednak trudnie)
szy lemat niż sprawa Lipki. który po
siada wla~ną kartę - powiedzial Ste
fan Tatarek. 

Baraże o awans do II ligi rozpocz
ną się 19 kwietnia 

(past) 

1K ...... 2. " 44:6 
11101d 2. ,. 33:22 ...... , . 33 34):19 
5. Bucorla ,. 3J 24:15 
~""",D. ,. J3 Ui:2S 
7. AZS 2. 32 32:19 
8. Granat 2. 31 37:26 
'.Motor l. " 21:10 

W sali PSP nr 3 TOzegrtJno mI
strzostwa województwa radom
skiego miodzików w tenisie sto
łowym. 

Wyniki: chlopcy I. TorTllL'>'Z 
Mortka (U KS 3 Radom), 2. Błażej 

Malceki (Megawat Kozienice). 3. Ja
rosław Molendowski (SIratak Wielo
góra). 4. MIChał Zieliński (Strażak), 

P h W· W Wleniawie odbyły Si, Gminne 

UC ar IOsny ~'fJ:::Ch :~a::.7.~c:fk:';:L 
Marta Kosiec, Monika Kiełbiow- ce noineJ. 
ska, Kinga Sirak, Piotr Kiełb/ow-
ski I Krzysztof Skorupa - będą Dziewczęta: klasy IV-VI (800 ml
reprezentować Radom podczas I. Ewelina Pyzara (PSP Komoro .... l. 
tradycyjnych zawodów strzelec- 2. Violeua Zdral (pSP Wieniawa). 3. 
kich o " Puchar Wiosny", które Sylwia Sw~d (PS P Brudnów). kla,y 
zostaną rozegrtme w najbliższy VI·VIII (1000 m) • I. Ewelina Si· 

I weekend we Wrocławiu. .....ek. 2. Bemadetta Kusztal. 3. Eweli-

I ~1. Ko~iec została jednoczc.<n1C na Bałul ( ..... szystkie Wieniawa). 

::o~~~~ na konsultacJ~ kadryd~) r I. c=y~~~;k:V(~~r!!c:,)~) 2~ 

IV LIGA' IV LIGA' IV LIGA' IV LIGA' IV LIGA' IV LIGA' IV LIGA' 

PILICA Bialobrzegi - BROŃ Ra
dom 3:3 (1:1). Bramki: dla Pilicy -
Górecki (26.), Semeniuk (65 rz. kar· 
ny), Michlak (90.), dla Broni: Majek 
(28.), Glówka (55.), Grymuła (56.). 

Pilica: Bolek • Baranowski. No
wak. Zbiciał, Gumowski (60. Mi
chlak), Łatka, WierLbicki, Strowski, 
Grodecki (60. Kostecki). Semeniuk, 
Górecki (66. Michalak). 

Broń: Głogowski • Przydatek (75. 
Oryglewski)~ Biernat, Grzyb, Głów· 
ka, Nowak, Miszla!. Grymula, Ma
lek. Kucharski. 

Piłkarze obu zespołów prowadzili 
otwartą grę. Radomianie pr-agrywałi 
O: 1 i l :2, ale nie dali 7.a wygraną i po 
dWÓCh klasycznych kontrach prowa
dzili na minut~ przed końcem spo
tkania 3:2. Wtedy pr6bk~ swoich 
możIiwo.<Ci pokazał Andrzej Łatka, 

który dograł piłk~ Sebaslill(lOwi Mi
chlakowi. a ten strzałem z 15 metrów 
uratowa! remis. 

PROCH Pionki • WlSŁA Puławy 
I: I (O: 1). Bramki: dla !>rochu Nowak. 
w 90. minucie, dla Wisly Żak (12.). 

Proch: Leszczyński • Mac:hnio, 
~ Banaszek, Piorun. Czaplarski. K~-

~ ~:-OCh::i~~;. (70~~::.:ru.~)~nik, 

Żak. tle ustawiony bramkarz Prochu 
sp6inil się z interwencją i wi~acy 
objęli prowadzenie. Po zmianie stron 
gospodarze mieli ~dowaną prze
wag~, ale grałi nicskutecznie. Wi§la
cy wszelkimi sposobami bronili do
Sl~pu do bramki i dopiero na kilka
nakle sekund przed zakończeniem· 
spolkania strzał Michalskiego (lot 
piłki zmieni! Nowak) przyniÓSł 

podopiecznym Jerzego leszczyń
skiego wyrównanie. 

STAL Poniatowa • SZYDŁO

WIANKA 1:2 (0:2). Bramki: dla Stali 
Zieliński (65. rz. kamy), dla Szydło
wianki: Nowoeień (8.) i Sasa! (34.). 
Sędziował T. Wróbel (Radom). Zólta 
kanka: Nowocień. 

Szydlowianka: Sanecki - Siewier
ski (75. Ludew), SzczeS"niak, Jac
kowski, Łyżwa, Ołbromski (46. Ko
niarczyk). Nowocień. Bilski, Nowak, 
Sasal, Jakubczyk. (75. Bąk). 

Precyzyjnie wykonany przez An· 
drzeja :-./owocienia rzut wolny 
przyniósl gościom prowadzenie. 
Kolejny gol 10 zasługa Mariusza 
Sasala, który wyszedl na wolne 
pole j" kopnąl piłkę obok bramka
lla. Za faul Stanislawa Bilskiego 
~zi. podyktował rzut karny wy
korlystany praz gospodarq. 
Podobnej okazji nie potrafił wyko
rzystać w 12. min. Nowocień, 
który strzelił obok słupka. 

HORTEX Ryki . ORZEL Wierzbi· 
ca 2:0 (I :0). Bramki: W. K~pka (29), 
L. Kępka (58). ~ziował T. Siwiec 
(Radom). 

Orzeł: Ciemięga. Gołda, K. Szy. 
szka. Gogacz, Włodarczyk, Czu
bak. A. Szyszka (72. T. Star-tyń

ski), T. Arlkurowski, Stąpor. Kol a
nek, Nowak. 

Do 20. minuty spotkania gra Orła 
mogla si~ naprawdę podobać. Szyb
kim, zdecydowanym atakom goki 
brakowało tylko wykończenia Kilka 
razy na przeszkodzie w uzyskaniu 
gola ~1anąl dobrze przygotowany 
bramkarz Honeksu. Gospodane 
przetrLymali napór Orla, a p61niej 
prL)'st.ąpili do baJdziej zdecydowa. 
nych akcji. W 29. minucie Wojciech 
K~pka, strzałem zza linii pola karne· 
go pokonal Szymona Ciemi~g~. W 
drugiej czę.§ci spotkania inicjatywę; 
nadal posiadali podopieczni Jarosla
wa Czupryna, którzy w 58. minucie 
podwyższyli rezultat spotkania po 
glówce Leszka Kępki. 

GARBARNIA Kurów • RADO· 
MIAK ·ARIEL 2:1 (2: 1). Bramki: dla 
Garbami Mirosław (30,). Gajda 
(33.). dla Radomiaka: H. Kowalczyk 
(8,). ~ziowal P. K6bylecki (Ra
dom). Z6łta kartka: Tomczyk. 

Radomiak: WrÓbel - Grzyb. Wą
tOrskI, Garezewski. Cichosz (43. 
Tomczyk), Kowalczyk, Krycia, 

Nowicki, Kiepas. Chmielewski (75. 
Wuik), Dohojda. 

Spotkanie zaczęło się pomyślnie 

dla Radomiaka. Jui w 8. minucie 
Hubert Kowalczyk w zamieszaniu 
podbramkowym skierował pilkę: do 
~iatki. Lekka pr/..Cwaga ,,zielonych" 
utrzymywala s ię do 20. minuty. Nie
wiele brakowało, aby p0d0pll:czni 
Boleslawa Strzemińskiego podwyż. 

szyli rezultat spotkania. Ładnym 
strzałem z rzutu wołnego popisal 
się Marcin Garczewski i bramkarz 
gospodarLy miał duże klopoty 
z utrzymaniem pilki. Pilkarze Ra
domiaka byli przekonani, że prze
kroczyla ona linię bramkową. S~
dzia P. Kobyłeck i byl jednak 
odmiennego zdania. 
Pomiędzy 30. a 33: minutą rado

mianie stracili szanse na konystny 
rezultat Najpierw nieporadno!lć Pio
tra. Wlj,torskiego i Zbigniewa Wróbla 
(nie potrafili wybić piłki) wykorzy
stał Mirosław, który kopnął piJk~ do 
pu~tej bramki. a p6iniej kcmsekwen
cją niezdecydowania defensorów 
Radomiaka był gol zdobyty przez 
Gajdę strzałem z 14 metrów. W 88. 
minucie Rafal Wasik mógł wyrów
nać, ale pilka po strzale z rzutu wol
nego minimalnie minęla słupek 

MAZOWSZE Grójec • OPOLA
NIN Opole Lubelskie 4:0 (3:0). 
Bramki: Płaska (2~.), Dułiasli (28.), 

~ W pierwszej polowie przewagę 
< mieli goście. W 12. minucie na strzał 
~ z okolo 20 metrów zdecydował się 
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IO.OriętaL. 20 23 
II. Granica 20 " 12. Błękitnl 20 20 
13. Lublinianka 20 " 14. Sokołów 20 " 15. Pugoń 20 " 16.AliI 20 lO 
17. Hełman \\-~ 20 18 
18. Hetman II z. 20 5 

W nast~pnej kolejce, która 
me rozegrana 6 kwietnia 
MG MZKS KOllenice 
Gorqc na mecz ze 
groiniejszy rywal 
w walce o 'IIwan~ do II 
Nida Gips Kielce zagra w 
z Lublinianką. 

ustawienie. 

W pozost.alych meczach: 
L.eszpol Bychawa - Sygnał 
0:3, Czarni Dęblin - Stal Kra(nik 

LMAZOWS'ZE 17 31 42':16 
1.C2am 17 J1' 39:19 
3. \tWa 17 ~ 
4. Garbamla 17 33 
5.0RZF..ł.. 17 3. 
6 SlYDLOWIA_liKA 17 24 
7, Opobuao 17 24 
8.S}gnaI 17 B 
9. PILICA 17 21 

lO.Hortex 17 21 
I1,StalP. 17 19 
l2.SblK. 17 18 
llRADf.»llAK J7 17 
14. PROCH 17 17 
15. BROŃ 17 12 
16. Granit 17 11 
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