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Prokuratura kom~etuJ~wJokume
radni czekają

ARYTMETYKA
W LE DZIKA
STARACHOWICE. Artykuł sugerujący, iż transakcja sprzedaży akcji "STARA"
przez magistrat ma "posmak aferalny" skłonił byłego prezydenta miasta Grzegorza
Walendzika do oskarżenia autora publikacji o zniesławienie.
Inkryminowany artykuł ukazał
w lokalnym tygodniku "Gazeta Starachowicka". Byłemu
Zarządowi Miasta, którego dwaj
członkowie parafowali umowę
sprzedaży akcji firmie "ELINEX",
autor tekstu A. Wojtas zarzucił
m .in., że akcji pozbyto się za
zbyt niską cenę - za 15 proc. ich
nominalnej wartości.
Autor zasugerował, że ktoś na 0weJ transakcji.zyskał być może ...".
Były prezydent miasta G. Walen dzik poczuł się owymi supozycjami osobiście dotknięty. Tym
bardziej, że po pożegnaniu się
z magistrackim fotelem piastuje
stanowisko pełnomocnika prezesa "STARA" do spraw restrukturyzacji. W pozwie skierowanym do Wydziału Karnego Sądu
Rejonowego w Starachowicach
zarzuca A. Wojtasowi, że ...
"działając w celu poniżenia mnie
w opinii publicznej i narażenia
na utratę zaufania potrzebnego
do pełnienia stanowiska podniósł i rozgłosił w .. Gazecie Starachowickiej .. / .. ./ w artykule
.. Akcje za bezcen .. nieprawdzlsię

Opiaty

ukrócą

bezzasadne protesty?
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KIELECKIE. Jak już informowaliśmy do Sądu Wojewódzkiego w Kielcach wpłynęło 25 protestów wyborczych dotyczących nieprawidłowości przebiegu wyborów samorządowych 19 czerwca br. Każdy
protest pociąga za sobą duże koszty - czy to sądo
we, czy też związane z powtórzeniem wyborów.
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OSTROWIEC ŚW. W sobotnie popołudnie w mieszkaniu przy ul. Młyńskiej
wybuchł pożar. Interweniującym strażakom szybko udało się opanować ogień i wynieść z pomieszczenia siedzącego na
krześle Jerzego K.
Mężczyzna

nie reagował już na
sygnały strażaków dawane zza
wyważonych drzwi. Mimo to poza
oparzeniami rąk nie odniósł poważniejszych obrażeń. Przyczyną
pożaru było zaprószenie ognia od
niedopałka papierosa. Straty 0szacowano na 5 milionów złotych.
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Prawdopodobnie

nie-

trzeźwość kierowcy "polo-

neza" była przyczyną wypadku, do którego doszło w
Ameliówce. Szczegóły na
str. 5.
Fot. A.Piekarski

Wyjątkowo

Wnoszący do sądu protest nie
uiszczają żadnej opłaty z tego tytułu . Z reguły sprawy dotyczą wy-

borów w gminach na terenie województwa, w których występuje

stępstw

kryminalnrc~.

Najwięcej było

kradzlezy
samochodów /to już tradycja/ i drobnych włamań.

•

postępowa

Domagający się gazetowych przeprosin I ukarania
autora spornej publikacji G.
Walendzik wnioskuje ponadto, aby sąd orzekł stosowną
nawiązkę, którą pozwany winien wpłacić z przeznaczeniem na budowę szpitala.
gazetowo-prezydenckim
Z
procesem pośrednio związane
jest doniesienie do prokuratury
złożone przez grupę lewicowych
starachowickich rajców. Rajcowie domagają się zbadania czy
w dzialaniach byłego Zarządu
Miasta nie można doszukać się
znamion przestępstwa.
Badająca zasadność i okoliczności sprzedaży akcji "STARA"
prokuratura bliska jest już skompletowania niezbędnej dokumentacji.
- Sądzę , iż do końca września
sprawę ostatecznie zamkniemy
- powiedziała "Echu" Krystyna
Boroń , szefowa Prokuratury Rejonowej w Starachowicach.
MAREK BARAŃSKI

kikudziesięciu świadków . Każdy

z nich musi dojechać do kieleckiego sądu, a koszty tego przejazdu
zwraca kancelaria. W przypadku
tylko jednej rozprawy kwota ta urasta do miliona złotych .
- Być może dobrym rozwiąza
niem by/oby wprowadzenie opłat
choćby symbolicznych - dla skła
dających protesty - mówi przewodnicząca Wydziału I Cywilnego, sędzia Michalina Lenartowicz. - Zapobiegłoby to składaniu
bezzasadnych protestów.
Wojewódzka Komisja Wyborcza wyznaczy daty powtórnych
wyborów, kiedy już wszystkie
sprawy zostaną rozpatrzone
przez sąd . - Najprawdopodobniej powtórzony wstanie sam
dzień wyborów - powiedział wojewodzki komisarz wyborczy
Henryk Kwiecień. - Zmuszeni
będziemy do wydrukowania niektórych obwieszczeń i kart do
głosowania .
Warto nadmienić, że koszt
druku jednej karty do głosowa
nia wynosi ok. 6 tys. zł. Naj-

więcej jednak wydać trzeba na
komisję wyborczą. Dieta jednego członka wynosi 500 tys. zł.

MAGDALENA FUDALA

IIRenoma ll
solą w oku

Z

ptany
honor
konduktora
KIELECKIE, TARNOBRZESKIE, RADOMSKIE. Za klika
dni, 30 września, przestanie 0bowiązywać umowa zawarta
między WDOKP w Lublinie
a sopocką spółką "Renoma",
która od trzech miesięcy
sprawdza bilety podróżnych
I dba o porządek w pociągach
kursujących po terenie trzech
naszych województw.
Już samo sprowadzenie spółki
i podpisanie z nią umowy wzburzyło środowisko kolejarzy. Na temat obecności pracowników
spółki .Renoma" na naszym terenie krążą legęndy
DOKONCZENIE NA STR. 4

Wczoraj w Teatrze Im. S. Żeromskiego w Kielcach odbył
się gościnny występ krakowskiego Teatru Stu. W spektaklu
,,33 omdlenia" według Antoniego Czechowa wystąpił m.in.

Zbigniew Zapasiewicz.

Fot. A.Piekarski

WIEU<I KONKURS

I•

"spokojny" weekend

SĄSIEDZKA
KIELECKIE.
Ostatnie
trzy dni minęły wyjątkowo
spokojnie. Nie odnotowano poważniejszych prze-

Wielu kombatantów wzięło
wczoraj udział w uroczystościach 50 rocznicy największego boju na Kielecczyź
nie, stoczonego w czasie okupacji z hitlerowcami w Gruszce
(gm. Radoszyce). Niemiecka
operacja, której celem było zniszczenie zgrupowanycl) w zachodnieJ części Gór Swięto
krzyskich brygad AL, zakoń
czyła się w dniach 29-30
września 1944 roku całkowitym
fiaskiem. Szczegóły na str. 7.
Fot. A.Plekarski

we zarzuty o moim
niu ...".

WIZYTA

W Ostrowcu na ul. Św. Radwana jadący .fordem escortem" Kazimierz J. potrącił 30-letnią kobietę, którą odwieziono do szpitala. W Jeziorku kierowca .łady·
z nie ustałonych przyczyn zjechał
nagle na pobocze, samochód stoczył się do rzeki. Właściciel auta,
Jan D. został ranny. W KSlążu
Wielkim jadący nysą" Mirosław

Cz. potrącił pieszego, Bogumiła
N., lat 49, który upadł na jezdnię,
po czym został najechany przez
.jelcza·. Pieszy poniósł śmierć na
miejscu
W Końskich przy ul. Kieleckiej
spaliła się stodoła ze zbiorami
i narzędziami rolniczymi, wartości
50 mlnzl.
DOKOŃCZENIE NA STR. 7
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ZAKUPY ZA 300 TYS.
POZWOLĄ WYGRAĆ CI
WIELE_ CENNYCH
NAGRÓD W TYM M.IN.
KOLOROWY TELEWIZOR
~
,
~
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Jak grać w "Kluczu szczęścia" - strona 3

http://sbc.wbp.kielce.pl

Świat

strona Z
"Poiska jest jedynym krajem
postkomunistycznym, w kt6rym prawo
własności jest wciąż łamane"

W NATURZE

. Światowa Unia Właścicieli Nieruchomości /franc.
UIPI/ potwierdziła w niedzielę poparcie dla polskich
właścicieli zabiegających o zwrot skonfiskowanych
po wojnie nieruchomości i zobowiązała się do rozpowszechniania Ich apelu o wywieranie presji na polskie
władze, między innymi przez wstrzymywanie inwestowania w Polsce do czasu restytucji mienia.

Prokurator
w domach mody

Pod

lupą

Śledztwo prowadzone przez
prokuratora Antonio Dl Pietro
w sprawie korupcji w szeregach policji podatkowej dotarło do świata mediolańskich
domów mody. Już sześciu
naj słynniejszych projektantów
mody włoskiej przyznało się
przed Dl Pletro do płacenia
łapówek policjantom, którzy
przeprowadzali kontrole finansowe w Ich zakładach.
Opierając się na przeciekach
z prokuratury prasa wioska donosi
w niedzielę, że "pod lupą" Oi Pietro
znajduje się jeszcze 14 kolejnych
projektantów mody.
.
Oi Pietro przesluchalw ciągu tygodnia sześciu znanych stylistów
i właścicieli slawnych firm krawieckich. Z pierwszych ustaleń wynika, że od 1990 roku wypłacili oni
nieuczciwym policjantom ponad 1
mld lirów lapówek.

Jednak z zapowiadanym
wystąpieniem w tej sprawie do
ąekretarza generalnego ONZ
Swiatowa Unia postanowiła
poczekać do chwili przedstawienia ostatecznej wersji projektu ustawy reprywatyzacyjnej. Poinformował o tym korespondenta PAP przez telefon z Amsterdamu wiceprezes
UIPI i prezes Polskiej Unii
Właścicieli
Nieruchomości
/PUWN/ Mirosław Szypowski, który reprezentował polskich właścicieli w sobotnich

i niedzielnych obradach zgromadzenia ogólnego UIPI
w Amsterdamie.
Wyjaśnił, że Polska Unia odrzuca rekompensatę w postaci bonów zamiast zwrotu w naturze, który jest według niego
możliwy, w Warszawie w 70
proc. przypadków. Zapewnił,
że nie kwestionuje wywłasz
czenia za odpowiednią rekompensatą dla dobra publicznego. PUWN protestuje natomiast przeciwko zawieszeniu
postępowań o zwrot nieruchomości , co jest według niej "cof-

nięciem się

nawet w stosunku
do praw PRL-owskich".

Pols~lej UnII, rozprzez Swlatową Unię
do tutejszych gazet przed

Apel

syłany

amsterdamską sesją głosi,
że "Poiska pozostaje dziś je-

dynym krajem postkomunistycznym, w którym prawo własności jest wciąż ła
mane I w którym nie uchwalono jeszcze ustawy reprywatyzacyjnej" •

Wspólna konferencja Senatu
I Izby Reprezentantów Kongresu
Stan6w Zjednoczonych odrzucHa
ostatecznie tzw. poprawkę Browna, czyli ustawę mającą rozszerzyć na Polskę, Czechy I Węgry
przywileje sojuszniczej współpra
cy z NATO, które umożliwiłyby
tym krajom, np. otrzymywanie
nadwyżek broni amerykańskiej.
U.tawa mlala
zwl,k.zyć _zan ••

Odrzucona
poprawka
Poprav.i<a., której rzecznikami byli
republikański senator Hank Brown
i demokratyczny senator Paul Simon,
miała zwiększyć szanse państw GrupyWyszehradzkiej na wejście do Paktu P6Inocrnatlantyckiego poprzez
postawieniatych krajów na rÓ'Mli z ta·
kimi tradycyjnymi sprzymierzeńcami

USA nie będącymi czIonkami NATO,
jak Korea Południowa, Arabia Saudyjska ~ Nowa Zelandia.

170 ton przeterminowanych
wyrobów IIJacobsa
l1

Czekoladowa pasza
Powiatowy

urząd

weterynaryjny w Hodininie,
w południowych Czechach wstrzymał dystrybucję taniej czekolady, która sprzedawana była jako ••• karma
dla zwierząt.
Jedna z firm oferowala w 10- i 30-kilogramowych opakowaniach
przeterminowaną czekoladę firmy "Jacobs" jako paszę treściwą dla
zwierząt. Zainteresowanie bylo ogromne. Klienci kupowali po kilka
opakowań . Hodonińska firma zamówiła od "Jacobsa" w sumie 170
ton przeterminowanej czekolady, z wyraźnym zastrzeżen i em , że nie
jest ona przeznaczona do spożycia przez ludzi.
Decyzja urzędu weterynaryjnego w Hodonlnle przerwała sprzedaż 56-tonowej partii przeterminowanych wyrobów "Jacobsa".
Służby sanitarne badają obecnie także hodowlaną przydatność pas-

Doszło

zdań,

Przywracanie
demokracji
Grupa czterech uzbrojonych Haitańczyk6w ostrzelała w sobotę wieczorem przed komistariatem policji

w Cape-Haitien patrol amerykańskiej piechoty morskiej, który odpowiedział ogniem, zabijając 9 osób. Lekko ranny w nogę został żołnierz patrolu, który był jego
tłumaczem.
część jej uczestników obrzuciła kamieniami komisariaty

Do pierwszego incydentu
między
wojskiem amerykańskim a Haitańczykami,
który spowodował ofiary w ludziach doszło w sobotę , gdy
patrol marines usiłował uwolnić z komisariatu policji, obie-

zn ienawidzonej policji, na co
ta odpowiedziała użyciem gazów łzawiących.

ganego przez cywilną ludność ,
dwóch
rannych
mężczyzn , prawdopodobnie
policjantów lub członków ochotniczej policji. Haitańczycy
oblegali komisariat od kilku godzin, a gdy przybyli Amerykanie doszło do gwałtownej wymiany zdań , a następnie wywiązała się strzelanina. .

Dyskoteka
W

•
•
piwnicy

90 osób zostało lekko
rannych w wyniku zerwania się podłogi w dyskotece Erne w sobotę wieczorem w hiszpańskiej miejscowości Oyarzun w pobliżu San Sebastian.

Nieco wcześniej tys iące Hazwolenników prezydenta Jean-Bertranda Aristide'a manifestowało w stolicy, Port-au-Prince,
wbrew zakazowi junty wojskowej, na rzecz szybkiego
przywrócenia demokracji na
Haiti ·i usunięcia z wyspy generała
Raoula Cedrasa,
stojącego na czele junty. Podczas manifestacji policja nie
interweniowała , ale później
itańczyków, głównie

tewnej czekolady.

Wypadek m i ał miejsce,
gdy 3 tys . młodych ludzi zebrało się w dyskotece, aby
posłuchać brytyjskiego zespołu "Bad Religion". Poszkodowani wpadli do znajdującej
się trzy metry n i żej piwnicy
dyskoteki.

Więzienie •••

HURTOWNIA HrDRAUUCZNA

PrzedsiębiorstW'o

w parku narodowym

Robót
Ko~unalnych Sp. z 0 . 0 .
Rado~. ul. WroclaW'ska 4

Mała sardyńska wyspa Aslnara wraz ze znajdującym się na
niej silnie strzeżonym więzieniem zostaną przekształcone w ...
park narodowy - poinformował włoski minister ochrony środo
wiska Altero Mattloli.

OFERUJE:

W więzieniu przebywają pod ścislą ochroną szefowie mafii, wśród nich
Salvatore "Toto" Rilna, W sumie odbywa tu karę 800 więźn iów. W latach 70. i wczesnych 80. osadzono tu pąywódców Czerwonych Brygad.

kompleksowq budowę,
i modernizację dróg,
ulic i placów,
układanie nawierzchni
bitumicznych,
beton i wyroby betonowe,
w tym
•
KRAWĘZN/K/ ł. KOWE

RYBY

(mrożone, wędzone,
pełny wybór

sali n aty)

HURT TAN/O!

•

LODY MROZONKI

GWARA TUJE
wysoką ja oii, sol

~iowe,

owocowo-warzywne, kuliname, frytki,
amburgery, pizza, flaki, szaszłyki, itp.)

HURT TAN/O!

terminowoś

raszamy do s,ółpracy
tel. 530-26, 32-82

Kupisz
' Clr

P.H. HOSSA

W

'

Radom, ul. Tartaczno', fel./lox 227-54
zapraszamy w godz. 7-20

POMPY ARMATURA

RURY wodociągowych
PVC,, PE,
WODOMIERZE
przemysłowa
głębinowe,

materiały

do gwałtownej wymiany
a następnie rozległy się strzały

•

ZELIVVO

CIEPŁOMIERZE

do instalacji
ar matura
i sieci domowej, pompy obiegowe,
zatapialne do wody i ścieków firm : GRUNDFOS, LFP Leszno,
przeponowe naczynia wzbiorcze REFLEX, przemysłowa aparatura regulacyjno-kontrolna OANFOSS, rury preizolowane do c.o. i c.w.u. ZPU M i ędzyrzecz , c i epłom i erze i podzielniki
kosztów KFAP, gazowe kotły c.o. i termy JUNKERS, grzejniki płytowe BRUGMAN , armatura zwrotna i regUlacyjna SOCLA. Zapraszamy w godz. 8-16 , sobota 8-14

--

........
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Kraj

Polska otentatem w rodukcji amfetamin _

Tytuł Miss
była 23-letnla

Polonia '94 zdoblelszczanka, studentka V roku architektury na
Politechnice Śląskiej w Gliwicach, Jadwiga Flank. Otrzymała
także tytuł Miss Elegancja.

ARKOTYKOWY RAJ
Polska jest rajem dla handlarzy narkotyków oraz potentaterY! w produkcji amfetaminy - alarmują dziennikarze "Zycia Warszawy", zwracając uwagę na obniżający się wiek, zarówno uzależnionych od narkotyków, jak i handlujących nimi. Policjanci, znający
kilkaset osób rozprowadzających towar, twierdzą, że
przy obowiązującej ustawie o zapobieganiu narkomanii z 1985 roku wszelkie działania przypominają walkę
z wiatrakami.
Skierowano na leczenie 12-1etniego narkomana, tyleż lat miała
handlująca w szkole amfetaminą.
Narkotyki można dostać w licznych pubach, klubach studenckich, akademikach i dyskotekach.
Policjanci utrzymują, że rozprowadzane są we wszystkich warszawskich szkołach średnich, a ostatnio i podstawowych.

Za pomoc vi

Przeciwdziałanie fali narkomanii
utrudnia niedostatek środków materialnych, zbyt mala liczba specjalizujących się w tym policjantów
Iw Warszawie - zaledwie kilkunastu/ oraz przepisy uniemożliwiające
w większości - zdaniem policji - udowodnienie handlu narkotykami.
Ich zażywanie i posiadanie nie jest
u nas karalne.

ujęciu

"Gumisia"

Komu 100 milionów?
Komu przypadnie 100 milionów nagrody przyrzeczonych przez policję za pomoc w ujęciu Sylwestra Augustynka, domniemanego "Gumisia" z Krakowa? Największe szanse ma urzędniczka z Wydziału Ewidencji
Ludności Urzędu Miejskiego w Koszalinie, która zakwestionowała wniosek o wydanie dowodu osobistego. Augustynek złożył formularz na nazwisko Mirona O., ale ze
swoim zdjęciem. Jak dowiedział się nieoficjalnie dziennikarz PAP, na liście kandydatów do nagrody figuruje jednak kilka nazwisk.
Rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji
w Koszalinie, nadkom. Ryszard
Urbański powiedzal, że trwa
dyskusja, komu ją przyznać.
Prawdopodobnie dziś wydany
zostanie wspólny werdykt koszalińskiego komendanta i ministra spraw wewnętrznych.
Augustynek został ujęty
Ił Koszalinie 22 września
przed Ratuszem, kiedy szedł
po odbiór dowodu osobistego,
który usiłował załatwić na
fałszywe nazwisko. Zastrzegający sobie anonimowość oficerowie policji poinformowali
dziennikarza PAP, że sygnały
o pobycie Augustynka w Ko-

szalinie i Mielnie, mieli także
z innych źródeł.

Kwitnie

jarzębina

i

Wiosna

strona 3

Kluczyki
dla Miss

Od miesiąca warszawska
policja oczyszcza reprezentacyjny Trakt Królewski z handlarzy narkotykami spodziewając się, że w ślad za nimi
znikną s,ąd ćpuny. Zlikwidowano w Sródmieśclu kilka wytwórni polskiej heroiny. Jednak przy obecnych przepisach policja w zasadzie Jest
bezsilna.

Miss ma kasztanowe włosy, wzrost
178 cm, a jej wymiary to: 90~2-92 .
Miss Polonia '94 otrzymala
w nagrodę kluczyki do złotego .fiata punto· wartości 260 mln zł, ufundowanego przez g'-:,wnego sponsora konkursu Fiat Auto Poland,
a takżę złotą kolię wartą 50 mln zl.

"Autorzy donosów na Krajową
Radę wprowadzają pana w błąd"

List do prezydenta
6

członków

Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
zwróciło się do prezydenta RP z apelem o wycofanie decyzji odwołującej Macieja Howieckiego
i Marka Markiewicza z funkcji członków rady. Proponują prezydentowi spotkanie, by wyjaśnić sens
pracy rady.
Autorzy listu piszą, że starali się dotąd w pierwszej
kolejności informować pana
prezydenta o działalności
rady. - Jesteśmy gotowi
w każdej chwili do spotkania i dialogu, by wyjaśnić
sens naszej pracy. Jest to
potrzebne tym bardziej. że
pańscy doradcy prawni i autorzy donosów na Krajową
Radę, wprowadzają pana
w błąd .

dojrzewają

Na Dzielonej granicyn

Kurdyjski
desant
Ośmiu irackich Kurdów zatrzymano po przekroczeniu
"zielonej granicy" na odcinku
strażnicy Czeremcha /woj.
białostockle/. Po przesłucha
niu nielegalni emigranci zostali przekazani stronie biało
ruskiej - poinformował wczoraj oficer operacyjny Podlaskiego Oddziału Straży GraniczneJ w Białymstoku.
Jak wynika z informacji Straży
Granicznej, obywatele Iraku stanowIą rzadkość wśród cudzoziemców przekraczających nielegalnie naszą wschodnią granicę .
Do najczęściej zatrzymywanych
egzotycznych przybyszów należe
li dotąd Hindusi, Pakistańczycy
i Afgańczycy oraz obywatele Sri
Lanki, Prawie wszyscy oni próbowali przez nasZ' kraj dostać się do
Niemiec.

poziomki

jesienią

We wsi Jaworówka /woj. białostockiej po raz drugi w tym
roku zakwitły jarzębiny. Na jednej z bia,?st~kich d~iałek P?"
nownie dojrzewają poziomki. Występuje tez powtorne kwitnienie ziemniaków.
Zdaniem białostockich przyrodników, anomalie te związane są z letnią
Obecnie, po obfitych opadach deszczu, zaczęła się ponowna wegetacja roślin .

.,

suszą .

~~~ PEPSI-COLA INTERNATIONAL
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POl.AND

PepsiCo Trading sp. Z 0.0.
O/Kielce infonnuje
wszystkich Klientów
,.
o nowych numerach telefonow:
tel.: (041) 66-12-01
~
68-43-10
~
fax: 66-11-41
~
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ADAX
Kielce. ul. KorczówkoW$ko 50
tel. 61-49-11 . fax 61-92-10
.
A Komputery ADftY.. pc/386/486/586 (2 lata gv.arancii + 1 rok bezplatny serN1s) ,
A Al<cesoria komputerowe, monitory ARCHE 14 col LRNI, overscannmg, power savmg,
2 lata gwarancji
"
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UWAGA !!

Pomoc w nawiązywaniu kontaktów
handlowych i gospodarczych, infonnacja
regionalna, krajowa i międzynarodowa.

bII_

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
WYROBY MLECZARSKI E

• śmietany, śmietanki
.- twarogi i serki
.
• jogurty, desery, kefIry
.

'

,

KLUCZ SZCZĘSCIA!
WYGRAJ Z NAMI!
,

DO WYGRANIA: • mieszkanie. samochód. meble. anteny satelitarne. komputery. telewizory. lodówki. pralki. magnetowidy i wiele innych atrakcyjnych nagród.

Szanowny
Czytelniku!
Dodatkiem do piątkowe
go numeru "Echa Dnia"
była bezpłatna karta konkursowa, tzw. ZDRAPKA. Na karcie tej znajdują
się kratki oznaczone liczbami i pole z napisem
"Niespodzianka".
Na
drugiej stronie karty znajdują się rubryki z kategoriami nagród.

Jak
grać?

w czasie trwania konkursu
"Ed1o Dnia" będzie publikowalo liczby z przedziału od 1 do
182. Ponadto W soboty będą
publikowane liczby z przedziału
od 200 do 241, a w piątki będą
drukcmane liczby z przedziału
od 300 do 341 .
UWAGA! Nie wszystkie
liczby będą opublikowane.
Zetrzyj srebrną farbę z pól
oznaczonych liczbami publikowanymi w "Echu Dnia". Po
zdrapaniu farby ukaże się
symbol. Na drugiej stronie
karty znajdź ten symbol
i zakreśl okienko w rzędzie
odpowiadającym danemu
symbolowi. Gdy zakreślisz
wszystkie okienka w rzędzie
danego symbolu - wygrałeś
wskazaną tam nagrodę .

Dodatkowa
wygrana!!!
Każda karta ma pole z napisem "Niespodzianka",
które należy zetrzeć w dniu
otrzymania karty. Pod farbą
kryją się symbole.
..Echo Dnia" będzie publikowab różne symbole w czasie
trwania konkursu. Jeżeli
stwierdzisz, że symbol na Twojej karcie odpowiada symbolowi w gazecie - wygryvvasz nag-

rodę niespodziankę·

Pamiętaj!!!

Europejski Bank Konlakl6w Gospodarczych
Radom, ul. $wierkowa 32.
le/fax 508-to. le/. 513-11. 507-83
Oficjalny Partner Unii Europejskiej

kupisz W

Nowy konkurs "Echa Dnia"!!!

..

~ Radomski ej Spółdzlelnt Mleczarskiej
~ Radom, ul. Toruńska 6, tel. 252-93, 31-30-18

http://sbc.wbp.kielce.pl

Wolno ścierać srebrną
farbę tylko z pól oznaczonych
liczbami publikowanymi w "Echu Dnia·'. Jeżeli farba będzie
starta z innych pól, karta jest
nieważna. Nagrodę można 0debrać tylko wtedy, gdy naj-

później do g:x:lz. 18 ~ępne
go dnia po opublikowaniu
szczęślMych liczb lub symbofi
zglosisz się do naszego

Biura Konkursu,
Kielce, ul. Targowa 18

lub zatelefonujesz
pod numer telefonu
w Kielcach
321-456
/wygrane z piątku i soboty
można zgłaszać w poniedziałek do godz. 18/.
tego każdy
przychodząc do Biura Konkursu
po odbiór nagrody, musi
posiadać zestaw wszystkich kolejnych kuponów,
drukowanych w naszej
gazecie w czasie trwania
konkursu oraz dowód osobisty. Do dnia odbioru
nagrody może brakować
trzech kuponów.
Oprócz

wygrywający,

UWAGA!!!
Przepraszamy naszych
Czytelników!
Chochlik drukarski sprawił,
że na części kart konkursowych w tekście brakuje kilku
słów. Prawidłowo zdania te

brzmią:

1/ Na drugiej stronie karty zakreśl okienko
w rubryce odpowiadającej
danemu symbolowi. 2/ Pełny
regulamin konkursu znajduje się w redakcji "Echa Dnia".

KARTY
Z TAKIMI BŁĘDAMI
SĄ WAŻNE.
Natomiast karty z innymi błędami są nieważne
i powinny być zwrócone do
Biura Konkursu, gdzie zostaną wymienione na nowe.
W r:xzypoclku, gdy ta sama

nagada zo:;taie WojgCra P'2eZ
>Męcej niż

kmkusu.

jednego oczesbika
k'łda ~

wartm

nag-cdy

2C6taie

JXXlzieIcm

mę:tzy wszystłOCh,
ktćrzy tę ncqOOę WJgal. NąJ"o
da nie rmże ~ 'łvj'I1lieri)ra na
imą k.b na rółJroNarbść w 9>~.
Nagrody, które do końca
konj<ursu nie zostaną wygra-

ne, zostaną rozlosowane po
jego zakończeni u .

strona 4
Nawał

pracy

uniemożliwił

kontrolę···

Prywatny
oddział
KIELCE. Komenda Rejonowa PolicJI w Kielcach poszukuje osób, którym w 1991 r. wydano dowody odpraw celnych w Oddziale Celnym przy
ul. Wesołej 51. Chodzi o numery druków: AF 005664, AF 005978, AF
005993, AF 005979, AF 077428, AG
0113260, AG 0113282, AG 0113264,
AG 0113267, AG 0113271, AG
0118176, AG 0118191 I AE 0128463.
Każdy, kto posiada odprawy celne
pojazdów o takich numerach pro~ony Jest o kontakt z KAP przy ul.
Snladecklch 14, pok. nr 208, telefon
29-708.
W 1991 r., kiedy odnotowano największy import zachodnich samochodów, jeden z dlugoletnich pracowników kieleckiego Urzędu Celnego, pan
K., wpadł na .genlalny" pomysł. Wykorzystując druki ścisłego zarachowania
do clenia aut i pobierania opłat, założyl
własny .oddział" celny. Od nieświado
mych klientów brał dużo większe pieniądze niż się należało kwitując dokumenty wlasną pieczątką służbową.
Dość szybko załatwiał sprawy, kiedy zorientował się, że z przywiezionym samochodem coś jest nie w porządku . Za
.drobną" dopłatą pomagał w przyspieszeniu odprawy celnej tym, którzy szybciej chcieli otrzymać dokumenty. Proceder uprawiał przez dłuższy czas, bo nawał pracy nie pozwalał zwierzchnikom
dokładnej
na
przeprowadzenie
i szczegółowej kontroli. W końcu
nieuczciwy pracownik wpadł, kiedy jednemu z właścicieli zachodniego auta
zakwestionowano dokumenty odprawy
celnej przy sprzedaży samochodu. Okazało się, że nie jest to jedyny przypadek. Przypuszcza się, że sfałszowa
nych odpraw może być dużo więcej ,
stąd poszukiwania _
druków.
Policja zwraca się z prośbą
do osób, które sprowadziły

auta w 1991 r. o pomoc w rozsprawy.
!AO!

wiązaniu

o .10

rano

Pijacki
karambol
RADOM. KIerowca »forda sc:orpio" mlałwe krwi 2,66 promila alkoholu, kledywsobofę,ogodz.10,.na
skrzyżowaniu ulic 25 Czerwca I ZeromskIego uderzył w "fiata 126 p",
który z kolei uderzył w "voksvag&na", ten zaś w »poIoneza". Wszy&tkIe samochody zostaIy uszkodzo.
ne, a kierowca "golfa» I pasażer
"poloneza" doznali og6lnych,
nlegroźnych potłuczeń.

!SM!

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Ludzie
bez serca?
- Podejście pracowników .Renomy" do podróżnego jest diametralnie inne niż konduktorów - powiedział
.Echu·
przewodniczący
związków zawodowych drużyn
konduktorskich w Skarżysku-Ka
miennej, Jerzy Uslckl. - MV do
każdego podróżnego podchodzimy
indywidualnie,
oni
natomiast
działają bezskrupul6w. Wielki zysk,
jaki mają za wypisanie kary spowodował, że ludzie ci pracują tak, by
nikomu nie odpuścić. A przecież
wiadomo w jak trudnych czasach
żyjemy. 930 tys. zł kary nie zapłaci
nikt, kto jest bezrobotny. Ludzie ci
nie przyszli tu po to, by cokolwiek
poprawić, tylko by zarobić ciężkie
pieniądze dla swojej spółki. Fakt, że

Wiadomoś~i
KIELCE_
ADRIANNA
GERCZEW Z Włocławka
została laureatką VI edycji
Ogólnopolskich Wyborów
Miss Lata '94, które odbyły
się w minioną sobotę
w kieleckiej hall widowisTytuł
kowo-sportowej.
I Wiceml,ss otrzymała EWA JASINSKA z Ustki, zaś
II Wicemiss okr~ylmięto
DOMINIKĘ
KUMAS
IY'leszkankę
Ostrowca
Swiętokrzyskiego.

Adrianna Z

Włocławka

TROCHĘ
sponsoruje Coca-Cola. Tymczasem między rzędami krążą
dziewczęta z zespołu "Iskierki" z kuponami na Miss Publiczności. Widzowie też mają
szansę wytypować własną faworytkę·

Lata Kielc '94 oraz Beata Kurowska, Agnieszka Mularczyk, Anna Raszko. Silna ekipa przyjechała z Chełma I Ostrowca, są dziewczęta ze Słup
ska, Ustki, Włocławka. Wszystkie atrakcyjne. O podkreślenie
ich urody zadbał Salon Fryzjersko-Kosmetyczny Renaty Serek-Sulgostowsklej,
wykonując fryzury i makijaże.

Tr6Jka naJ pięknieJszych w konkursie Miss Lata '94.
Tegoroczne wybory królowej lata zorganizowało Młodzieżowe Centrum Kultury
wraz z redakcją "Echa Dnia".
Spośród 24 dziewcząt, które
przyjechały do Kielc z całej Polski jury miało wybrać tę ... najbardziej letnią. Zanim jednak
zapadł werdykt kandydatki poddano kilku próbom.
Program rozpoczął się
występem grupy tanecznej
"Show Dance", promującej
"firmę
"Reemtsma-West",
a na widownię poleciały
gadżety od tegoż sponsora. To
wyraźnie zachęciło publiczność do czynnego udziału
w zabawie. W chwilę później
oczom zebranych ukazują się
letnle dziewczyny. Dech zapiera. Wszystkie łaclne, atrakcyjne, oryginalne. Ale to dopiero pierwsza prezentacja, jeszcze nie czas na ostateczną decyzję . Zanim kandydatki przebiorą się w stroje sportowe na
scenie pojawiają się kolejno
Magda Kaleta, "Iskierki"
I tancerze formacji "Puls
Max" oraz "Broken Glass".

Kolejnym gościem wieczoru
jest Andrzej Afanasjew, artysta "Piwnicy P9d Baranami" z Krakowa. Spiewa, parodiuje i... połyka ogień. Po jego występie na scenie pokaz
gracji i elegancji. Tym razem to
jeszcze nie kandydatki na
Miss, lecz tancerze Szkoły
Tańca "Charleston".
Ale oto są już dziewczęta.
Uśmiechnięte, dystyngowane,
powoli przechadzają się po
scenie w sukniach wieczorowych. Gospodarze wieczoru
Wit Chamera, Paweł Solarz
I Wojciech Stachurski pre-

A teraz prawdziwy sprawdzian - wyjście w kostiumach
kąpielowych. Jurorzy pilnie
obserwują i notują. Lada moment trzeba będzie wybrać finałową piątkę. Chwilę zastanowienia wypełnia występ Marioli Góry śpiewającej romantyczne piosenki Whitney Huston z filmu ..The Bodyguard".

Teraz oceniamy grację
j zdolność poruszania się na
scenie - dziewczęta w sportowych kostiumach prezentują
się publiczności. Ten pokaz

drużyny konduktorskie nie bardzo
chcą współpracować z tymi ludź
mi, a w Radomiu wręcz .Renomy"
nienawidzą·

Cicha
umowa?
- Ktoś na górze zrobił niezły interes na zatrudnieniu . Renomy· mówi konduktor z Radomia, który pragnie zachować anonimowoŚĆ . - Jak to jest, że jeśli my wypiszemy karę za jazdę na gapę, to
nam płaci się grosze i to dopiero
kiedy ukarany wpłaci pieniądze,
co zdarza się niezwykle rzadko,
a im płacą od ręki i to bez czekania
na spłynięcie pieniędzy. O zachowaniu ich długo by można mówić,
zresztą prasa obszernie pisała
o incydencie, jaki mial miejsce
w skarżyskiej kawiarni .Jubilatka·,
gdzie .renomowcy· bawili się tak,

że postrzelili policjanta. Ciekawe,
skąd mieli na to pieniądze i ciekawe, co na to ci, którzy twierdzą, że
oni nie dysponują żadnymi akcesoriami, typu broń, gaz łzawiący

czy kajdanki. Nasza dyrekcja
w Lublinie wyrządziła nam
niedźwiedzią przysługę zatrudniając .Renomę·, prestiż i honor
konduktorów zostały zdeptane.

Kolejarze
kłamią?
- Wiele plotek krążyło na temat
brutalnej pracy .Renomy" - powiedział .Echu· naczelnik biura handlowo-pasażerskiego
WDOKP
Lublin, Jan Pyła - dlatego też postanowiliśmy dokonać kontroli ich
pracy i okazało się, że ludzie ci
pracują bez zastrzeżeń i bardzo
kulturalnie. Nieprawdą też jest, że
pracują przy pomocy kajdanek.

• Miss Lata '94

LATA

zentują kandydatki. Kielce reprezentują: Anna Cudzlk - Miss

Jedynymi akcesoriami, jakie ci ludzie posiadają, jest notes i ołó
wek. Z rachunków ekonomicznych, jakie robimy po każdym miesiącu, wynika, że jesteśmy na piusie. Po prostu to, co zarobiła u nas
•Renoma· zwróciło się, ponieważ
pojawili się ludzie przy okienkach
kasowych i kupujący u konduktorów bilety. Wiemy, że konduktorom obecność .Renomy" nie jest
na rękę. Umowa ze spółką wygasa
z końcem września i nie zostanie
przedłużona, zastąpią ją specjalne grupy kontrolujących, utworzone przez naszych pracowników dodaje naczelnik.

***

Gdzie leży prawda, nie wiadomo. Nie wiadomo też, czy PKP zarobiły czy też straciły. Jedno nie
ulega wątpliwości - wiarygodnoŚĆ I uczciwość kolejarzy zostały podważone przez. .. kolejarzy
I trudno oczekiwać, by to faktycznie wyszło na dobre PKP.
PIOTR SZPAK
PS. 19 mld zJ straciły PKP na umowie z ochroniarską firmą .Renoma", natomiast główny księgowy
Północnej DOKP /będący udziałowcem tej firmy/zarobił z tytułu
dywidendy 180 mln zJ - napisaliśmy
ostatnio w.Echu". Wszystko wskazuje więc na to, że o .Renomie"
będzie jeszcze okazja napisać.

http://sbc.wbp.kielce.pl

lokalne

JESIENIĄ
z grupy "VOX", śpiewając
przeboje przy których kielecka
publiczność świetnie się bawi.
I uwaga! Koniec obrad jury,
protokół zostaje odczytany.
Miss
Lata
'94 została
ADRIANNA
GERCZEW
z Włocławka. Jako główną

I już decyzja zapadła. Do
ścisłego finału zakwalifikowano: Dominikę KlImas, Aleksandrę Marclnkowską, Monikę Kallcę, Adrlannę Gerczew I Ewę Jasińską_ Która
otrzyma koronę? Krótki test na
inteligencję. Prowadzący czytają pytania. Jury i publiczność
pilnie słuchają. Za chwilę

nagrodę otrzymała kamerę

'wideo wartości 30 mln zł ufundowaną
przez sklep
wszystko będzie wiadomo.
"Kwadrat" dealera SONY.
Czas oczekiwania umilają
Tytuł I Wlc,emlss przypadł Eczterej przystojni mężczyźni
WIE JASINSKIEJ z Ustkl. Ona również uznana została
za Miss Foto oraz Miss Publiczności I otrzymała komplet porcelany ćmlelowsklej
od redakcji "Echa Dnia", aparat fotograficzny od laboratorium Fotograficznego
"Vlto-Centrum" I futro od
sklepu "Top Fashlon" oraz
walizkę blznesswoman od
firmy "West". II Wicemiss
okrzyknięto DOMIN!KĘ KLIMAS z Ostrowca Swlętok
rzysklego, dla której Szkoła
Zarządzania I Marketingu u• fundowała kurs sekretarek.
Ponadto "Exbud" .- Stolarka
Budowlana jako nagrodę zaoferował pracę klelezance
Annie Cudzlk.
Zdjęcia: A.Piekarskl
MAGDALENA FU DALA

Kafelki na asfalt?
Proszę bardzo!
W ubiegłym tygodniu naklejaliśmy płytki ceramiczne na zwykłe
podłoże , które nie sprawiało nam
szczególnych kłopotów. Niektórzy
z czytelników zastanawiają się zapewne nad tym, czy mogą zabrać
się do przylepiania płytek na powierzchniach nietypowych. Na
przykład, na płycie paździerzowej,
z której postawiliśmy ściankę
działową lub na starej glazurze
podłogowej, którą p%żyliśmy kiedyś w akcie rozpaczy, bo innej nie
było. Albo też na drewnianym parapecie lub blacie stołowym. Drogie Złote Rączki! Nie ma powierzchni, do której nie udałoby się
przykleić płytek ceramicznych i terakoty. Trzeba tylko wiedzieć, jakich preparatów użyć . Nie oprą
nam się płyty gipsowo-kartonowe,
wiórowo-cementowe, paździerzo
we ani drewnopochodne. Nie
straszny będzi e asfalt ani stara
mozaika porcelanowa i lastriko.
Nie będziemy musieli zdzierać silnie przylegających do podłogi klejów od wykładzin ani farb olejnych.
Wystarczy zastosować jedną
z dostępnych obecnie na rynku
zapraw klejowych Ikrajowych lub
zagranicznych! o zwiększonej elestyczności i przyczepności. Zap- .
rawa taka likwiduje naprężenia
podłoża, wyrównuje wahania temperatur i odznacza się zwiększoną
przyczepnością. Zazwyczaj jest
wodo - i mrozoodporna, o uniwersalnym zastosowaniu zarówno
wewnątrz, jak i na zewnątrz, na
ściany i na podłogi.
Jeśli zdecydujemy się na preparat krajowy, może to być, np.
ATLA.S Plus. Chcąc otrzymać
gotowy klej, mieszamy zaprawę
w odpowiednich proporcjach
z wodą !szczegóły na każdym 0-

pakowaniu! i układamy płytki
w taki sam sposób, jak opisywaliśmy to przed tygodniem. Jedyna różnica polega na tym, iż
przed przystąpieniem do naklejania podłoże należy wyszriachlować cienką warstwą zaprawy.
Zapewni to trwałe związanie glazury z podkładem. I jeszcze jedno. Jeśli układaliśmy posadzkę,
pamiętajmy o tym, że musimy
tak zaplanować życie rodzinne,
aby nie korzystać z niej
wcześniej niż po 24 godzinach
od zakończenia pracy. Chyba że
instrukcja dołączona do specyfiku, którego używaliśmy, mówi inaczej. Za tydzień zabierzemy
się do fugowania naszych świe
żo położonych kafelków i płytek,
bowiem staranne wykończenie
to tak, jak staranna fryzura i elegancki but, które decydują o wyglądzie wytwornej kobiety.
WALDEMAR JASICA

~~·!I~'
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POLISH LIFE IMPROVEMENT
HURTOWNI A OB I KIELCE UL ZAKŁADOWA 1
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Zanussi za drogi

Buskie parcele na

wagę złota

HOLL YWO-OD J Blok to będzie
NAD KAMIENNĄ ~~.: ostatni
go bloku mles2kalnego w os.

STARACHOWICE. Autor wydanej własnym sumptem powieści
Wiosna w StarocinIe" - Marcin Jerzyńskl zamierza przenieść na ekran
;woje dzIelo. Zapowiada, że planowany serial sfilmuje znany reżyser.
Fabuła tej skromnej objętościer
wo książeczki dotyczy Staracher
wic. Jej autorem jest Jerzy Narczyński, ukrywający się pod pseudonimem - Marcin Jerzyński. Powieść ukazała się przed rokiem

Wojewoda

nagrodził

Sezon

ot""arty
KIELCE. Rok kulturalny I sezon artystyczny 1994/95 uroczyście zainaugurowano w pią
tek, 23 bm. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Władze
regionu doceniając twórczy wysiłek artystów: literatów, plastyków, muzyków, najbardziej
zasłużonym z nich przyznały
nagrody I wyróżnienia.
Najwyżej oceniono działalność Tomasza Szredera - dyrektora kiełeckiej
fiharmonii - dekorując go Srebrnym
Krzyżem ZaskJgi. Kilkadziesiąt osób
otrzymało nagrody pieniężne przyznane przez wojewodę Zygmunta
Szopę oraz listy z podziękowaniami.

IBEAI

Czyżby

porczywie poszukuje odtwórcy
roli męskiej - poety Janusza. Producent stawia bardzo rygorystyczne wymagania - kandydant powinien być wysokim,
przystojnym brunetem o nie przeciętnej urodzie. Reszta pomniejszych ról obsadzona zostanie aktorami ze Starachowic.
/MBI
głównej

w prywatnej oficynie wydawniczej .Alista/", której jednoosobowym v.4aśQ

cielem jest ~ie J. Narczyński.
Według relacji autora, o "WIt>
śnie w StarocinIe" w osobistym
liście wyraził się ponoć nader
pochlebnie sam Czesław MiIosz
I to właśnie skłoniło J. NarczyńskIego do sfilmowania ksIążkL

sięwzięcia,
J.
Narczyński
oświadczył, Iż z pewnością pieniądze się znajdą. Tym bardziej
że - jego zdaniem - serial z pewnością kupi sieć telewizji kablo-

wej.
Potwierdzeniem, że J. Narczyński bynajmniej nie żartuje , są
próbne zdjęcia, które niedawno
odbyły się w Starachowicach.
Choć nie wiadomo co z tego faktycznie wyniknie, J. Narczyński u-

a

giełdy

Autobus
W płomieniach
PIŃCZÓW. W miniony czwartek tuż po godz. 20 na dworcu
autobusowym PKS w Pińczo
wie stanął w płomieniach autobus "Ikarus" należący do oddziału PKS w Busku-Zdroju.
Na szczęście w autobusie przybyłym z Kielc nie było już pasażerów. Interweniowała jednostka ratowniczo-gaśnicza straży
pożarnej z Pińczowa . Straty
sięgają 10 milionów złotych. /IMV

-

...==

już

czynne

•

I

za

gotówkę

RADOM. Z Inicjatywy "Polmetalu" otwarto przy ul. Mło
dzianowskiej w Radomiu Centrum Handlowe AGO.
W urządzonym ze smakiem salonie handlowym można
kupić po cenach hurtowych nie tylko wyroby "Pol metalu", czyli różnych odmian kuchnie gazowe I elektryczne,
ale także artykuły gospodarstwa domowego, takich producentów jak "Zelmer", "Mesko", "Blawar" I "Eda" .

/IMII

Eksponowane tu wyroby moż
na nabyć także na raty bez żyranta
do wysokości 15 mln zł . Przy transakcji wystarczy tylko zaświadcze
nie o zarobkach z zakładu pracy.
Termin gwarancji na kuchnie-l
rok, a na armaturę - 3 lata.
IJ. RYBJ

cizie się kupiec bą:lź kupcy na tereny po
l:JI,+tm .1foN:xrx:W. JeśI tak, D na;tp
kres rjeIdy rtłlej.
/SG/

KIerowca "poloneza" przeskoczył przez rzeczkę I "poszedł" w
las...
Zdjęcia Ą. Piekarski

Uderzył

i

wocamr.

I
~

SKARŻVSKO-KAMIENNA. Przed kilku miesiącami policja wszczęła dochodzenie w sprawie
włamania do baru w Płaczkowie. Podczas dokonywania czynności procesowych w tej sprawie
dokonano przeszukania zabudowań u Cezare~o
K., mieszkańca Gostkowa. Efekty przeszukam a
Przeszły naśmielsze oczekiwania funkcjonariu-

szy, którzy zamiast tego co

zginęło z baru, zna-

leźli Istny... arsenał broni palnej!

uciekł

w przyczepę
do lasu

Pierwsza
jazda

W marcu br. spółka zarządzająca
giełdą wydzierżawiła teren od syndyka masy upadłościowej .Wt6rpolu".
Umowę podpisano na cały rok - wygasa31 grudnia br. Jednak już dzisiaj
są wątpłiwości C7)j giełda rolna, tak
potrzebna województwu, bo ostatecznie Radomskie to region sada.vniczerwarzywniczy, będzie ~a
również w roku przyszIym. Zależy to
bowiem od wierzycie6 •Wt6rpolu" jeśli będą d'lcieli, to termin dzierżawy
będzie przedłużony. Ale wierzycielom zależy przede wszystkim na er
dzyskaniu swoich pieniędzy, więc
syndyk musi liC7)jĆ się z i~ zdaniem, a nie z potrzebami producentów produktów rolnych. Dlatego
też wszystko zależy od tego C1YI znaj-

AMEUÓWKA. Swoją pierpo zdaniu egzaminu na prawo jazdy kursantka ze Starachowic zapamięta chyba na całe życie.
Gdy z grupą uczestników
kursu i instruktorem wracali
z osrodka egzaminacyjnego
na kieleckim Pakoszu do
Starachowic, byli uczestnikami groźnego wypadku drogowego. W okolicy Ameliówki prowadzony przez
młodą kobietę "fiat 125p"
zderzył się czołowo z "polonezem" jadącym z przeciwka.
"Polonez"
wpadł
wcześniej na załadowaną
ziemniakami
przyczepę
ciągnika, od której odbił się
i zjechal na lewy pas jezdni.
Kierowca, sprawca wypadku, wyglądający na nietrzeźwego zostawił rozbite
auto i zbiegł . DZiewczynę
prowadzącą "fiata" z obraże
niami nogi zabrała z miejsca
wypadku karetka pogotowia
Dzięki szybkiej i sprawnej
akcji policjantów z kieleckiej
drogówki, nie doszło do zabI~kowania trasy Kielce Swięta Katarzyna.

wszą jazdę

Poszkodowana długo będzie wspominać swoją pierwszą
Jazdę .. •

ZROBIŁ
Cezary K zainteresowania ~
odkr')1 u siebie w czasie odbywaJlla
slużbywojskowej , po jej zakończeniu
postanowił, że UK:ZJ1ie koIekc:jonowaćbror'l. Tak też się staIo. Trenował
strzelanie na swej stodole, w której

co rusz musianO wymieniać roztrzas-

kane deski. Cezary broń trzymał nie
tylko w domu, ale także w pracy:
A pracował w LokomotywOWni
Skarżyko-Kamienna na stanowisku szlifierza .
- Zakupiłem fachową literalLrę d0tyczącą broni palnej i pomyślałem,

małego
człowieka
KIELCE.
okazji 5 rocznicy
ratyfikacji przez Polskę Konwencji Praw Dziecka Międzynarodo
we Stowarzyszenie im. Janusza
Korczaka wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej zorganizowały
Festiwal Teatralny
poświęcony działalności Janusza Korczaka. W sobotę podczas imprezy w szkole nr 10
w Kielcach odbyło się .wielkie
święto małego człowieka· . Bawiono się cały dzień w gry
zręcznościowe
i
konkursy
z niespodziankami. Prezentowano też popisy par w tańcu towarzyskim oraz pokazy walk
Wschodu i tresurę psów.

z

Piłsudski

w Opatowcu ...

OPATOWIEC nad WISŁĄ.
W niedzielę został odsłonięty
i poświęcony pomnik Józefa
Piłsudskiego z okazji 80 rocznicy pierwszych bojów marszałka
na
Kielecczyźnie .
W odsłonięciu pomnika wziął udział sekretarz stanu, prof. Henryk Goryszewski. Przemówienie pt. . JÓzef Piłsudski - wielki
Polak" wygłosił przewodniczący
Komitetu .Czwórki Kieleckiej",
prof. Stanisław Karski .
Oożyńskl w Grójcu
W GROJCU trwały dożynki owocowo-warzywne. Na miejscowym stadionie całą niedzielę
czynny był kiermasz owoców
i warzyw, na który przybyli smakosze warecko-grójeckich jabłek , gruszek, śliwek .
•
Operowe gaVlędy
W OSTROWCU SW. gościł
znawca sztuki operowej, wspan i ały gawędziarz - Bogusław
Kaczyński. W niedzielne popołudnie w Muzeum Archeologiczno-Historycznym spotkał s ię
z mieszkańcam i miasta, by zaprezentować program pl .. Jan
Klepura i Marta Egerth" .
Wyróżnienie dla

kieleckich kardiologów

Codziennie przewija się tu od 300
do 400 osób. I trwa wnajlepsze handel przede wszystkim warzywami i er
Ale gieldajestzagrażolla ..

~

~

jed1orocIzi"nyd na

ierzycieli

PRZECZYTAŁ

~

dankćw

~ ~~ gu1ad1 w er

Na raty

Strzelanie trenował na deskach stodoły

..•

~SM~lubYęer

siedIa

kolcach ule: ~ i EldlaterÓN Wasz;my lecz jest D
wszystko, jeśli c:hod2i o grunty
przeznaczone na te cele.
Od tej chwili wszystkie projekty
nowyd'l inwestycji wiązać muszą się
z zakupieniem działek od v-Aaścicieli
prywatnych, co raczej nie ułatwi reatizac:ji przedsięwzięć. Ceny gruntÓN
są w Busku bardzo wysokie i nie jest
tajemnicą, że za prawie półhekta
rową parcelę już dwa lata temu,
zapłacono półtora miliarda zIotyd'l.
Cena metra kwadratowego
mieszkania waha się w Busku
w granicach 6 milionów złotych.
Co będzie teraz - nie wiadomo,
ponieważ po doliczeniu kosztów
zakupu działek ceny znacznie
wzrosną. Nawet w realizowanym
obecnie osiedlu domków jednorodzinnych ubyło chętnych, gdyż
domki o powierzchni około 170 metrów kwadratowych sta/y się za duże na ... kieszeń potencjalnych nabywców. Są chętni, ale na domki
znacznie mniejsze lo powierzchni
ok. 90 metrówl i w związku z tym,
konieczna stała się zmiana projektów wznoszonych budynków.

rolnej?

RADOM. Na tutejszą giełdę rolną zjeżdżają producenci
l hurtownicy z całego województwa, a także z regionów
ościennych, jak Tarnobrzeskie, Kieleckie. Ruch trwa całą
dobę, chociaż największy jest nad ranem.

Bez ofiar

budowę wielorodzinną.

Centrum Handlowe

Z nieoficjalnych źródeł dowiadujemy się, iż w poszukiwaniu odpowiedniego reżysera, J. Narczyński
odwiedził jedną z renomowanych
warszawskich agencji. Dowiadywał
się m.in. ile kosztowałoby wynajęcie Krzysztofa Zanussiego .. .
Cena okazała się widać zbyt wysoka dla starachowickiego producenta filmowego, który zdecydował
ostatecznie, iż serial według jego
książki nakręci .pewien zdolny student wydziału reżyserii· .
Zapy1any o środki finansowe
na realizację tego przed-

koniec

PIIsIIdskIego, wkt6rymZlllI iIeszka
26 rocIzn BędzIe to ostaInI obiekt
tego typu w mieście, ponieważ
wraz z jego budową wyczerpią się
tereny przeznaczone pod za-

Na cześć

że posiadam już taką wiedzę , że
mogę sam składać broń krótką powiedział
oskarżony
podczas
składania zeznań . Tak też byIo,
część broni Cezary K. kupował za
grube miliony, a część po prostu
składał . W wielkim arsenale policja skonfiskowała między Innymi 2
karabiny .mau~ , 2 karabiny

sportowe .winchester" i J-W 20,
pistolet .ł>afabe um" oraz 1490
sztuk amunicji! Oprócz tego spore
iości szkieletów brOrl, zamki i inne akcesoria.
0czywIśde, że O!zay K. broń tę
pr:zechowywał bez wymagaIleQO
2I!ZWOIeria I <laRgo w rtiłJlistym

C2asIe zasiądzie on na ławie oslca'2Dnych w twtszym SądzIe RejoncMIym.
/PISZ;
PS. Personalia bohatera zoszmienione.

tały

http://sbc.wbp.kielce.pl

IALPI

KIELCE. W piątek wojewoda
kielecki Zygmunt Szopa spotkał s i ę z dr n.med . Marianną Janion, przewodniczącą Komitetu
Organizacyjnego
Konferencji
Naukowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Konferencja odbędzie się 19 maja
przyszłego roku. Według organizatorów weźmie w niej udział 0koło 1500 specjalistów z kraju
i zagranicy. Konferencja, obok
wyróżn i enia dla środowiska kieleckich kardiologów, będzie także znakomitą okazją promocji
reg ionu .

Plany meteorologów
KIELCE. Również w pi ątek wojewoda Z. Szopa spotkał się z dyrektorami oddzi ałów warszawskiego i krakowskiego Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Rozmawiano o udziale specjalistów z instytutu w pracach nad
planem zagospodarowania przestrzennego regionu.

/BEAJ
Młodzi samorządni
RADOM. Członkom grupy inicjatywnej radomskiego parlamentu młodzieży wręczono statut samorządu, zatwierdzony
przez ZM. FunkCję marszałka
parlamentu sprawuje Artur KulIńskl,
uczeń
VI
Uceum
Ogólnokształcącego, a w skład
Zarządu Tymczasowego wchodzi siedem osób.
Zadaniem parlamentu będzie
reprezentowanie młodzi eży radomskiej w kontaktach z dorosłym samorządem . Młodzi parlamentarzyści myślą także nad
sposobem zorganizowania wolnego czasu młodzieży, która robi
wrażenie puszczonej samopas.
Wybory do samorządu młodzieży
odbędą się prawdopodobnie na
wiosnę 1995 r. Należeć będzie do
niego po jednym przedstawicielu
ze wszystkich szkół podstawowych oraz po dwóch ze szkół śred 
nich.

'-------"'"
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Pamiętaj! W ' szkołach państwowych

KAŻDA opłata jest dobrowolna

ILE KOSZTUJE V
bezpłatna nauka?
KIELECKIE. Wszystkie dzieci mają prawo
do bezpłatnej nauki, zarówno na poziomie
podstawowym, jak i średnim. W szkołach
państwowych każda opłata jest dobrowolna.
Dotyczy to składek na rzecz komitetu rodzicielskiego i ubezpieczenia.
PZU przygotowało dla mło
dzieży kilka wariantów ubezpieczeń. Składka roczna wynosi od
50 tys. do 75 tys. zł w szkołach
podstawowych Iprzy maksymal-

Złodzieje uszyją

buty i torebki?

1030
metrów skóry
RADOMSKIE.
W gminie
Prom na do jednego z zakładów
garbarskich nieznani sprawcy,
po zdjęciu zawiasów z okna,
dostali
się
do
wnętrza,
a następnie po ukręceniu kł6dki
przy kracie, do suszarni, skąd
skradli: 530 metrów kwadratowych skór bydlęcych obuwniczych i 500 metrów kwadratowych skór cielęcych galanteryjnych o wartości około 570 mln
zł.

Nil

nej kwocie ubezpieczenia 25 mln
zV i od 60 do 105 tys. zł w śred
nich, przy kwocie 30 lub 35 mln zł.
Nowością jest możliwość zwrotu
kosztów leczenia i wypłacania
zasiłku chorobowego.
- Szkołom podstawowym zaproponowaliśmy 4 warianty ubezpieczeń - mówi Danuta Waldon, inspektor Wydziału Akwizycji I Inspektoratu PZU w Kielcach. Najczęściej wybierany jest ten
z najwyższą składką, bo oprócz
wypłaty 250 tys. zł za każdy procent utraty zdrowia w wyniku wypadku, oferuje 1Q-procentowy ryczałt za koszty leczenia i 2-procentowy zasiłek za każdy miesiąc choroby lpowyżej jednego miesiąca/o
Szkoły
ponadpodstawowe
miały większy wybór: cztery warianty przy kwocie ubezpieczenia 30 min i cztery przy 35 mln
zł. Na ogół decydują się na
niższą kwotę , wybierając maksymalny zakres świadczeń .
Roczna składka wynosi wówczas 90 tys. zł . Wpłata na konto
komitetu rodzicielskiego zwykle
znacznie ją przewyższa .

Trzecie
za darmo
W SP nr 11 w Kielcach za
pierwsze dziecko płaci się 200
tys. zł, za drugie 150 tys. zł, za
następne można nie płacić
w ogóle. Mimo że nie jest to
wygórowana stawka, w ub. roku
30 proc. dzieci nie uiściło jej. 150
tys. zł powinien zapłacić każdy
uczeń SP nr 27. Ci, których na
to nie stać, muszą złożyć podanie o zwolnienie z opłaty . To samo dotyczy PZU. 5 proc. dzieci
może korzystać z ubezpieczenia gratis. W SP nr 17wyliczono,
że z każdej klasy bezpłatnie może być ubezpieczone jedno
dziecko. Składka wynosi tam 55
tys. zł . Na komitet natomiast
trzeba wpłacić 250 tys. zł,
w dwóch dowolnych ratach. Za
drugie dziecko opłata jest obniżana o 50 tys. zł. Rodziny wielodzietne, w trudnej sytuacji materialnej, mogą zamiast płacić
popracować na rzecz szkoły.

lokalne

Honoro""i da""cy
silnego bodźca

nieco niższa - 310 tys. zł na komitet i 90 na ubezpieczenie.
O całkowite zwolnienie trzeba
pisać podanie. Z takiej możli
wości korzysta jednak niewielu
uczniów. Podobnie jest w IV LO
im. H. Sawickiej. Tu też
większość płaci : 300 tys. zł na
komitet i 66 tys. zł na ubezpieczenie. Ulg nie ma.
IQ na 600 tys. zł określiia roczną
składkę rada rodziców w I LO im. J.
Słowackiego w Skarżysku-Kam.
Dużo . Ale część pieniędzy przeznacza się na remont budynku. - Poło
wa obiektu jest obecnie wyłączona
z użytkowania ze względu na remont generalny - mówi dyrektor,
Krystyna Kowalik. - Pieniądze ,
które dostajemy z kuratorium na
wszystko nie wystarczają. Z włas
nych funduszy kupiliśmy ostatnio
grzejniki. Oczywiście kogo nie stać
na oiszczenie składki , może się ubiegać o zwolnienie z niej albo ...
odpracować.
.

potrzebują

KREW
kre""nego
KIELECKIE. Systematycznie od kilku lat, o około 10 proc.
co roku, spada liczba honorowych dawców krwi - poinformowała "Echo" kierowniczka działu dawców i pobierania
krwi z Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa w Kielcach. Miesięcznie średnio 500-600 osób oddaje krew. Klika lat temu
było ich drugie tyle.
Jeszcze w 1990 r. dziennie przychodziło 100 dawr:i:Jw, teraz 70 - góra,
średnio od 40 do 50 osób, ale bywa
i tak, że krew odda tylko 20 osób
w dągu dnia. W kieleckich szpitalach
zdarzały się sytuacje, że brakowało

***

krwi.

Najtragiczniejszy pod tym
lipiec. Pewnego dnia
kilka osób nagle potrzebowało A Rh
minus. Pacjentka, która udawała się
na operację planową nie dostała krwi.

Żeby uwzględnić wszystkie
wydatki ponoszone na naukę,
należałoby
jeszcze
dodać
podręczniki, zeszyty, itp. Łącz
na ich suma urośnie więc przynajmniej do miliona. Gdy naukę
pobiera kilkoro dzieci, może
zabraknąć pensji. A podobno
szkoła jest bezpłatna ...
JOLANTA KĘPA

względem był

- Niejednokrotnie z powodu jej
braku przesuwa się terminy operacji planowanych - mówi dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, Barbara
Sarnecka-Szunke. - Staramy się

' r----:-:-----------------====:--o

Znacznie wyższe opłaty są
w szkołach średnich. Uczniowie
II LO im. J. Śniadeckiego powinni zapłacić 500 tys. zł na
rzecz komitetu rodzicielskiego i 90 tys. zł na PZU. Kogo na
to nie stać, musi wypełnić
specjalny
druk,
podbić
w zakładzie pracy rodziców
i złążyć w szkole. W I LO im.
S. Zeromskiego stawka jest

ten problem rozwiązać poprzez
krwiodawstwo rodzinne. Krewni,
znajomi pacjentów pokrywają deficyt krwi, ale odzyskujemy w sumie tylko około 30 proc.

***

Uczba dawców spada powodując
tym samym spadek ilości pobranej
krwi. Brak bodźców ekonomicznych,
które rekompensowałyby utratę krwi
zniechęca. Kiedyś dawca miał
wszystkie leki za darmo, teraz tylko
te z listy podstawowej i uzupełniającej, nawet za witaminy musi
płacić. Talon żywnościowy, który otrzymuje po oddaniu maksymalnej ilości , czyli 450 mililitrów opiewa na
sumę ... 37 tys. zł. Dawcy skarżą się,
że ich prawa nie są honorowane
w przychodniach, aptekach. Kilka lat
temu krwiodawca dostawał dzień
wolny od pracy. Teraz przedsiębior
OI nie są zainteresowani nieobecnością pracownika, mimo szlachetnych powodów. Toteż dawcy czasami muszą brać urlop, aby oddać
krew. Największą nagrodą dla tych
ludzi jest możliwość zrobienia za darmo bardzo drogich badań, takich jak:
morfologia, OB, ALAT /lransarninoza!, WA, HBs, antyHlV, grupa krwi.
Ponieważ deficyt krwi stale
wzrasta, Ministerstwo Zdrowia
zastanawia się jakie zastosować bodźce, które pozwoliłyby
pozyskać dawców.
GRAŻYNA GŁOŚNIAK
Fot. A. Piekarski

.

CEMENTOWNIA WIERZBICA S.A.
W Wierzbicy ki Radomia Nr kodu: 26-800
Telefony: Centrala 221-21 do 6 wew. 433
Dział Zbytu i Marketingu
tel./fax 631-972
Telexy: 067228'8, 0672228
Fax: 221-25
OFERUJE:

CEMENT HUTNICZY 112511
11
CEMENT PORTLAND 1135 Z dodatkami
CEMENT PORTLAND 1135 czysty
11

- - - - - - SPRZEDAŻ PO CENACH KONKURENCYJNYCH - - - - - - - - -

1RANSPORT CEMENTIJ wg opcji kupującego:

SalTlochody vvłasne
SalTlochody organizovvane przez CelTlentovvnię
Wagony PKP: Zniżka na przevvóz zależna od odległości
Cell1ento-vvagony: Zniżka
KOSZT TRANSPORTU PONOSI

KUPUJĄCY

J ł)łł('I)IJ(~I~N' ~ł I lii,I'I'
http://sbc.wbp.kielce.pl
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Echo kieleckie
Pięćdziesiąt

lat temu pod
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PAMIĘTAĆ

J

O BOttflTEltflCtt
Wczoraj przed pomnikiem
bohater6w bitwy partyzanckiej
w miejscowości Gruszka-J6ź
wik6w, odbyły się uroczystości
upamiętniające 50 rocznicę największeJ na Kielecczyźnie bitwy
partyzant6w Armii Ludowej
z hitlerowskim okupantem.
W obchodach, oprócz kombatantów i uczestników walki sprzed
pięćdziesięciu lat, wzięli udział
przedstawiciele władz państwo
wych i wojewódzkich, z wicemarszałkiem
Senatu Ryszardem
Czarnym i wicewojewodą Henrykiem Długoszem oraz posłowie:
Andrzej Słomski, Władysław A·
damski, Sławomir Marczewski
i Zofia Grzeblsz-Nowicka.
W okolicznościowych przemówieniach najczęściej przejawiał się wątek pojednania i przeła
mania nieufności pomiędzy kombatantami wywodzącymi się z róż
nych ugrupowań partyzanckich.

Kiełbasek

nie

i piwa

brakło

lIChemarII
świętował
liroczystą mszą św.

w kościeKielcach
uroczystości związane z jubileuszem
40-lecia Zakładów Urządzeń
Chemicznych I Armatury
Przemysłowe) CHEMAR SA.
W sobotę w Zakładowym Klubie
Kultury odbyła się akademia,
a po południu pracownicy przedsiębiorstwa i ich rodziny bawili
się na wielkim festynie zorganizowanym na stadionie Błękit
nych.
- Przyszłość .. Chemaru" nie
będzie łatwa. Aby utrzymać się
na rynku, trzeba będzie dokonać
wielu zmian w przedsiębiorstwie
powiedział
na akademii
Swiętego Krzyża w
zakończyły się wczoraj

. le
Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów
Więźniów Politycznych otrzymał sztandar.

r

- Każda
czyznę jest

krew przelana za ojnam jednakowo droga
i o wszystkich bohaterach tamtych dni będziemy zawsze pamiętać - mówi! A. Słomski.
- Nie zbuduje praworządnego
i dostatniego państwa naród, który
nie pamięta o swoich bohaterach.
Ja i moje pokolenie nie zaznaliśmy okropności wojny, dzięki takim jak wy bohaterom bitew partyzanckich - stwierdził wicemarszałek Senatu, R. Czarny~

RP I byłych

-----------------------------------------------------

Wielki Fina' IIFamiliadyll

•

Jak w rodzin le
Pierwsze miejsce w piątkowym
Wielkim Finale "Famillady" zorganizowanym przez Telewl7Ję Kablową Kielce przy współudziale
m.In. "Echa Dnia", zajęła rodzina
państwa Stępnl6w /Mirosława, Jerzy, Kamil Stępniowle I Piotr Zajęcki/. O wygranej przesądziły r0werowe popisy najmłodszego
członka rodziny - Kamila. Państwo
Stępnlowie okazali się również ulubieńcami publiczności. W nagrodę otrzymali telewizor kolorowy.
Telefon .,pa'lasooid' przypad w lr
dziale zdobyMx>m drugieg:l mejsca.
państwu Halinie i Zenonowi Szczerbom oraz Małgorzacie i RobertOYłi
Dąbkcm, ktćJzy prowadzi. w kookursie
do ostatniej chwil. Trzecią nagodę, radiomagnetofon, otJzymaIi pct1stwo
~Jacek, 0Iiwia, BcrtbniejA-

Piosenki szwedzkiego zespołu
.ABBA" przypomniała Magda Durecka z grupą ..K and K Studio Sin-

Dorosłych szokowała głośna rockowa muzyka, ale nastolatki bawiły się świetnie .

/MPB/

Zdjęcia
Przed pomnikiem w Gruszce harcerze zaciągnęli wartę ho·

A. PIEKARSKI

norową·

Dzień

przewodniczącego

Rady Nadzorczej spółki, And·
rze) Jastrzębski.
Podczas spotkania dyrektor
naczelny zakładu, Marek Eber·
hardt wręczył nagrody 11 pracownikom ..Chemaru", którzy
związani są z firmą od początku
jej istnienia, tj. od 1954 roku.
Po południu .chemarowcy"
z rodzinami bawili się na doskonale zorganizowanym, wielkim
festynie na stadionie Błękitnych.
Gwoździem imprezy byłfestiwal
piosenki biesiadnej. Nikomu nie
brakło darmowego piwa, bigosu
i smażonych kiełbasek. Pod koniec festynu, dało się słyszeć
głosy: .. Na 41. jubileusz też tu
przyjdziemy" .

dćm::zyk0Nie. ~ rodzily

musiały poradzić sobie z panysbwym
qlilem, pokazct: umiejęlnc:m ta'leczne, udowodrić, że znają się aż za d0brze i że w ~ czasadl pOOafią
Z!Ń2fl2Ć kooiec z końcem.
Widzów rozśmieszał kabaret
"Elita" z Janem Kaczmarkiem.

zastępca

IWTOf
Rodzina państwa Stępnl6w
przyjmuje nagrody I gratulacje.
gers". Nastrój zmienił Marek
Tercz, choć nie na dlugo - .Familiada" zakończyla się koncertem
Beaty Kozidrak i zespołu "Bajrn".

ruryst

Wo}9wódzkie obchody ŚWBtowego Dnia Turystyki ocJb}4y
się w Domu ~ieczkowym PTTK w ŚWiętej Katarzynie.
W sobotę przybyli tam działacze turystyki z Kieleccz:yzny.
Srebrną odznakę"Zaslużonydziałacz turystyki" otrzymał przewoonikświętDkrzyski-JerzyPablao, a zbte honoroweodznaki PTTK - Zbigniew ŚWIt oraz dyrektor naczeł1y parl<6w narodc:INyr::h - Ryszard KspuścIńskJ. Za pomoc i ~
medale PTTK przyznano: oojewodzie Zygnuntowl SzopIe
i dyrektorowi ~ KuItJJry, Sportu i Turystyki - Markowi
K,azJorowI. Po gawędzie kustosza Muzeum Lat Szkoł1ych
S. Żeromskiego, mgr KazImiery Zapałowej i recytacji poetki
ludowej z Wilkowa, p. Cedro-BlskupoweJ, u::zestnicy uroczystości spotkali się przy ognisku.

Z lewej- Magda Ourecka z zespołu "K& K Studio SIngers".

Sąsiedzka
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
W Kielcach przy ul. Ściegien
nego w budynKU ZSZ spaliło się
wyposażenie pokoju nauczycielskiego. Przyczyny pożaru jeszcze nie ustalono.
W Ostrowcu na os. Stawki zło
dzieje włamali się do mieszkania
przez drzwi balkonowe. Zabrali
telewizor, odtwarzacz, wieżę stereo, 500 koron czeskich , złotą
biżuterię i 70 par obuwia. Straty
wynoszą 75 mln zł. Ze sklepu
..Fantazjusz" w Kielcach złodzie
je skradli spódnice i bluzki wartości 121 mln zł. W Kazimierzy
Wielkie) policjanci zatrzymali na

http://sbc.wbp.kielce.pl

wizyta

gorącym

uczynku czterech 18latków, którzy włamywali się do
samochodu. Wszyscy są mieszkańcami Zięblic.

W Młodzawach Małych niedaleko Pińczowa mieszkający obok
82-letniego mężczyzny, jego 30-letni sąsiad w sobotni wieczór
wtargnął do mieszkania staruszka
i grożąc mu pozbawieniem życia usiłował wydobyć informacje, gdzie
~en schował pieniądze. Liczył na duzy zysk, choć 82-letni rencista żył
raczej biednie. Sprawca zaczął dus!ć o~~rę,. zabrał niewielką iloŚĆ gotOwkl I UCiekł. Szybko powiadomiona policja zatrzymała sprawcę, 0dzyskano 2 mln zł.
fAOI
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Moto-Echo

Oferta jest tylko pozornie bogata

Radom

. Wybierać,. kupować. ••
Kielce
Podobnie Jak w ubiegłych tygodniach, także wczoraj w Miedzianej Górze od samego rana
były tłumy ludzi. Nie wszyscy
przyjechali na giełdę sprzedawać lub kupować samochody.
Sporo osób przybyło zorientować się w cenach i obejrzeć
giełdową ofertę. A ta pozornie
wygląda na bogatą. Dopiero
gdy faktycznie chce się coś
wybrać zaczynają się problemy.

nLuazn z 1990 r.

za 38 mln zł.
Fot. A. Piekarski

MARKA
FIAT 126p

FIAT 125p

Podajemy ceny wywoławcze
obniżane w trakcie transakcji
o około 10 do 15 proc.

Od przyszłego tygodnia radomska giełda samochodowa
będzie czynna również w niedzierę.
Obok
samochodów
będzie można sprzedawać artykuły przernysiowe i zwierzęta domowe. Dwie pierwsze, paździer
nikowe giełdy w ramach promocji
będą bezpłatne. O wprowadzeniu opłat na kolejnych zadecyduje
w zależności od sytuacji zarząd
Automobilklubu Radomskiego.

Sandomierz
Na sandomierskiej giełdzie
pojawia się więcej niż zazwyczaj samochodów. Poza wymienionymi w tabeli wzrok
spacerujących po giełdzie
przyciągały także inne marki
samochodów.
Warto
było
zwrócić uwagę na: "toyotę
camry" z 86 r. za 120 mln, "toyotę carinę~' z 85 r. za 105 mln,
"BMW 524" z 85 r. za jedyne

~

ALP, ZB, LEW, WIT

AUTO-HANDEL-KOMIS
ROBIAND

tel. 28-868, Kielce,
ul. Sandomierska 262
chcesz szYbko i skutecznie
sprzedać lub kupiĆ samochód nie trat
czasu. Skorzystaj z n~h uSlug .
- PrzyJmujemy samOChody w komis na
najkorzyslniel~h warunkach
- Sprzedaż na ratyTYI..KO 10%pierwsza wplata (bez por~ieli)
- Gwarantujemy I~alność
sprzedawanych pOjazdów
Zapraszamy
!
codziennie w godz. 9-18
~
soboty, njedz. 9-15
Jeżeli

Firmowy Sklep motoryzacyjny
Hurtowni MOTOZBYT zaprasza

22/p/94

ul. Żelazna 22 (przy dworcu PKP) tel. 6S-44-60 od S· do 1710

.FABRYCZNE CZĘŚCI

Zuk, Polonez, FSO, 126p i Cinquecento

Akcesoria Akumulatory Łożyska Lakiery Ogumienie
Chłodnice VVJ, Mercedes, Grzejniki gazowe

GRÓJEC-SŁOMCZYN

KIELCE
92 r.' 63 do 64 mln, 91 r. - 51 do 58 mln,
90 r. - 47 do 52,5 mln oraz 26 mln składak,
89 !- - 35 do 42,5 mln, 88 r. - 37 do 45 mln,
~ r. - 29 do 34 mln, 86 r. - 24 do 28 mln, 85
r. - 22 do 24 mln, 84r. -18,7 do 24,5 mln, 83
r. - 15,5 do 19,5 mln, 82 r. - 13 do 13,8 mln,
81 r. - 12 mln, 80 r. - 10,5 mln, 78 r. - 9 mln.

100 mln, "BMW 525" z 80 r. za
symboliczne 40 mln, "volvo 340"
z 86 r. za 1 05 mln, "nissana sunny" z 86 r. za 114 mln oraz na
"volvo 343" z 82 r. za 52 miliony.
Na giełdzie bardzo dużo ludzi,
ale sprzedający twierdzą, że
więcej jest oglądających jak kupujących. Mamy nadzieję, że
już niedługo sytuacja się zmieni
~będzie więcej kupujących.

93 r. - 72 mln, 92 r. - 64 do 65 mln, 91 r.
- 55 do 60 mln, 90 r.. 47 do 50 mln, 89 r. 40 do 43 mln, 88 r. - 34 do 37 mln, 87 r. - 30
do 33 mln, 86 r. - 26 do 28 mln, 85 r. - 22 do
26 mln, 84 r. - 16 do 19 mln, 83 r. -13 do 15
mln, 82r. -14do 15 mln, 81 r. -12do 13 mln.

94 r. - 73 min, 92 r, - 62 do
94 r.. 82 mln, 93 r. - 77 mln, 92 r. - 74,5 mln, 91 r. - 68 mln, 90 r. - 55 mln, 89 r, - 48 mln, 88 r. - 41
64 mln, 91 r. - 55 do 61 mln,9O mln, 87 r. - 37 mln, 86 r. - 30,5 mln, 85 r. - 26 mln, 84 r. - 21 mln, 83 r. - 16 /Tlln, 82 r. - 11,5 mln, 81 r. r. - 42 do 45 mln, 89 r. - 44mln, 10min, 80 r. - 9,5 mln, "bis" 91 r. - 51 mln, 90 r. - 46 mln, 89 r. - 42 mln, 88 r. - 38 mln.
88 r. - 41 mln, 86 r. - 24,5 do
26 mln,85 r. - 25 do 28 mln, 84
r. - 15 do 21 mln, 82 r. - 13 do
16 mln, 81 r. -13do 14min, 80
r. -14min, 79r.-9,5do 12min.

80 r. - 60 do 63 mln oraz 45 mln składak,
90 r. - 61 do 62 mtn, 8t r. - 49 do 55 mln,
88 r. - 48 mln, 87 r. - 39 do
91 r. - 65 mln, 80 r. - 60,5 mln, 89 r. - 54 mln, 88 r. - 42 mln, 87 r. - 34 mln, 88 r. - 30 mln, 85 r •• 26.
r.' 35,8 do 37 mln, 86 r. - 29 do 37 mln, 88 r.' 43 do 50 mln, 86 r. - 26 do 39 mln. 85 4OrnJn,85r.-30do32mln,84 mln, 84 r. - 23 mln, 83 r. - 21 mln, 82 r. -18,5 mln, 81 r. -17 mln, 80 r. -15,5 mln, .combl" 8t r. -48.5

85 r. - 22 do 24 mln, 83 r. - 20 mln, 84 r. - r.' 26 mln, 84 r. -16 do 28 mln, 83 r.' 21 do r. -17,5 do 24 mln, 83 r. - 20 mln, 88 r. - 43 mln, 87 r. - 39,5 mln, 86 r. - 32 mln, as r. ·29,5 mln.
23,5 do 24 mln, 81 r.' 23.5 mln, ao r. -14do 25 mln, 82 r. ·15 do 17 mln,
16 mln, 75 r. - 10 mln.
•

mln. 82 r •• 15,5 do 19 mln, 81
r. - 14 do 16,5 mln. ao r, - 15
mln; 71 r. - 12 mln, 78 r. - 14

mln.

POLONEZ

94 r. - 133 mln oraz składak 85 mln, 93 r.
- 120 do 135 mln, 92 r. - 100 do 118 mln, 91
r. - 95 do 105 mln, 90 r. - 80 do 90 mln, 89 r.
. 60 do 66 mln, 88 r. - 57 do 63 mln, 84 r ..
32 do 40 mln, 83 r. - 29 do 33 mln, 82 r. - 23
do 26,8 mln, 80 r .. 24,5 mln.

nowy" 1,6 metalIc" - 138 do 150 mln, 93
r. - 117 do 132 mln, 92 r.. 105 do 107 min,
91 r. -95do 110 mln, 90 r. - 77 do 86 mln, 89
r. - 64 do 71 mln. 88 r. - 60 mln, 87 r, - 45 do
55 mln, 86 r. - 48 mln, 85 r. - 36 mln, 84 r. 34 do 38 mln, 83 r. - 36 mln, 82 r. - 27 do 29
mln, 81 r. - 26 mln.

94 r. - 130 mln, 93 r. - 126
94 r. - 163 mln, 93 r. - 154 mln, 92 r. - 145 mln, 91 r. - 137,5 mln, 90 r. - 130 mln, 89 r. - 121 mln, 88
mln, 92 r. - 120 do 130 mln, 91 r. - 109 mln, 87 r. - 100,5 mln, 86 r. - 93 mln, 85 r. - 82 min, 84 r.. 61 mln, 83 r. - 47 mln, 82 r. - 36 mln,
r. - 115 do 117 mln, 90 r. - 98 81 r.' 29 mln, 80 r. - 19,5 mln .
do 100 mln. 88 r. - 59 do 65
mln, ~ r. - 51 do 54 mln, 86 r.
- 40 do 46 mln, 85 r. ·33 do 37
mln, 84 r. - 36 mln, 83 r. - 29
do 33 mln, 82 r. - 26 do 31 mln,
81 r. - 26 do 28 min, 79 r. - 18
do 24 mln.

SKODA

87 r. - 4S do 60 mln, 86 r •• 54 mln, 85 r.
84 r •• 38 mln, 83 r. - 28 mln, 81 r. - 23
,,105L~ 90 r. - 43 mln, 89 t.
91 r. - 66 mln, 90 r. - 59,5 mln. 89 r. - 63 mln, 88 r. - 48 mln, 87 r. - 42,5 mln, 88 r. - 37,5 mln, 85 r. ·63 mln, 84 r.-37mln, 83 r. - 28 do 35 mln. mln, "favorit" ~1 r. -120do 125 mln.
- 40 mln, 88 r.' 36 mln, 81 r. - 35mln,84r. - 30 mln, 83 r. - 29 mln, 82 r. - 26 mln, 81 r. -19,5 mln, 80 r. -17 mln, ..faVOtlt"łI4r. ·149
82 r. - 29 mln, 81 r.' 23 do 28 mln, 80 r. 24 mln, "12OGLS" 84 r. - 24 mln,93r, -133min, 92r. -129min, 91 r.-118mln, 80 r. ·99mln, 89r.-89mln. 88 r .. -aomln, .forman"
20,5 mln, 78 r. -17 do 18 mln, 77r. -16,5
mln, 77r.·19mtn.
94r.-153mln.93r.·141 mln, 92r.-133mln.
mln, ..favorit" ~1 r•• ff7 do 125 mln, 90 r. 107 mln.

ŁADA

91 r. - 95 mln, 89 r. - 70 do 78 mln, 88 r.
91 r. - 95 do 105 mln, 89 r. - 75do 92 mln,
85 r. - 50 do 52 mln, 83 r. 94 r. - 93 min, 93 r.. 86 min, 92 r. - 73 mln, 91 r. - 69 mln, 90 r. - 64 mln, 89 r. - 62,5 mln, 88 r. - 70 do 74 mln, 86 r. - 54 do 59,5 mln. 85 r. - 88 r, - 69 mln, 87 r. - 62 mln, 86 r. - 52 do 58 38 min, 82 r.' 35 do 38 mln, 81 54,5 mln, 87 r. - 50 min, 86 r. - 48 mln, 85 r. ·44,5 min, 84 r. - 38 mln, 83 r. - 36 mln, 82 r. - 32 min, 81
45 mln, 84 r, - 30 do 42 mln, 82 r. - 28 do 35 min, 83 r. - 38 min, "samara" 91 r. - 110min, r. - 35 mln, 80 r. - 25 do 27 mln. r. - 24 min, 80 r. - 18 min, "samara" 94 r. - 127 mln, 93 r. - 120 mln, 92 r. - 108 mln, 91 r. - 90 mln, 90
r. ·83 min, 89 r. - 75 mln, 88 r. -'71 mln.
mln, 80 r. - 25 mln, "samara sedan" 92 r. - 90 r. - 98 mln.
125 mln, "samara" 92 r. - 120 mln, 90 r. 103 mln, 89 r. - 93 mln.

FIAT

"uno" 93 r. - 182 mln. 91 r. - 150 mln,
"uno" 93 r. -155 do 162 mln, 89 r. - 97
"uno" 94 r. - 185 mln, "tI·
"uno" 94 r. - 194 mln, 93 r.' 179 mln, 92 r. -163 mln, 91 r. -152 mln, 90 r. -143 mln, 89 r. -122
"tipo" 90 r.lBI-l60mln, 88 r.IBI-125mln, mln. 84r. - 68 mln, "tipo" 92r•• 175 mln, 91 po" 90 r. -140 mln, "regata" mln, 88 r. ·102 mln, 81 r. - 84 mln, "rttmo" 82 r. - 36 mln. 81 r.' 32 mln. 80 r. - 27,5 mln, ..tipo" 94r.

MERCEDES

"regata"86r./BI-69mln, 84r.IO/-75mln, r. -120 mln.
"rttmo" 86 r.lOl- 68 mln, 84 r.IO/· 52 mln,
83 r. -37 mln, ..131" aor. - 26 mln, 76r. -18
mln.

87r. -84mIn, "uno" 84r. -60 - 263 mln, 93 r. -258 mln. 92 r. - 237 mln, 91 r. -210 mln, 90 r. -179 mln, 89r.-152 mln,.croma"93
mln, .31" 8Or. -25 mln.
r. -269 mln, 92 r. -249 mln, 91 r. -223 mln, 8Or.-192 mln. 89 r. -163 mln, .,regata"88r. -95 mln, 87
r. - 82 mln. 88 r. -74 mln, 85 r. - 66 mln, 84 r. - 54 mln, ..temp,." 94 r. - 292 mln, 83r. -270 mln, 92 r.
- 243 mln, 91 r. - 200 mln, "cinquecento 700" 94 r. - 135 mln, 93 r •• 129 mln, 92 r. ~ 116 mln, ,.90(1"
94 r. -148 mln, 83 r. -137 mln, 92 r. -120 mln.

,,3000" 81 r .. 96 mln, ,,2400" 81 r. - 97
,,1900" 86 r. - 178 mln, ,,2400" 77 r. - 56
mln, 78 r. - 65 mln. 77 r. - 56 mln, ,,2200" 77 mln.
r. - 46 mln, ,,2000" 79 r. - 80 mln, 78 r. - 57
mln, 75 r. - 29 mln, ,,2ooE" 89 r. - 280 mln,
,,1900" 88/89 r. - 240 mln, 85 r. - 165 do 190
mln, ,,190E" 85 r. -160 min.

,,1900" 86 r. - 168 mln,
,,3000" 81 r. ·77 mln, ,,2000"
80 r. - 60 mln, ,,3000" 79 r. 50 mln, ,,2000" 79 r. - 50 mln,
"1150" 75 r. - 26 mln.

,,190E" 94 r. - 325 min, 93 r. - 320 min, 92 r. - 295 mln, 91 r. - 282 mln, 90 r. - 259 mln, 89 r. - 220
mln, 88 r. - 203 mln, 87 r. - 189 mln, 86 r. - 165 mln, ,,1900" 92 r. - 437 min, 91 r. - 390 mln, 90 r. - 369
mln, 89 r. - 348 mln, 88 r. - 315 mln, 87 r. - 295 mln, ,,2000" 91 r. - 420 mln, 90 r. - 368 mln, 89 r, - 308
mln, 88 r. - 270 mln, 87 r. - 255 mln, 86 r. - 242 min, 85 r. - 200 mln, 84 r. -181 mln, 83 r. -163 mln, 82
r. - 124 mln, 81 r. - 107 mln, 80 r. - 89 mln, ,,2400" 84 r. - 92 mln, 83 r. - 80 mln, 82 r. - 73 mln, 81 r. 62 mln, 80 r. - 57 mln, ,,2500" 93 r. - 540 min, 92 r. - 490 mln, 91 r. - 380 mln, 90 r. - 343 mln, 89 r.285 mln, 88 r. - 234 mln, 87 r. - 203 mln, 86 r. - 181 min, 85 r. - 164 mln, 84 r. -133 mln .

..100" 83 r. - 82 mln, 81 r. - 48 mln, ao r.
"ao" 87 r •• 120 mln, 85 r •• 90 mln, 84 r.
"ao" 92 r. - 280 mln, 84 r.
,JJJJ" 94r. - 273 mln, 93 r. - 262 mln, 92 r. - 249 mln, Iłl r. - 198 mln, 90 r. -176 m1n,1ł9 r. - 169 mln.
/D/-43 mln, ,,90" 9Or./BI-235 do 240 mln, - 88 mln, 83 r. -78 mln,IO/- 86 mln, 81 r •• - 82 mln. 83 r. - 69 mln, ,,100" 88 r. -158 mln. 87 r. - 151 mln, 86 r. - 136 mln, 85 r. -132 mln, 84 r. -119 mln, 83 r. -102 mln, 82 r."ao" 85 r. /0/- 135 mln, 83 r. /Ol • 86 mln, 56 mln.
ao r. - 45 mln, ,,80" 71 r. - 44 93 mln, 81 r. - 80 mln, ao r. - 69 mln, ..90" 94 r. - 428 mln, 93 r. - 392 mln, 92 r. - 296 mln, ,,100" łI4 r.
79r.· 25,5 mln.
mln, n1OO"79r.-35 do 37 mln, - 4SO młn, 93 r. - 413 mln, 92 r. - 383 mln, 91 r. - 340 mln. 86 r. - 187 mln, 85 r.' 1591111n, 84 r. ·130
mln.

OPEL

"kadett" 88 r. /BI- 150 mln, 85 r. /kombi!
"kadett" 87 r. - 145 mln, 85 r. - 97 min,
- 117 mln, 84 r, - 65 mln, 83 r. -58 mln, skła- 84 r. ·96 mln, 83 r. - 57 do 65 mln, 81 r. - 32
dakl: 89/94 r./D kombi/- 140 mln, 85/94 r. mln, "ascona" 82 r.' 65 mln, 80 r. - 36 mln.
/BI- 100 mln, "ascona" 82 r. - 65 mln, "vectra" 89 r. /B lub 0/ - po 175 mln, "omega"
91 r .. 180 mln, "corsa" 89 r. - 120 min.

"omega" 88 r. - 134 mln,
"kadett" 85 r. - 94 mln, 83 r. 63 mln, 82 r. - 58 mln, "record" 85 r. - 84 min, "corsa"
84 r. - 67 mln.

"corsa" 94 r. - 205 min, 93 r. - 190 mln, 92 r. - 173 mln, 91 r. - 158 mln, 90 r. - 128 mln, 89 r. - 107
mln, 88 r. - 98 min, "record" 85 r. - 82 min, 84 r. - 78 mln, 83 r. - 72 mln, 82 r. - 63 mln, 81 r. - 55 mln.
80 r.' 49 mln, "kadett" 94 r. - 315 mln, 93 r. - 290 mln, 92 r. - 267 mln, 91 r. - 235 mln, 90 r. - 200 mln,
89 r. - 178 min, 88 r.. 145 mln, 87 r. - 115 mln, 86 r. - 90 min, 85 r. - 78 mln, 84 r. - 59,5 mln, 83 r. - 46
mln, 82 r. - 42 mln, "astra" 94 r. - 280 mln, 93 r. - 252 min, 92 r. - 236 mln, "vectra" 94 r. - 330 mln, 93
r. - 279 min, 92 r. - 234 mln, 91 r. - 205 mln, 90 r. - 193 min, 89 r. - 172 mln, "omega" 94 r. - 248 mln,
93 r. - 235 min, 92 r. - 220 mln, 91 r. - 204 mln, 90 r. - 183 min, 89 r. - 167 mln, 88 r. - 140 mln.

"lIerra"91 r./BI-210młn,88r.IO/-135
"escort 92r. -225 mln. 10/-203 mln, 89
"ucort"93r.-234mln,92
.fIesta" 94r.- 200 mln. 93 r. -173 mln, 92 r. -148 mln, 91 r. -131 mln, SIO r. - 120 mln, 811 r;·108
mln.87r. -128min, 86r. 10/-115 mln. 83 r. r. /0/-149 mtn, "sierra" 89 r. -146 mln, 88 r.-210mln."fIesta"92r.-168 mln. 88 r. - 92 mln, 87 r. - 70 mln, 86 r. - 64 mln, 85 r. - 57 mln. 84 c. - 49 mln, 83 r. -42 mln, 82r.· 36
- 70 mln, "f.stlva" 88 r. /BI- 130 mln."~ r.lO/ - 168 mln, 88 r. - 106 do 114 mtn, 84 r. mln. 91 r. - 162 mln, "probe" mln, 81 r. - 31 mln, ao r. - 27 mln, "escort" 94 r. - 270 mln, 93 r. - 258 mln, 92 r. ·224 mln, 8t r. - 198
ta"87r.-97mln, "elCOrt"87r.IO/-96mln. - 80 mln, "scorplo" 88 r. -123 mln.
89 r. -170 mln, " ........" 88 r. mln, 90 r. -173 mln, 89 r. -140 mln, 88 r. ·118 mln, ff7 r. -103 mln, 86 r. - 90 mln, 85 r. - 75 mln, 84r.
-158 mln. 83 r. - 84 mln.
- 69 mln, 83 r. - 59 mln. 82 r. - 50 mln. "orlon" 88 r. - 94 mln. 87 r. - 82 mln, 88 r. - 76 mln. 85 r •• 72
mln, "taunua" 83 r. - 29 mln, 82 r. - 26,5 mln. 81 r. - 23 mln, ao r. - 17 mln, "eIerra" 94 r. - 270 mln, 93
r.-238 mln. 92 r. -208 mir!, 91 r. ·189 mln, 80 r. -173 mln, 89r. -154 mln. 88 r •• 135 mln, 87 r. -107
mln. 86 r. - 92 mln. "acorpIo" 94 r. - 295 mln, 93 r. - 268 mln. 92 r •• 250 mln, 91 r. - 209 mln, SIO r. 185 mln, 89 r. - 163 iti In 88 r. -138 mln 87r. -115 mln 86 r. - 103 mln 85 r. -94 mln.
N

vw

DOSTAWCZE

"golf" 90 r. - 148 mln, 89 r. /BI - 145 do
150 mln, 86/88 r. /0/ - 127 mln, 84 r. - 50 mln,
83 r. - 49 mln, 79 r. ·37 do 45 mln, "passat"
92 r. /B kombi! - 286 min, 87 r. - 137 mln, 85
r. - 68 min, 81 r./D/ - 60 mln, "jetta" 86 r. /B/
-125 mln, 82 r. - 60 mln.

"golf" 91 r. /0/ - 165 mln, 90 r. - 160 mln,
86 r. - 125 mln, "jetta" 90 r./D/ - 220 mln, 89
r. /0/ - 157 mln, 84 r. /0/- 86 mln, "polo" 89
r. - 115 mln, "passat" 87 r. - 129 mln, 86 r.
/combi/ - 108 mln.

"passat" 94 r. - 288 mln,
ao r. - 40 mln, "golf" 94 r. - 300
mln, 88 r. - 130 min, 84 r. - 88
mln, 81 r, - 40 do 51 mln, 79 r.
- 37 mln, 78 r. - 29 do 38 min,
77 r. - 33 mln, "santana" 82 r.
- 60 mln.

PEUGEOT

"polo" 94 r. - 220 mln, 93 r. - 197 mln. 92 r. - 172 min, 91 r.. 149 mln, 90 r. - 129 mln, 89 r. - 108
mln, 88 r. - 89 mln, 87 r. - 73 mln, 86 r. - 67 mln, 85 r. - 55 min, 84 r. - 48 mln, 83 r. - 40 mln, 82 r. - 36
mln, 81 r. ·32 mln, 80 r. - 27 mln, "golf" 94 r. - 284 mln, 93 r. - 263 min, 92 r. - 230 mln, 91 r.' 205 mln,
90 r. -190 min, 89 r. - 173 mln, 88 r. - 150 mln, 87 r. -119 mln, 86 r. - 90 mln, 85 r. - 78 min 84 r. - 66
mln, 83 r. - 54 min, 82 r. - 47 min, 81 r. - 40 min, 80 r. - 36 mln, "jetta" 93 r. - 185 mln, 92 r. '- 167 mln,
91 r. - 155 min, 90 r. - 142 mln, 89 r. - 133 mln, 88 r. - 128 mln, 87 r.' 110 mln, 86 r. - 90 mln, 85 r. - 80
mln, 84 r. - 69,5 min, 83 r. - 61 mln, 82 r. - 56 min, 81 r. - 50,5 mln, 80 r. - 47 mln, "passat" 94 r. - 315
mln. 93 r. - 285 min, 92 r. - 263 min, 91 r. - 251 mln, 90 r. - 215 mln, 89 r.' 200 mln, 88 r. - 180 mln, 87
r. - 142 mln, 86 r. - 120 min, 85 r. - 103 min, 84 r.. 73 mln, 83 r. - 68 mln, 82 r. ·62,5 mln, 81 r. - 50 mln,
80 r. - 39,5 min, "vento" 94 r. - 385 min, 93 r. - 370 min, 92 r. - 330 mln.

TARPAN: 85 r. Z silnikiem 92 r, - 20 mln, 90 r. - 39 mln, POLONEZ "truck"
,.205· 93 r, - 183 mln, 92 r. - 170 mln, 91 r. - 142 mln, 90 r. - 122 mln, 89 r. - 98 mln, 88
93 r •• 113 mln, 92 r./D/ - 110min, 91 r. - 75 mln, ZUK 81 r. - 16 mln, FIAT:
r. - 87 mln, 87 r. - 80 mln, 86 r •• 73 mln, 85 r. - 65 mln, 84 r. - 56 mln ...305" 91 r. - 193
nflorlno" 85 r. /O/- 46 mln, "ducato" 91 r. /O/ - 245 mln, VW "T-4" 91 r. IBl mln, 90 r. - 172 mln, 89 r. - 115 mln, 88 r. - 89 mln, 87 r. - 78 mln, ,,405" 94 r. - 360 mln,
280 mln, ..LT-31" 86 r. /0/- 150 mln, nL TZ-8" 86 r. - 162 mln, "transporter"
93 r. - 325 mln, 92 r. - 265 mln, 91 r. - 225 mln, 90 r. - 205 mln, 89 r. - 164 mln, 88 r. - 143
81/82 r./B/- 55 mln, 80 r./B/- 62 do 63 mln, 79 r. /BI- 60 mln, FORD "translt"
mln, 87 r. - 121 mln.
91 r. /0/- 259 mln, PEUGEOT "J-5" 86 r. /0/- 100 mln. MERCEDES ,,207 D"ł'---------t=:.:..:.!....:::..:....::.:......=-:....:.:..:.::"'---'---------------------1I
84 r. - 165 mln, RENAULT "trafie" 85 r. - 100 mln. 81 r. _ 70 mln, MAZDA
"S" 94 r. - 167 mln, 93 r. - 134 min, 92 r, - 128 min, 91 r. - 103 min, 90 r. - 100 mln, 89 r. - 87 mln, 88 r.
,,2OOOD" 86 r. _ 88 mln, VOLVO "F-609" 82 r. _ 230 mln,
·79 min, ~ r. - 66 mln, 86 r. - 57 min, 85 r. - 52 mln, 84 r. - 44 mln, 83 r. - 36 mln, 82 r. - 30 mln. 81 r. - 2S
min, 80 r. - 21 min, ,,9" 88 r. - 100 min, ~ r.. 96 mln. 86 r. - 90 min, 85 r. - 76 mln, 84 r. - 72 mln, 83 r. - 64
min, 82 r.' 53 min, ,,11" 89 r. ·123 mln, 88 r. - 115 min, ~ r. - 108 mln, 86 r. - 95 mln, 85 r. - 86 min, 84 r.
- 73 mln, 83 r. ·59 mln, 82 r. - 48 mln, ,,19" 94 r. - 280 mln, 93 r. - 263 mln, 92 r. - 242 min, 91 r. - 230 mln,
90 r. -1 86 min, ,,21" 88 r. - 103 mln, 87 r. - 97 mln, 86 r. - 89 mln, 85 r. - 621T\1n, ,,25" 92 r. - 215 mln, 91 r.
- 200 mln, 90 r. - 185 min, 89 r. - 172 mln, 88 r. -1 64 mln, ~ r. - 149 mln, 86 r.' 122 mln, 85 r. -105 mln,
84 r. - 100 min, "clio" 94 r. - 240 min, 93 r. - 208 min, 92 r. ·195 min.
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KRAJOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ
STAROPOLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ
RADOMSKIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ

Centrum

Ćmielo""ska porcelana
,
znO\N modna

EURO INFO
Już wkrótce w pięciu miastach Pol~ki - Kielcach, Szczecinie, Gdańsku, Krakowie
i Rzeszowie zostaną utworzone oddziały Centrum Korespondencyjnego - EURO INFO. Oddział w Kielcach organizowany jest przy współpracy
Staropolskiej Izby Przemysło
wo-Handlowej.
Projekt sieci EURO INFO
Centers został stworzony
przez Komisję Wspólnot Europejskich w 1986 roku, jako jeden z kluczowych elementów
programu wspierania małych i

średnich

Pani Mirosława Tatarek "szefuje" w sklepie "Mirat".
Fot. P. Mazur

,

Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST w Radomiu
jest dealerem 40 producentów materiałów elektrycznych
i oświetleniowych, jedną z niewielu tak dynamicznie funkcjonujących w kraju firm dystrybucyjnych w branży energetycznej.
Właściciel ELTASTU, Stefan Tatarek, absolwent Politechniki Święto
krzyskiej w Kielcach, nie mógł przewidzieć, kiedy to w 1980 r. otworzył
w Radomiu ma/y zakład instalacji elektrycznych, że po 14 latach będzie
jednym z tych, który wsp6Ipracował
będzie z polską energetyką.
- W tamtych latach, producenci
byli dosłownie oblegani przez
klientów - wspomina Stefan Tatarek. - Zaopatrzeniowcy jeździli
z jednego końca Polski w drugi,
po to, żeby kupić towar o znikomej
wartości. Nie funkcjonowala sieć
dystrybucyjna, o marketingu nikt
nie miał zielonego pojęcia. Producent zajmował się sprzedażą
własnego produktu. Istna paranoja. Takie były czasy. Na szczęście
mamy to już za sobą.
Zmienia się wszystko. Dzisiaj
wi!'ldomo, kto i co powinien robić .
- Zycie narzuca nowe reguły gry
rynkowej - kontynuuje Stefan Tatarek. - Producent wie, że nikt tak
dobrze nie reprezentuje jego interesów jak dealer, którego siedziba

zyc·
Z

Urząd Wojewbdzki w Kielcach,
Oddział ds. Informacji i Promocji

Regionu, 25-955 KIelce, al. IX Wieków KIelc 3, Tel.: 216-04, 215-28
VELlNO
CHEMIE
GMBH
SCHWEDT /Niemcy/. Firma produkuje środki do pielęgnacji samochodów, gospodarstwa domowego, do pielęgnacji obuwia i skóry.
Poszukuje partnerów do produkcji
i dystrybucji wyrobów w Polsce,
a także partnerów handlowych.
ROLAND SCHMIDT BAUKUNSTSTOFFE GMBH /Niemcyt. Produkuje gąbki, pianki, uszczelki, folie, kleje, taśmy itp. dla
przemysłu i budownictwa. Poszukuje partnerów handlowych w Polsce. Zapewnia szkolenie.
PROFI.BAUOEKOR FORST
GMBH /Niemcy/. Firma produkuje
tapety i tworzywo do natryskiwania ścian i sufitów. Poszukuje partnerów z branży budowlanej, handlowej i proJektowej .

Ambitni ludzie w ćmielowskich
"porcelanach" nie poddali się,
choć wielu fachowców już dawno
wydało wyrok I)a tę wiekową firmę.
Wszyscy w Cmielowie zawzięli
się, postanowili uratować zakład,
jedyny w tej miejscowości, uchronić się przed bezrobociem i udowodnić, że coś jeszcze potrafią.
I chyba się udało , bowiem ugoda
bankowa rozłożyła zadłużenie firmy
na 3 lata, zdejmując najcięższy problem, jaki mieli szefowie firmy. Poprawienie dyscypliny, zdwojenie wysiłków wok61 sprzedaży, wprowa-

CYTAT.TYGODNIA

dzenie nowych wzorów i uzyskanie
wyróżnienia "Teraz Polska" na zestaw "mateusz" sprawiło, że hurtownicy i liczący się odbiorcy zaczęli na

znajduje się często nawet o 400500 km dalej. Działa tu zasada
..wydłużonej ręki". Producent chce
produkować, jego przedstawiciel
chce jak najszybciej towar sprzedać. Taka organizacja sprzedaży,
to jedyny sposób na szybkie dotarcie towaru do klienta.
DOKOŃCZENIE NA STR. 10

ół

Z

acy

•

NEWTEX
BAUELEMENTE
UNO SONNENSCHUTZANLAGEN GMBH /Niemcy/. Zajmuje
się produkcją okien, rolet i markiz
głównie z tworzywa sztucznego.
Jest zainteresowana kontaktami
z przedsiębiorstwami podobnej
branży.

DOKOŃCZENIE NA STR. 10

Naszego społeczeństwa nie stać
na budowanie sobie przyzwonych
mieszkań. Już kilka lat temu wyliczono, że większość Polaków
stać najwyżej na pokój z kuchni'l. A od tego czasu większość
z nich bardzo zbiedniała ...
MARIAN KRZAK, prezes
Zwi'lzku Banków Polskich

Konkurs dla szkól

Klasa Burger Kinga
Burger King zamierza sponsorować szkoły podstaWO'łt'e w miastach,gdzieposiaclaswojerestaLI'aCje,awięc1akżewKielcach,dla1ego
firma zachęca nauczycieli i uczniów do przystąpienia do akcji.
"Szczęśliwa" klasa zostanie wyłoniona w drodze konkursu, który rozstrzygnie się już w październiklL

A oto jak Burger King planuje ją
- zorganizuje przyjęcie
dla uczniów, zakupi sprzęt potrzebny do nauki, a w ciągu roku fundować będzie niespodzianki, takie jak
koszulki, czy bilety do kina.
Klasa, przystępująca do konkursu
powinna napisać list, który wWtśni,
dlaczego v.Aaśnie ona może zostać
wybrana jako .,Klasa Burger Kinga".
Dzieci mogą opisać własną szkolę,
klasę, miasto, opowiedzieć o sobie.
Należy przesiać także list zawierający
nazwę, numer i adres szkoły, liczbę
uczniów w klasie, ich wiek, listę potrzebnych pomocy naukowych. Dwa
listy trzeba przesiać pod adresem: International Fast Food Polska Sp.
z 0.0.,00-950 Warszawa, ul. Jasna
2/4, Dział Marketingu.

KUPUJEMY DŁUGI
bez wyroków sądowych i tytułów wykonawczych
'TEL. (0.-41) 467·91
669NAT

Szanse na wygraną są duże,
nie zgłosiło się jeszcze
zbyt wielu konkurentów.
zwłaszcza że

/M. G./

Obsługa
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turystów

Rozmowa z dyrektorem ZOZ w Radomiu
TADEUSZEM ZAKlIKĄ.

1 października nastąpi otwarcie nowej szkoły: Policealnego Studium Zawodowego przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego.
* Dlaczego

pan się zdecydona uruchomienie nowego
kierunku kształcenia absolwentów liceów ogólnokształcących?

- Turystyka stała się fenomenem
współczesnego świata, a dążność
ludzi do przemieszczania się z kraju
do kraju, z regionu do regionu jest zadziwiająca. Ludzi motywują różne
cele - poznawcze, zdrowotne, wypoczynkowe, gospodarcze, kulturowe
i kultowe. Najbardziej rozwinięte ..turystycznie" kraje świata, jak Włochy,
Hiszpania czy Francja zarabiają na
turystyce 50-70 mld dolarów rocznie.
I Polska oraz nasz region stoją w obliczu wiełkiego boomu turystycznego. Musimy do niego przygotować
bazę i profesjonalną kadrę do bezpośredniej obsługi turystów. Dlatego
też otwieramy nową szkołę .
* Czy Radomskie ma szansę
na rozwój turystyki?
- Bezwzględnie tak, chociaż nigdy
nie dorównamy regionom takim jak
Tatry, Mazury czy Wybrzeże. Mamy
miejsca atrakcyjne turystycznie,
.. gdzie woda czysta i trawa zielona",
wypeInione po brzegi znakomitymi zabytkami architektury i sztuki godnymi
zwiedzenia.. puszcze Kozienicka
i Stromiecka, Powiśle, Itlił, Czarnolas,
Szydbwiec, Warka, a także Radom.
* Co oferuje nowa szkoła?

Komentarz eksperta
Niestety. Oczekiwana poprawa
jeszcze nie nastąpiła. W poniedziałek co prawda nie było jeszcze
najgorzej. WIG obniżył się zaledwie o 0,3 proc., a były i takie optymistyczne zdarzenia jak maksymalny wzrost kursu akcji Próchnik
o równe 10 proc. Obroty jednak
były niskie. We wtorek nadal panowała tendencja spadkowa. Zwracam uwagę na charakterystyczny
przed zmianą Juch prawie calą
giełdą do dolu. Zadna ze spólek na
rynku podstawowym nie odnotowała nawet najmniejszego wzrostu. Na rynku równoległym tylko
dwie cokolwiek ruszyły do góry /AmerBank i Prochem/ WIG niebezpiecznie zbliżył się do granicy 8 tysięcy punktów. Sroda na giełdzie
utrzymywała
spadkową
tendencję . Zaczęło być nienormalnie.
Kurs jedenastu walorów spadł
o ponad 9 proc. Rekordy niskich
notowań zaliczyły : AmerBank,
Dom Piast i KrakChemia. Musiało

powrót dopytywać się o tmielowskie
wyroby. Zwiększył się też eksport, firma pomalu 9dzyskuje dawne rynki.
DOKONCZENIE NA STR. 10

Nowa profesja

wał

nagrodzić

r

- Poprzednie zapowiedzi z lipca o coraz lepszych warunkach finansowych potwierdziły
się. Po ośmiu miesiącach wypracowaliśmy zysk brutto 2,2 mld. W sierpniu zanotowaliśmy
rekordową sprzedaż naszych wyrobów, ponad 9,5 mld. To pozwala na bardzjej optymistyczne plany - powiedziała ostatnio Wanda Koziarz, kierownik Zakładów Porcelany "Cmielów".

,.,,;

przedsiębiorstw

w krajach EWG. Cztery lata
później dalsze centra utworzono w krajach należących do
EFTA. W Polsce EURO INFO
działa przy Funduszu Współ
pracy - fundacji skarbu pań
stwa powołanej, by wspierać
rozwój gospodarczy naszego
kraju, poprzez wykorzystanie
środków pochodzących z pomocy zagranicznej.
EURO INFO w Polsce
działa na zasadach niekomercyjnych, a jego zadaniem jest
m.in.: pomoc firmom w pisaniu
ofert, tłumaczeniu ich na jezyJ<
angielski, udzielanie pełnych
informacji o przepisach prawnych regulujących działalność
w krajach Unii Europejskiej.
W oparciu o stale aktualizowane, europejskie bazy danych, EURO INFO pomaga
w odnajdywaniu potrzebnych
regulacji prawnych, przepisów
handlowych,
informacji
o cłach i podatkach, danych
o normach i standardach towarowych. Warszawskie Centrum Korespondencyjne udziela także informacji o odbywających się w Europie targach i imprezach gospodarczych, a także o programach
pomocy finansowanych ze
środków Unii Europejskiej. realizowanych w Polsce.
P. WTOREK

26 IX 1994 r.

się coś poprawić, bo stracilibyśmy
wiarę w sens rynku akcji. Syg-

nalem do poprawy bylo wykupienie w dogrywkach wszystkich ak-

zgłoszonych w ofertach sprzedaży przez specjalistów.
Rzeczywiście w ostatnim noto-

cji,

waniu ub. tygodnia /czwartekJ
WIG drgnął do przodu o 0,2 proc.,
ale dodatnie wskaźniki procentowe wzrostu objęły zdecydowaną

- Ma ona charakter zawodowej
policealnej i na dwuletnie studia przyjmujemy absolwentów szkoły
średniej oferując im naukę w dobrze
wyposażonych obiektach, zdobycie
atrakcyjnego zawodu - technika
obslugi turystycznej, perspektywę interesującej pracy w turystyce i rekreacji, poznanie 2 języków obcych /angielski i niemiecki po 5 godzin wykladowych każdy/, a dodatkową atrakcją
jest rnożlMość uzyskcnia uprawnień pilota ~deczek z.agralicznych lub przewodnika turystyc:zneg:J na specjalnych
zajęda::h fakultatywnych.
_
* Kto opracował programy
nauczania studium?
- Programy opracowali naukowcy
i praktycy w zakresie turystyki, a zatwierdziło je Ministerstwo Edukacji
Narodowej oraz Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki, przewidując
wykłady i ćwiczenia w zakresie
języków obcych, obslugi ruchu turystycznego, ekonomiki i organizacji turystyki, geografii turystycznej, zagospodarowania turystycznego, żywie
nia i kilku innych przedmiotów. Będą
je prowadzili najlepsi specjaliści radomscy w tej dziedzinie.
* Gdzie można uzyskać bieżą
ce informacje o szkole?
- W dyrekcji Policealnego Studium Zawodowego ZOZ w Radomiu, ul. Saska 4/6, tel. 31-05-23.
CZESŁAW ZWOLSKI
szkoły

większość spółek. Ale na ogół jest
spokojnie. Natomiast na świecie
jest wesoło. Złoto jest najdroższe
obecnie od 8 miesięcy. Mówi się
w międzynarodowych kręgach
biznesu, że jest tak, bo Japończy
cy wszystkie rezerwy lokują w zło
cie, wykorzystując wysoki kurs jena. Rosną też ceny platyny i palladu . Także miedź ma hossę. Staniał natomiast cukier. Z kawą jest
odwrotnie /susza w BrazyliV. Na
giełdach światowych ożywienie w
ślad za wzrostem kursu dolara. Na
Wall Street najpierw zwyżka, potem
spadek. We Frankfurcie duży spadek, mimo zwiększenia podaży pieniądza w Niemczech. W takiej sytuacji mogą pourywać się z różnych
giełd papierów wartościowych i surowcowych znaczne kapitały i może trochę ich spadnie na parkiet
warszawski. Ruszy popyt, ceny
pójd" w górę ...Z napływających jednak InformaCji z Komisji Papierów
Wartościowych wynika, że nie ustaje ruj~ująca naszą giełdę inflacyjna
podaz nowy~h emisji akcji.
OOKONCZENIE NA STR. 10
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* Co decyduje, że producenci
wybierają

ELTAST, jako swojego dealera?
- Myślę, że każdy poważny producent stara się o solidnego partnera w interesach - mówi Stefan
Tatarek. - Firma d,alerska musi opierać się na mocnych fundamentach. Tworzą je: przyzwoita baza,
a mamy taką w Radomiu i w Kielcach, wlasny transport, komputerowy system sprzedaży i ewidencji towaru, wysokie kwalifikacje
personelu technicznego i handlowego, sumienne i wiarygodne wypełnianie przyjętych reguł handlowych. Są to - twierdzi Stefan Tatarek - podstawowe warunki stabilnego funkcjonowania firmy dealerskiej. Sądzę, że taką właśnie firmą

KIELCE

• Zatrudnię kierowcę na .liaza"
z naczepą na trasach międzyna
rodowych Zachód - Rosja. Wymagana praktyka na trasach zachodniej Europy. Język niemiecki - mile
widziany. Kielce, tel. 28-632 . .
• Dochodowa praca na własny
rachunek - hodowla ślimaków. 28300 Jędrzejów 1, skr. poczt. 87.
• Klub .Amonit" na os. Podkarcz6wka zatrudni instruktora tańca,
z praktyką. ~Ice, teł. 66-28-85.
* Firma handlowa zatrudni
pośredników handlowych /dystrybutorów/o ~lce, teł. 470-36, wew. 17.
• Pilnie poszukuję blacharzy dekarzy do pOkrycia dachu. Kielce,
teJ. 61-66-73, 443-93.
• Zatrudnię piekarza. Kielce, teJ.
31-08-63.
• Zatrudnię fryzjerkę damskomęską z praktyką. Kielce, tel. 6862-72 w godz. 15-19.
• Przedsiębiorstwo RemontowoUsługowe HAPEER zatrudni murarzy tynkarzy. Zgłoszellia telefoniczne - Warszawa /0221 36-69-13 lub
osobiścje 28.09./środa, g. 11 w siedzibie Swiętokrzyskiej Giełdy To·
warowej, ul. Targowa 18, VI p./.
• Poligraf maszynista typograficzny i offsetowy, staż pracy, wykształcenie średnie, poszukuje pracy. Kielce, tel. 68-88-17.
• Towarzystwo Ubezpieczeniowe
ATU, tel. 441-20, Kiełce, ul. Sienkiewicza 21, poszukuje współpracow
ników do akwizycji ubezpieczeń
majątkowych i osobowych.
* Samotnej rencistce lub emerytce zapewnię luksusowe warunki za
pomoc w domu, na stałe, do
małżeństwa w willi pod Warszawą.
Oferty składać w sekretariacie .Echa Dnia", uL Targowa 18, VIII p.
* PPHU .Unikol· Sp. z 0.0. zatrudni do pracy w Kielcach murarza
zduna. Informacje: Kielce, tel. 3241-49 w godz. 17-20.

TARNOBRZEG

* Firma .,Eldobud·, ul. Zwierzyniecka 1, zatrudni dwóch murarzy
tynkarzy, tegorocznych absolwentów, wykształcenie zawodowe
lub średnie. Tel. 23-{)1-73 i elektryka, tegorocznego absolwenta.
• Karczma .Piwna· w Tarnobrzegu, ul. Grabowa 4/3, zatrudni 3
kucharzy kelnerów, tegorocznych absolwentów, wykształce
nie zawodowe. TeJ. 22-48-71.

Co nas czeka?
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Uwagi na ten temci zanieszczale
w pq:lI2eÓ1in koo1enIarzu na przy\<Iacizie 8a1ku Inicjaty.v ~,
znaIa2!y potwierdzerie w maksyma1nym spadru kursu jegowcJtxów do pommu sprzed wielu miesięcy.
Myślę, że

bardzo osłabnie popyt
akCji,
na
rynku
pierwotnym
a wzrośnie na pewniejsze walory
w postaci państwowych bonów i obligacji. Nowe emisje coraz częściej
ratują gwaranci. Często się zdarza,
że są to usługi wzajemne. UQtywnia
to przepływ kapitałćw i może być grą
pozorów. Najkorzystniejszy dla
giełdy warszawskiej jest taki przypadek jak w PoIifarbie Cieszyn, gdzie
angielska firma Smith New Court Investment Servises Ud wykupiła ponad 820 tysięcy akcji. Tylko duży
dopływ kapitału z zewnątrz wyrwie
naszą giełdę z marazmu. Osiągnięte
wskaźniki ceny akcji do zysku na nią
przypadającego Iw tabełach oznaczane jako PIEl są u nas dość korzystne. Mówi się, że są interesujące, gdyż plasują się poniżej 20.

Interesy

.

światla

jest ELT AST. I stąd ciągle nowe
propozycje współpracy ze strony
producentów. Producenci i klienci,
którzy stale współpracują z ELTASTEM, potwierdzają tę opienię. Firma musi być dobrze zorganizowana, aby przy małych upustach od
producentów miała szansę sprzedawać towar w cenach fabrycznych. ELTAST realizuje tę zasadę
w 100 procentach. Rozmiar oferowanych materiałów i wyrobów,
uwzględniając także ich jakość
i komplementarność, zaspokaja
wszystkie potrzeby kupujących.
W tak dużych hurtowniach, jakimi dysponuje ELTASTw Radomiu
i w Kielcach, nie można już prowadzić sprzedaży detalicznej. Zajmuje się tym firma MI RAT, którą
zarządza Mira Tatarek. MIRAT

Oferty pracy
-----

Giełda

"Echa"

Ćmielowska

sieć sklepów branży elektryczno-oświetleniowej.
Jeden

tworzy

z nich, bardzo popularny w Radomiu, znajduje się p~ ul. 25 Czerwca, drugi - prawdziwa wizytówka
.Miratu· - jest zlokalizowany w zabytkowej kamienicy przy placu
Konstytucji 3 Maja /dawnej siedzibie WBP/. Pieczołowicie odtworzona, zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków,
fasada
i
wspaniale
odrestaurowane
wnętrze, tworzą szczególny klimat. Asortyment, jego różnorod
ność, głównie w zakresie oświet
lenia domowego /Iampy, żyrando
le/, jest tak duży, że może zaspokoić potrzeby nawet bardzo wybrednego klienta. Popularność zdobyła tu tzw. sprzedaż z katalogu.
- Staramy się, aby okres od chwili
zamówienia i dostarczenia towaru
nie trwał dłużej niż 7 dni - zapewnia
Mira Tatarek. - Sprowadzane do naszego salonu lampy i żyrandole mogą
być ozdobą najbardziej wykwintnych
wnętrz - dodaje szefowa .Miratu".
W ofercie oświetleniowej wyróżniają się wyroby PHILIPSA, ale
także belgijskiej firmy MASSIVE,
oferującej bardzo ciekawe oświet
lenie domowe oraz calą gamę
oświetlenia halogenowego.
Trzeci sklep .Miratu· mieści się
w siedzibie Eltastu, przy ul. Toruńskiej. Tu właśnie Stefan Tatarek
reaiizujesw6jkolejnypomysł,mianowicie wiełki salon ekspozycyjny z kameralną kawiarenką. Będzie to nie

* Okręgowa Izba Pielęgniarek
i. Położnych w Tarnobrzegu, ul.
.
Swiętej Barbary, zatrudnr operatora komputera, ze znajomością informatyki, osobę z grupą inwatylko wystawa ofert producentów,
lidzką, tel. 23-23-23.
z którymi współpracuje ELTAST, aie
* Przedsiębiorstwo Wielobi miejsce targowych spotkań i symranżowe .Labirynt", Tarnobrzeg,
pazj6w ludzi pracujących w branży.
ul. Kopernika 2, zatrudni 4 muraPrawdziwe królestwo światla.
rzy - tynkarzy na podstawie umoSTEFAN MŁODAWSKI
wy o pracę, z 7-letnim stażem pra- . ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _...
cy, tel. 23-13-71.
* P~edsiębiorstwo ProdukcyjnoHandlowe .Eltex", Stalowa Wola, ul.
O OZ
Wolności Sa, zatrudni kierownika
hurtowni elektrycznej na terenie
Tarnobrzega, wyksztaicenie śred•••
nie techniczne, S-letni staż pracy
w handlu, w branży elektrycznej,
wymagana znajomość obsługi
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komputera; zatrudni również praMOEBELFOUEN ' GMBH BIEcownika magazynowego, wykszDEN1HAL/Niemcy/. Fnna produk4e
ta/cenie techniczne, znajomość
folie ozdobne do pokrywania powierz_
branży elektrycznej, 5-letni staż
dv1izewnętrznychwyrob6wzdrewna.
pracy, tel. 44-28-77 Stalowa Wola.
POSZli<ujepartner6wwPoIsce.
HLT WIRTSCHAFTSFORDERUNG HESSEN INVESTITIONS* Magister inż. pożarnictwa - BANK AG /Niemcy/. Zajmuje się
staż pracy 3 lata,
* magister farmacji,
produkcją i montażem izolacji bu* magister ekonomii,
dowlanych. Poszukuje polskiej fir* psycholo~ - wykształcenie kiemy do współpracy /wspólne inrunkowe, staz pracy 2 lata,
westycje, produkcja/o
* osoba z biegłą znajomością
HLT WIRTSCHAFTSFORDEjęzyka angielskiego i osoba
RUNG HESSEN INVES11TUON5z biegłą znajomością języka nie-BANK AG /Niemcy/. FIrma poszu-mieckiego - zatrudnienie w chakuje większego polskfego przedrakterze tłumacza,
siębiorstwa, które produkowałoby
* główny księgowy, wyksztalcenie części z gumy i tworzyw sztucznych.
średnie, staż pracy minimum Sial,
HLT WIRTSCKAFTSFORDE* technołog przetwórstwa mięsne- RUNG HESSEN INVESTITIONSgo, ~Śfednielubwyższe,
BANK AG /Nlemcy/. PoszukuJ'e
• monter konstrukcji stalowych,
z uprawnieniami spawacza,
producentów farb i laRlerów.
* monter instalacji wodnokanaHLT WIRTSCHAFTSFOROElizacyjnej, staż pracy 3 lC;lta, '
RUNG HESSEN INVESTiTlONS* palacz c.o., staż pracy 2 lata + BANK AG /Niemcy/. Poszukuje
uprawnienia,
producentów poliamidów 6 i 6.6
* stolarz - wykształcenie zawo- /granulat włóknisty/.
dowe, staż pracy 2 lata,
HLT WIRTSCHAFTSFOROE* pośrednik ubezpieczeniowy, • RUNG HESSEN INVESl1TION5-

Pr p
ye J- e
wspo'lpraey

STASZÓW

porcelana

Z zewnątrz sklep prezentuje

się okazale.

Spełnią każde życzenie
Powinieneś wiedzieć, że każdą,

nawet najdrobdo zachodniego lub japońskiego samochodu, można kupić w kieleckiej firmie MARCO-SERVICE. Jej siedziba mieści się na piętrze - w pawilonach
przy skrzyżowaniu ulic Mielczarskiego i Karczówkowskiej /tel. 524-43/.
niejszą część

Firma prowadzi sprzedaż
HURTOWĄ i DETALICZNĄ towarów najwyższej światowej jakości. MARCO-SEAVICEoferują
klientom w ciągłej sprzedaży szeroki wybór amortyzatorów amerykańskiego koncemu MONROE,
kt'
t
..
ore mon owane są seryjnIe
w wielu markach samochodów.
Należy nadmienić, że MARCOSERVICEjestwyłącznymdealerem firmy MONROE na okręg kielecki. Sklep przy ul. Karczówkowskiej oferuje ponadto: sprzęgła
LUK i SACHS, klocki hamulcowe
LUCAS, kanadYJ'skie akumulatory LlVE STAR i wiele innych akcesoriów samochodowych.
Na życzenie klienta MARCO-SERVICE Jest w stanie
sprowadzić

dowolną

część

silnika, zawieszenia, czy nadwozia z zachodnich lub polskich hurtowni i to w bardzo
krótkim terminie. Firma może
dostarczyć /na zamówienie/
każdą część do wszystkich marek samochodów japońskich.

ZAPRASZAMY firmy, warsztaty samochodowe, sklepy motoryzacyjne oraz indywidualnych
odbiorców
do
współpracy
z
MARCO-SERVICE.
Dla
stałych klientów przewidziane są
rabaty.
/WTO/

DOKOŃCZENIE ZE STR. 9
- To przede wszystkim efekt
zabiegów o pozyskiwanie odbiorców, podjęcie wielu działań
marketingowych, odwiedzanie
targów i wystaw, ściślejszy
kontakt z hurtownikami I handlowcami - twierdzi W. Koziarz.
ĆmiełoWski zakład odzyskał płyn
ność finansową, coraz lepiej radzi
sobie z egzekwowaniem naieżności,
w tym także od odbiorców zagranicznych. Pomogło w tym renegocjowanie umów, a w przypadku odbiorców krajowych konsekwentnie
przestrzega się zasady platności
w ciągu dwóch tygodni. W przeciwnym razie naiicza się kary, a najbardziej niesolidnym wstrzymuje się
dostawy. To ponoć pomaga, bowiem
klientów na ćmielowską porcelanę
jest coraz więcej. I płacą, a dzięki temu zakład może terminowo spłacać
odsetki od kredytu.
Dobre i już trochę ustabilizowane
efekty finansowe odczuli też pracownicy. W sierpniu otrzymali podwyżkę
średnio o 600 tys. - Wiem, że nie jest
to dużo, nadal nasi pracownicy zarabiają mniej niż wynoszą wszystkie średnie krajowe, ale uważałam, IżZaangażowanie ludzi,
ich wysiłek w wydźwignięcie firmy z dołka, powinien być nagrodzony na miarę możjiwości finansowych zakładu. Sądzę, że będzie
to zachętą do dalszej tak efektywnej pracy - powiedziała W. KoA. ORLlCZ
ziarz.

NOTOWANIA WALUTOWE
Piątek

dolar
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Bank
Śląski
Bank
PKO
Bonk
PKO SA
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frank fr.
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KIELCE

Kupno

22.650

14.400

4.200

34.460

Sprzedaż

23.050

14.770

4.280

34.960

Kupno

22.750

14.650

4.180

34.700

Sprzedaż

23.050

14.900

4.280

35.300

Kupno

22.789

14.654

4.308

35.774

Sprzedaż

23.555

15.177

4.440

37.052

,
::'-;:'--::fT~
i
MARCO-SEAVICE działa na
RADOM
kieleckim rynku od blisko pięciu
Kupno
BEN
22.700
14.600
4.100
35.500
lat. W tym czasie zyskała wielu
stałych klientów, którzy z uznaSprzedaż
23.200
15.100
4.400
36.600
niem mówią O poziomie świadKupno
22.900
14.800
4.360
35.700
czonych w nieJ' usług
.
Traugutta
_ Nie chcemy handlować toSprzedaż
23.000
14.900
4.385
35.950
- 28
warem złej jakości • mówi jeden ~e współwłaścicieli firmy,
,t-~i;,
-:I!!(c
"};:::/,.<,,
....~:;~;
!~Jj-u':'::ik:'
TARNOBRZEG
Marek ' Smolarczyk. _ Nasi
kil
I
I '
,,
-łCupno
22.600
14.650
PKO
4.250
34.900
enc muszą m ec pewnosc,
że dobrze zainwestowali swoSprzedoż
22.900
14.830
4.330
35.800
je pieniądze. Kupione u nas
Kupno
22.600
14.650
4.300
Poczta
35.500
wykształcenie średnie,
BANKAG/Nlemcy/.zteciprodukcję
części dają gwarancję bez* masarz - wykształcenie zawo- części z gumy i tworzyw sztucznych piecznej I długotrwałej ekspSprzedaż
22.850
14:800 - 4.350
36.000
dowe,
staż pracy 2informacje:
lata
do_
wJJdy
loatacjl
samochodu.
Re- 1v/profile,
_ _ _manc:zety
____
_ itd!.
_ _ _.1 _
___
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

',.

-;;:--.

szczegółowe

jonowy Urząd Pracy, Staszów,
w godz. 8-14, tel. 64-38-85 lub 6425-{)8.
IKRI,IKSZJ

W tym przypacI<u nasz kielecki P<.txxr jest ~00l wśród getIo-

wych spółek ze wskaźnikiem prav.;e
218. 0<azL!e się,:że nie jest 10 wyI:ryk
Mury. Gdyspcjzalellldostaly5tykr6ż
~ giekl na świecie, D nie zdaIza się
coś podoOOego w Nowym Jorku. Tan
na;,iższy PfE ma ctvysIer /6,1/, a na}W"YŻSZt Du Pont /41,6/. PodoIrIie jest
w ~ie, MedOO1ie, ParyżuiAms1erdamie. Na10miast w ToI<io jestzabawa na r:zJ.ery fajerki. Mildta ma PfE
14,1, Toshiba 120,6, Mazda 487,3,
a rekord bije Sanyo EIectr. wsl<aźni<iem
955,0. A mino 10 na gBdę tokijską kie~ się ostatnio ncfMększy sln.mień
wOOych ~ anery\<a'lskKtI. />Je

wiadomo dlaczego. Tam ceny akqi

rrSy rnoc:ro i ~. A g:JSpOda1<a japońska iTlponuje nawet zarozumiałym
Jankesom.
Wracamy jednak do Polski. Co
będzie? Wyniki branżowych analiz
technicznych dość wyraźnie ukazują możliwość poprawy notowań.
W ostatnim dniu giełdowej gry ubiegłego tygodnia /czwartek! pojawi/a się wyraźna nadwyżka ofert
kupna. Są to sygnały wskazujące
na możliwość poprawy. Czekamy.
TADEUSZ ORŁOWSKI
ekspert B.C. Petex

Towarzystwo Ubezpieczeniowe "Fortuna" SA prowa- .
dzi działalność od 17 grudnia 1991 roku. Siedzibą główną
jest miasto Bielsko-Biała, stolica Podbeskidzia. Powodem takiej lokalizacji centrali był fakt zapotrzebowania na
nowoczesną firmę ubezpieczeniową na tym terenie. Podbeskidzie to przeciez region stu przemysłów. To tutaj z.lokalizowane są: "Fiat Auto Poland", nApena", BrowarZywiecki, Zakłady Metali Lekkich, Wytwórnia Silników Wysokoprężnych w Andrychowie, "Polfarb" czy "Olza"
w Cieszynie.
Teraz towarzystwo działa na terenie calej Polski, posiada jedenaście
oddziałów, w tym w Kiełcach, a każ
dy z tych oddziałów posiada kilkanaście przedstawicielstw.
Tak szybki rozwój .Fortuny" jest
wynikiem mocnych podstaw raasekuracyjnych, zapewniających
tym, którzy się w niej ubezpieczyli,
możliwość całkowitej rekompensaty strat, nawet jeżeli są one bardzo duże. A to dlatego, że reasekurantami .Fortuny· są znane w
świecie firmy
reasekuracyjne,
m.in.: Scor Reassurance, Sorena
z Francji, Francona, Bayerische
Ruck czy japońska Chioda Fire.
Nie bez znaczenia są również wiarygodni akcjonariusze: Bank Gospodarstwa Krajowego z Warszawy, .Multico· - Warszawa, Huta

nia ruchomego i nieruchomości
w gospodarstwach rolnych, ubezpiecza od następstw nieszczęśli
wych wypadków, jak również całą
grupę ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej, w tym: biur rachunkowych, adwokatów, notariuszy, syndyków masy upadłościo
wej z tytułu szkód majątkowych
wyrządzonych w związku z wykonywaniem czynności służbowych,

Teraz \)
.Łaziska·, Gliwicki Bank Handlowy
oraz dziewięć osób fizycznych.

Towarzystwo Ubezpieczeniowe .Fortuna· ubezpiecza przede
wszystkim mienie od ognia i innych zdarzeń losowych typu: powódź, huragan, piorun, grad ,
a także od kradzieży czy rabunku.
Prowadzi też ubezpieczenia mie-

http://sbc.wbp.kielce.pl

nowością jest ubezpieczenie o.c.
lekarzy z tytułu prowadzenia praktyki, włącznie z ryzykiem zaraże
nia wirusem HIV.

. Fortuna· ubezpiecza też produkt wprowadzony do obrotu, towary przewożone w kraju i za granicą , mieszkania i domki letniskowe, szyby i przedmioty szklane,

maszyny elektryczne, sprzęt elektroniczny, bazy danych i nośniki
danych.
To.varzystwo jest w stanie ubezpieczyć bardzo duży majątek. Jedną
z ut)ezpiec:zających się w nim firm
jest Huta .,Katowice", której majątek
to kilka bilionów złotych.
.Fortuna" działa nieszablonowo
i sprawnie. Natychmiast wyplaca
odszkodowania; przykładem może być sprawa firmy Mokate Cappucino. Kiedy wystąpiła tam szkoda, natychmiast pojechał do firmy
ekspert towarzystwa, wycenił ją
i dał firmie zaliczkę na likwidację
szkody. Podobnie było w Hucie
.Baildon·, gdzie spalił się hotel rodzinny.
Towarzystwo Ubezpieczeniowe nieustannie się rozwija, zatrudnia na etatach osiemdziesiąt osób
i dziesiątki agentów, którzy
świadczą usługi potencjalnym
klientom . Pracujący w nim fachowcy cieszą się nie naganną opinią i znają się na swojej pracy,
o czym świadczy opinia klientów.
W Kielcach firma działa od
15.04.1994 roku, jej siedziba
znajduje się przy ul. Staszica 1,
tel. 484-67, 416-94.
/BEN/
68/MK/RUP
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Banki i Ubezpieczenia

BANK ZACHODNI S.A lO/KIELCE
ZAPRASZA

PO

KREDYlY

OBNIŻONYM OPROCENTOWANIU

NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZIl:
• OBROTOWY I INWESTYCYJNY

• NA

PRZEDSIĘWZlĘCIA

już

33,60%

• INWESTYCYJNY NA REALl7ACJE PRZEDSIĘWZIĘĆ
W ROLNIC1WIE, PRZE1WÓRS1WIE ROLND-SPO.2YWCZl'M
I USŁUGACH DLA ROLNICIWA z terminem spłaty do 8 lat

20,00%

miesięcy

od 39,60%

• NA ZAKUPY RATALNE
przy sprzedaży samdchDdów
przy sprzedaży pozostałycha.rtyku1ów
• WMBARDOWY

PROPONUJE PEŁNY ZAKRES UBEZPIECZEŃ KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH

1lI@IMIM~D~~WJJI~)[E

oraz DLA WDNOŚCI:• KREDyt GOTóWKOWY KONSUMPCYJNY '
udzielany na okres do 18

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI S.A.

od 33,60%

lNWES1YCYJNE PROEKSPORTOWE
PROEKOLOGICZNE

AK'1YWIZUJĄCE PRODUKCJĘ RYNKOWĄ,

.

od 35,96%
od 38,40%

1iYAI~~VfI{@\WJm

39,60%

IiYAIn(E~~~

ogn"

l Indzieiy.
transportowe
od akutk6w zalanie. kneI_iy,
I odpowledzlalno"1 cywilnej

- _ ....... od
a

ogn"

ubezpiecqnie obow~zk.,.. (budynki.
dobrowoln. (mieni., zwMwz,ta'

OO@[b!Ril[; ..

oc.

OJ.Z

Zapraszamy do:

ZAPRASZAMY DO ODDZIAŁU W KIELCACH PRZY UL. VVSPÓLNEJ 2
- w dni robocze w godz. 7.4~18.00
- w soboty pracujqce w godz. 7.4~14.00, tel. 663-182, 663-487

'"

~

BANK ZACHODNI SA.
~
SOLIDNY - JAK. NAKAZUJE DłAJ)YCJA
NOWOCZESNY - JAK. lVDIAGA NOWOCZESNOSC
#

Oddziału

w Radomiu, ul.Czachowskiego 34
tel. 639-152, 639-783, tel./fax 639-784

#

74/m/.

BANK ŚWIĘTOKRZYSKI S.A.
W KIELCACH

OFERUJE

.* jako uczestnik Kraiowej Izby Rozliczeniowej
bardzo krótkie terminy rozliczeń dla posiadaczy rachunków bankoWYGh

* najkorzystniejsze

warunki oprocentowania
w stosunku rocznym:

- wkładów płatnych na każde żądanie na rachunkach bieżących i pomocniczych podmiotów gospodarczych
9%
- wkładów płatnych na każde żądanie dla osób fizycznych
14 %
- środków na warunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych
14 %
- lokat terminowych 1-2 miesięcznych
23-27 %

* atrakcyjne warunki oprocentowania wkładów
3-miesięcznych
6-miesięcznych
9-miesięcznych
12-miesięcznych

• OC, AC, NW, ZIELONA .KARTA

@~@~@\11[! • NW fzblorowe ł IndywIdualM, .
KOSZTY UCZENIA

Proponujemy również kredyty:
- na zakup akcji dla pracowników spółki powstałej
z przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego
- dewizowy związany z prOdukcją eksportową
- czekowy

,
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29%
33%
34%
36%

* specjalną
- ofertę - Certyfikat
,

* miłą i kompetentną obsługę
Przekształcony BGŻ S.A. zachowuje
gwarancje Skarbu Państwa
dla gromadzonych w nim wkładów
oszczędnościowych

LOKATY:
bieżące)

CENTRALA I O. WKielcach
ul. Sienkiewicza 76, tel. (0-41) 66-04-09

ł

a'vista (rachunki

ł

tenninowe z oprocentowaniem w skali roku:

8 proc. .

8 mies. - 33.0 proc.
9 mies. - 34,0 proc.
10 mies .• 35,0 proc.
11 mies. - 36,0 proc.
12 mi... • 37,0 proc.
24 mle~ • 38,0 proc.
f36 mi... ·39,0 proc.

72/M/R

i na działalność gospodarczą, oprocentowane
od 35 proc. w skali roku

łlnwestycyjnych

łpodmiotom prowadzącym działalność gospodarczą

oraz organizacjom, instytucjom i stowarzyszeniom
polecamy szereg lokat negocjowanych:

łKred~

w rachunku
w skali roku

łKredyty

1. lokaty depozytowe ,.on cali"

bieżącym

2. lokaty o stałym oprocentowaniu z możliwością
podzielenia lokaty na jednostki lokacyjne.
Wycofanie niektórych jednostek przed terminem
. lokaty nie powoduje zmiany oprocentowania
jednostek pozostających do tenninu lokaty.

oprocentowane od 42 proc.

na ratalne zakupy samochodów

BARDZO KORZYSTNE OPROCENTOWANIE
z możliwością wypłaty
w ciągu 24 godzin

6 m. - 37 proc.
do 12 m. - 39 proc.
do 24 m. - 41 proc.
do 36 m. - 43 proc,
łPoiyczki

dla ludności, oprocentowane w zależności
od okresu spłaty:

3. lokaty o zmiennym oprocentowaniu zależnym od
stawek rynku międzybankowego WIBIO,
przyjmowane na okres od 1 dnia do 3 miesięcy.
4. lokaty średnio i długoterminówe (od 3 miesięcy)
o zmiennym oprocentowaniu zaleznym od stopy
kredytu refinanscwego NBP.

..
.
Odsetki płat!le Je~norazo~ w całO~CI. z góry
raty pozyczkl spłaca SIę co mIeSiąc

( ~y od 8 do 18 i W każdą SObotę: od 9 ,do 1~
Zapraszamy

ZAPRASZAMY

AlRAKCYJNA OBNiŻKA
OPROCENTOWANIA KREDYTÓW:

również

do naszych

oddziałów:

SKARŻYSKO;KAM., ul. Sikorskiego 10, tel. 53·25·14 w godz. od 8.30 do 16.30

OSTROWIEC SW., ul. Sienkiewicza 65/14, tel. 62·44·02 w godz. od 7.15 do 15.12
http://sbc.wbp.kielce.pl
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Banki i Ubezpieezenia

Tow~o UBEZPIECZENIOWE

Kielce, ul. Staszica 1, tel.

Optymalne rozwiązanie

~24-60FEN IXS,A

Oferujemy korzystne warunki

MAJĄTKOWYCH,

Echo Reklama

Co to znaczy, że staramy się wydać rozsądnie nasze cięż
ko zarobione pieniądze?

ubezpieczeń

KOMUNIKACYJNYCH, OC, NNW

oraz MIENIE W MIESZKANIACH

;

Stosunek jakości do ceny, parametr spędzający sen z powiek
wszystkim inwestorom świata,
określa jednoznacznie ile zapła
ciliśmy za lizaka i jak bardzo
nam smakował. Niesmacznego
lizaka możemy jednak przebo. Ieć. Gorzej, jeśli nasz nierozsąd 
ny zakup będzie nas dużo kosztował i konsekwencje jego nie-

FEN'X TO N'f I1'T

~ Gwarantujemy rzetelność oraz najwyższq fachowość

~

obsługi

ubezpieczeniowej

DOM
MAKLERSKI
BANKU
ENERGE'IYKI SA

doskonalości będą się ciągnąć

latami. Wtedy koszty takiej inwestycji mogą rosnąć w nies-

Radom , ul. Żeromskiego 75
tel. 45-51-97, 45-51-52
oferuje:

*
*
*

*
*
*

kończoność.
Załóżmy że chcemy kupić
komputer. Ma on być: niezawodny i szybki, pewny i nowoczesny.
A jeśli nastąpi awaria - czy to z naszej winy, czy też z woli materii ktoś go musi szybko naprawić i to w całej Polsce. A do tego
wsZystkiego musi być odpowiednio tani na naszą kieszeń.
Rozsądnie planując taki wydatek bierzemy pod uwagę
wszystkie za i przeciw. Po pierwsze - czy jest to fi ma z przyszłoś
cią? Nie mamy przecież ochoty
aby nasza karta gwarancyjna
straciła waż(lość z dnia na dzień.
Po drugie, czy firma jest pubicz-

bezpłatne

otwieranie rachunków
inwestycyjnych do końca 94 roku
zlecenia telefoniczne bez ograniczeń (odpłatność 5 tys. zł za
jedno zlecenie)
bezpłatną
informację
telefoniczną o stanie rachunku
możliwość uczestnictwa w "dogrywkach"
zlecenia ranne w dniu sesji;
do 8.30 bez ograniczeń
do 9.30 powyżej 200 mln
zlecenia z odroczonym terminem

Natychmiastowa
wypłata gotówki!

c.a

.~

ŚWIAT

KLEJÓW

\YYł.ĄCZNY

DrA

KAŻDEGO

DYSTRYBUTOR NA lEREN
WOJEWODZ1WA KIELECKIEGO I TARNqBRZESKIEGO
PPU lECHMEX KIELCE, UL. ZAGNANSKA 119,
lEL./fAX 31-41-09

26fJ/1/ATIWZ

PILOT

V5 ffi-TECPOINT
REWOLUCJA W PISANIU
DOPÓKI NIE UŻYJESZ,
NIE ZROZUMIESZ
2 km linii,
aksanńtna gładkość pisania.
nie 'planń.
. .. . . .=i::Ci:lll
zawsze wiesz.
ęi.
ile masz atramentu.
nigdy nie wysycha.
pisze w każdej pozycji.
dla ~ażdego na codzień

uk/bo

n '"

BIEIPLATNE
DORADZTWO
UIEZPlflCZENIOWI

płatności

* obligacje Skarbu Państwa
* Jednostki uczestnictwa Funduszu
PIONEER
* obrót obligacjami II- emisji (zamienne na akcje)

nie znana -łatwo wtedy o poradę
u znajomych. Po trzecie czy firma oferuje najnowocześniejszą
technologię - np. płyty główne
z magistralą PCI i po czwarte czy oferowany przez nią produkt
jest
odpowiedniej
jakości.
W kontekście przemysłu komputerowego na całym świecie miernikiem tego jest - kto producentem podzespołów użytych w finalnej produkcji komputerów.
Światowymi potentatami, o ustalonej już marce, są amerykańskie
i japońskie potęgi Intela, NEC-a,
Maxtora czy Adapteca. Dynamiczny rozw6j ich technologii stanowi o rozwoju technologii całego
komputerowego świata .
W ocenie fachowców produktem uwzględniającym omówione potrzeby jest KOMPUTER
OPTIMUS SA 486DX 33Mhz
PCllaureat konkursu ,Teraz Poiska'.
W Kielcach sprzedażą tego
modelu zajmuje się Przedsię
biorstwo O~TIMUS ITECH sp.
z 0.0. przy ul. Sienkiewicza 43,
tel. 477-57.

JAPONSKA TECHNOLOGIA

chcesz ubezpiecZ}t Ż}tie, mi.eszkanie, samQCh6d, biuro, Sklep, hurtownię ...

.1'OII01E CI WYBRAC IIAJlEPIU
.IIBEZPIECZY MA MlUSCU

WYŁĄCZNY

DYSTRYBUTOR NA 1EREN
WOJEWÓOLTWA KIELECK1EGO I
TARNOBRZESKIEGO PPU 1ECHMEX

CENTRUM UBEZPIECZENIOWE "PROTEKTOR"
Ki

lee,

I. Sandomierska 106
tl'47-M7
codzlenn'e w godz. 8-16
235/VOt/<*m
vv sobotY -, 0-13

1?pzBczenie sesjigiełdowej w awiegoazin!J po oficjafn!Jm wyniźadi -goaz. 15. 00.
J ai(9 je dgn i w ~aiomiu
zatrudniamg {icencjonowangcli
maf({erów papierów wartościowgcli.

111

11

techmex \(3)(
260NATIWZ

/

KIELCE, UL ZAGNAŃSKA 119,
1ELlFAX 31-41-09

§

A.

1'POLSKI ~ANK INWES1YCł]NY
SPOŁKA

AKC\JNA

jeden z największych banków polskich - wydzielony ze struktury arganizacyjnej
Narodowego Banku Polskiego, który jest jedynym akgonariuszem Banku

ATRAKCYJNA OFERTA
dla klientów indywidualnych
RACHUNKI

bll33/r

AGENCJA
MARKETINGU
I USŁUG
FINANSOWYCH
25-335 KIELCE,
ul. ŹRÓDŁOWA 19
TEL./FAX 405-21,220-22,
220-30
ODDZIAŁ KRAKÓW
ul. NAWOJKI6-8/28
TEL. 37-60-50
I.

POLECAMY

Pośrednictwo kredytowe, obsługę sprzedaży ratalnej towarów, obsługę pożyczek gotówkowych, kredytowania usług remontowo-budowlanych na atrakcyjnych warunkach

- sprzeaaż ratalna towarów

BEZ PORĘCZYCIELI
Pierwsza wpłata TYLKO 10% ceny towaru
okres kredytowania 18 miesięcy
- sprzeaaż rata(na sa.mocń.oaów i ciqgnif@w
BEZ PORĘCZYCIELI
pierwsza wpłata TYLKO 10% ceny pojazdu
okres kredytowania 24 miesiące
- Poźgcz/(jgotówKgwe ara (uaności
Do 20 mln zł pożyczki TYLKO 1 PORĘCZYCIEL
okres spłaty pożyczki do 18 miesięcy

OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE

(tzw. 'ROR)
Posiadanie RDR w naszym Banku przynosi wiele korzyści:
* środki gromadzone na RDR są oprocentowane 16%
w skali roku (przechowywane w domu nie przynoszą
żadnego zysku)
* posiadaczowi rachunku dokonującemu regularnych wpłat
przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy może być przyznany
limit kredytowy w wysokości 50 % miesięcznej wpłaty na
rachunek - oprocentowanie limitu kredytowego wynosi 36%
w skali roku
_
* posiadacz rachunku oszczędza swój czas zlecając Bankowi
regulowanie swoich stałych płatności
* posiadacz rachunku jest nareszcie spokojny o bezpieczeń
stwo swoich pieniędzy
* czeki RDR można realizować róumież w innych bankach
krajowych i placówkach poa.towych
ODDZIAŁU BANKU w KIELCACH
ul. Śniadeckich 33, tel. 61-45-60
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00

ZAPRASZAMY DO

UWAGA

* Tylko u nas istnieje możliwość zakupu towarów na raty również BEZ PIERWSZEJ WPŁATY
* Tylko my oferujemy kredytowanie usług remontowo-budowlanych dla ludności

PBI S.A. Twoim powiernikiem

53{IW/Vat

26SMI/Wz

http://sbc.wbp.kielce.pl
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BJa\1 'KI BOAZERIA
I
UaEZPI!CZ!~1 lJa\

...-.........",..

oraz wszelkie
dodatki

WODA"
Spółka

KIELCE

KODlandytowa Aleksander KaczDlarczyk

OFERUJE:

wyJcończeniowe

DREWMEX
Kielce. ul. Miła 14a
tel. 566-22

MATERIAŁY

BUDOWlANE
WRAZ Z WYKONAWSlWEM ROBÓT

czynne:

9-17
soboty 8-12

NIEMCY i BAUTECHNIK STĄPORKÓW

FARBY - LAKIERY - IMPREGNATY
Spółka

~

RRMY TEKNOS WINTER - FINLANDIA

Akcyjna

WRAZ Z KOMPU1EROWYM DOBOREM KOLORÓW
BIURO
ul. Równa 12

PRZEDSTAWICIELSlWO

tel. 66-30-80
7.00-15.00

26-600 Radom, ul. 25 Czerwca 68, tel. 636-747; tel./lax 630-266, tel. 281-71 w. 224, 208

ilii
15

BANK SPÓŁDZIELCZV

l

tA

KREDYTY

* Na działalnoŚĆ rolniczlI obrotowe

41 % p.a.
.. Na działalność rolniczlI inwestycyjne
42% p.a.
.. 'Na działalność gospodarcZll z okresem spłaty do:
3 miesięcy
- 38% p.a.
6 miesięcy
. 40% p.a.
12 miesięcy
- 43% p.a.
.. Konsumpcyjne wg stopy zmiennej z okresem spłaty do:
3 miesięcy
- 39% p.a.
6 miesięcy
- 41% p.a.
9 miesięcy
- 43% p.a.
.
12 miesięcy
- 44% p.a.
.. Konsumpcyjne wg stopy stałej z okresem spłaty do:
3 miesięcy
-6%
6 miesięcy
-13%
9 miesięcy
-23%
-25%
73/m/r

-F9--ul.

POWSZECHNY BANK
GOSPODARCZY S-.A.
w Łodzi

Piłsudskiego

oddział

tel./fax 31-93-05
9.00-17.00

W
.I

Stopy procentowe obowiązujące od 26 września 1994 r.

L

HURTOWNIA
tel. 31-47-70
8.00-16.00

ZLElGB

SALONY MEBLOWE

Radom, ul. Czachowskiego 21 A
tel. 639-933 (kredtoO, 63-93-66 Czynny: ~on.-pt.
w godz. Boo -15 ,wt., śr., CZW. - Boo -14 0;
sobota robocza - w godz. Boo -1200

12 miesięcy

SKLEP FIRMOWY

ul. Manifestu Lipcowego 3ge ul. Piwowarska 25

w Radomiu,

15 tel.: 222-32, 255-43, tel./fax 277-69

OFERUJE NASTĘPUJĄCE USŁUGI:
- kredyty na działalność gospodarczą,
- kredyty inwestycyjne, obrotowe oraz
w rachunku rozliczeniowym,
- pożyczki l5.onsumpcyjne dla ludności,
- pożyczki na zakup samochodów i artykułów przemysłowych,
_
- wykup wierzytelności aptek,
- kredyty budowlane i hipoteczne jedno i wielorodzinne z funduszu Banku Światowego,
- kredyty na inwestycje energooszczędne,
- pełną obsługę rachunków bankowych oraz
rozliczeń eksportowo-importowych,
-przyjmowanie lokat terminowych, - otwieranie i prowadzenie rachunków
a'vista dla osób fizycznych,
- wypożyczanie skrytek sejfowych.
Wszystkie usługi dostępne codziennie od godz. B.OO do
19.00, a w każdą sobotę do godz. 13.00.

ZAPRASZAMY
76/M/R

B~\~'Kł

ł

UB!ZPł !CZ!~' ł~\

W

KIELCE, OLSZEWSKIEGO 7

2

TEL. 501-72

Okna drewniane typu
"Eurofalz" o
podwyższonej
izolacyjności cieplnej

oraz

drzwi drewniane
kasetonowe zewnętrzne
wewnętrzne produkcji
firmy "Humdrex"

KIELCE, SŁONECZNE WZGÓRZE 33

TEL. 31-81-86

poleca regionalny przedstawiciel handlowy Hossa
Kielce, ul. 1 Maja HO (między mostami}, tel. 528-82

NA ŻYCZENIE KLIENTA, ZAKUPIONE U NAS MEBLE
BEZPŁATNIE

MONTUJEMY, TRANSPORTUJEMY (NA TERENIE KIELC),
INSTALUJEMY '!'I MIEJSCU PRZEZNACZENIA 5alVAT

BIURO HANDLOWE Sp.

CEttY PRODUCEttTAI

Z 0.0.

SWARZĘDZKICH

~~U~!owe: ~~~
~~~

KIELCE
ul. Jarzębinowa 3 FABRYKI
RADOM
ul. Wernera 12
(048)31-33-51 w. 9
OSTROWIEC
ul. Furmańska 40
-0- (047)65-36-81

w

ł

e j

s p r z e d a

ż

y:
DLA MAŁEJ GASTRONOMII - kubki, tacki, talerze, sztućce, itd.
DLA PRODUCENTÓW ŻVWNOŚCI - zamykane
pojemniki , tacki styropianowe, folie rozciągli
wą, termo kurczliwa do pakowania
TOREBKI - do pakowania próżniowego
TOREBKI - z zamkiem strunowym
HANDEL - reklamówki, torebki HDEP
URZĄDZENIA - pakowarki próżniowe, zgrzewarki "gorący stół", frytownice opiekacze
TESTERY - z filtrem optycznym do bankno1ów

MEBli S . A .

-a-

GODZINY 07WARCIA:
codziennie od 10.00-18.00
soboty i niedziele od 10.00-14.00
ZAPRASZAMY!

c i II g

iN

ZAPIlASZ~

Flr... a Uaodło"",a ,'pAP-PIAS"I'"
Kielce, ul_ Zagoańska 84a
t:el_ 3I-I I-4I "",C"-'D_ I8G
od 8 do IG, sobot:a 9 do 13

Meble/ z kfó.rych Polska fesf dumna.

GENERALNY DYSlRYBUTOR NA MAKROREGION

PŁD.-WSCH.~

~ NAJTAŃSZY W POLSCE - 124 tys.1m
~
CI:

2

«

~

eJ

s;

-I

~>-~~--,-

G)

Z20% RABATEM OFERUJE:

~

~
POLlSH
LIFE
IMPROVEMENT
S.A.
~
o
DZIAt HANDLOWY: KIELCE, UL.
119
tel. 312237 O
ZAGNAŃSKA

...- HURmWNIA OBI: KIELCE UL. ZAKŁADOWA 1
tel. 660605 w.177 <:BEZPŁATNE SZKOLENIE TYNKARZY, DORADZTWO TECHNICZNE
http://sbc.wbp.kielce.pl

.

.

strona 14 Produkcja i Handel
Artykułów Przemysłowych

"N/XEL"
Polecamy:

*

*

SUPREMĘ

STYROSUPREMĘ

* STYROPIAN
* UCHWYTY

i inne budowlane materiały
ociepleniowe
ul. Krakowska 257
ł
KIELCE
i
tel. (0-41) 66-44-30
68-32-23

a
N

P.P.H.U. STAL-POL

Rodom, ul. Wernera 29/31
tel. 31-34·70, 31·33·91

Echo Reklama

-

IIiiiiiI

PRZEOSIĘBIORSlWO
CENTRALNA SKŁADNICA

SPRZEDAŻ PROMOCYJNA
CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW liiiiiiI

ZAOPATRZENIA PKS
25-953 KIELCE
ul. Rolna 8
tel. 490-91 wewn, 128, 158
El fax 475-08
.

O O OWYCH I DOSTAWCZYCH
Klocki
i szczęki
hamulcowe
Okładziny tarcz

n

OJ

sprzęgłowych

CENY
PRODUCENTA

Handel
wyrobami
hutniczymi
- blachy
ocynkowane

UDANE

Rozruszniki,
alternatory
5-8% upustu
od ceny
producenta

płaskie

- blachy
trapezowe
-

płaskowniki

- kątowniki
- blachy czarne
- pręty gładkie

~

~ żebrowane

0"110'"

-II FIAAI!!

~

CENY
;a KONKURENCYJNE

Rltry
paliwa,
powietrza,
oleju '

7Ii1F
GLAZURA
HISZPANSKA
~

Samochód
JAK ZNIEBA!

BEZPOŚREDNI

IMPORTER
oferuje:

*
*
*

glazurę
terakotę

~osa:l:enie
łazienek

* kleje, fugi,
Iist\Nyoraz TAPETY
Itlelee
ul. Wars.a __ ka 14'1
tel • • • '51-44
ul. Zacnańska 4.
~

~eAPRASZAMY~

MAKARONY
LUBELSKIE
CENY FABRYCZNE

,

BUTIMAR -KIELCE
ul. Jagiellońska 70
tel. (041) 569-56 fax 567·11

!

!

•

•

lUZ
od

mn

AlCE KONSORCJU

mIesIęcznIe

ul. Stawki 2, INTRACO 1/31 piętrol, 00-193 Warlszawral
tel.: 635-89-33, 635-19-02, 635·12-60, fax: O~;J'-oU-C'OI

••

•

"EMTEX" S.C.

Lista punktów dealerskich
SALON INFORMACJI
25·504 Kielce
ul. Czarnowska 17
!kino Romantlcal
tel. 66-27·90

PUNKT INFORMACJI
28·100 Busko Zdrój
Plac Zwycięstwa 22
tel. 23·34

"EURO-AUTO
25-705 Kielce
ul. Krakowska 161
tel. 66-44-72

SALON INFORMACJI
26-600 Radom
PI. Jagielloński 15
(Gmach Teatru
Powszechnego)

PUNKT INFORMACJI
FSO Kielce
(Hotel Centralny)
leI. 662737

PP POLMOZBYT
25 655 Kielce
ul. l-go Maja 191 A
lei 66-39-00 w_232.
66-32-07

tel. 63·96-43

PP POLMOZBYT
Kielce
ul. Czamowska 22
te l. 6&-26·94

POLMOZBYT POSICZ
27-200 StarachowICe
uJ_ 1-g0 Maja 10
!!)I 74-70-65. 74-73-98

oraz wszyscy dealerzy autoryzowani przez FSO
349/1<

http://sbc.wbp.kielce.pl

SALON INFORMACJI
AUTO KONSORCJUM
27 ·400 Ostrowiec Sw
Al 3-go Maja 13
tel. 65-31-81 do 84 w. 602

SALON INFORMACJI FSO
Sandomierz
ul. MICkieWICza 33
(Pawilon Handlowy MERKURY)

ul. Mt~arska 10, tel.-m-97·36
26-600 Radom

oferuje:

- tajstopy
- pończochy
- podkolanówki
, - skatpety, itd.

--------- p--_.
~ ~ ~ L:~\ER
'VJJJ/JJ
Rrma

Ame~ańsko-Polska
Kasety i taśmy

do drukarek
komputerowych,
maszyn biurowych,
kas sklepowych.
§Sprzedaż i regeneracja

Echo Reklama

t;
~
........
B

"ł;X~UKIBo Niezwykły
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autoalarm $PYBALL to wst9P w XXI wiek, to:

PHU KIELCE, ul. ZAGNAŃSKA 18
* TANIE SYSlEMY KANAUZACYJNE
PCV HURT-DETAL
* ZAWORY KULOWE WSZEROKIM ASORTYMENCIE
>GAZ< >WODA< >HURT-DETAL<
* OGRZEWACZE WNĘTRZOWE NA GAZ Bunowy

_
unikalna wioska technologia i stylistyka .o- homologacja w najwyższych klasach w ponad 20
-_krajach Europy .o- ANTISCANNING i ANTIGRABBING - te dwa systemy chromą tajemniczą barierą
•
50.000 bilionów zmiennych, kroczących kombinacj i kodowych, przed grablerzą kodu i rozko....-....
dowaniem .o- IMMOBllISER - niezależna od alarmu blokada pompy paliwa lub zapłonu oraz
rozrusznika <O- CZUJNIK POŁOŻENIA Z PAMIĘCIĄ - broniący skutecznie pojazd przed lawetą I
ALCOdcholowaniem + ochrona drzwi, bagażnika I pokrywy silnika, ultradtwiękowa ochrona wnętrza
pojazdu, syrena z własnym zasilaniem oraz centrala zasilana z własnego akumulatora, czarne
~ ~~
okablowanie utrudniające manualną identyfikację chronionych obwodów. Ten alarm spełnia
,...

U =:TJ

wszystkie mi,dzynarodowe normy ISO oraz posiada homologaej, RAT-a. Teehom-u i innych .

AUTOALARM SYSTEMWyłączny

przedstB'WlCiel

czynne pon-pt 9.00-18.00, kaida sobota 9,00-14.00

AUOłOPOL MATLA CORP 25-3'~ Kielce, Al l000-iecia Pań"lWa POlskIegO • . tel./tax (041) 468-08
~ WYKłADZINY

~~~~

!

PCV

i DYWANOWE,

DYWANY

fl

ATOS

łłurtownia

"KA-MIIl'
Kielce, ul. Pakosz 48

Hurtownia owoców, warzyw, cytrusów i przetworów
Radom, ul. Ogrodnicza 49, tel. 525-03

uL

Dyrnińska

PLASTISOLEM

(W'.rat."",. ochronna

'
Cere k·lew k.Rad
omla
tel. 31-00-02, 31-00-03

FAKTVRYVAT
ceny fa br)ll::zne

WVKtADZlNY

10& grubsza

BIURO,HANDLOWE

NOWOCZESNY
SYSTEM
OGRZEWANIA
ELEKTRYCZNEGO

t1MINY
W ZAGNANSKU
ogłasza

HOT UNE
ł>

przetarg ograniczony na

zabudowanej budynkiem parterowym poło
żonej w Zagnańsku (Nr ew, 480/7) o powierzchni 0,04 ha.
Cena wywoławcza I)ieruchomości
wynosi 750 mln zł.

DRUTY DO,

ŚRUB~ELEKTRODY
oraz

pozostałe

ELEMENTY

ZŁĄCZNE

,

POLECA

Hurtownia Srub i Elektrod

kiel·tech - ~ . ,

-tęczniki

Najlepsze i najtańsze'w mieście.

,

KIelce, ul. Chęcińska 1; fel. 61~-61<t. 613-224
Odbiorców indYNidualn~h-zapraszamy do sklepu
Kielce, ul. Wspólna 8

teł.

wodociągowej
. .....
, ,.

w

_

.

mlejSCOWOSCl

Jaw.o rze.

Warunki szczegółowe, projekt technicż
ny oraz wszelkie informacje można uzyskać w Referacie Budownictwa codziennie
w godz. 7.30-15.00.
_Zastrzega sję prawo swobodnego wyboru·oferenta i unieważnienia -przetargu bez
podania przyczyn.
3751k

_

JACEk KliMASZEw.;ki
KiElcE, ul. KONOPNickiEj 5
TEl./fAX } 1... 5 l ... } l
oferuje sprzedaż i naprawę
elektronarzędzi firm:
HITACHI, BOSCH, MAl(jTA
Bl.ćCK&BECKER, MElASO, HILll
g-MntO'Mlice REMS
oraz elektronarzędzia bułgarskie

·AUTOMYJNIA

NmAWf S,AMOCHODOW
SZYBKIE I BIEŻĄCE
WYlv1IANA, OLEI
KIELCE, ul. ZAGORSKA 12A
(wjazd na bazar),
DLA STAŁYCH KUENTOW
RABATY
RRMOM ffiOPQNUJĘ
KORZYSTNĄ \N5FDłffiACĘ

POSZUKUJE

centrala 281·54 do 57
dział

zbytu 232-86
sekr. 239-54
tel/fax 281·50
tlx 0672278

DOBRE 'JYJ.\RUł'U{ł V\_{UPU

Z.U.H. ~
99EI-Serw f

MŁODYCH PRACOWNIKÓW
Z WYŻSZYM WYKSZTAŁCENIEM
DO PRACY W DZIALE HANDLOWYM
OCZEKUJEMY:
INTEUGEN~JI, KOMUNIKATWJNOŚCI,

TWORCZEGO MYSLENIA

oferoją:

bn42h

~'I'I"''''UII

MITEX TRADE

ul. 1905 Roku 21
2&600 Radom

• cegłę klinkierową kl. 250, 350,
• podokienniki, kształtki schodowe
oraz galanterię budowlaną
płytki mrozoodporne, szamotowe
i kwasoodporne
KRÓ~rKłE ~rERJ\J\ł~IY

°HOT UNE '

przetarg nieograniczony na

IS_IEJEMY OD 100 lAT ;. NAM MOŻNA UUFAĆ
...
~~ Badomslda
Ił
_ Zalda~l,
. . .. Malerialow
~::: .OpiotnvalJl:h

Ki.elce.
ul. św. Leonarda 5
!
(d. Moni.uszJdJ
ł tel·Uax (041}432-11

łSLCAL- Le:>

TO WYGODA,

GMINY W ZAGNANSKU.

wykonanie sieci

-~--------------------~--------~
. SP. - PR. ODZIEŻ
. ,..,.
- buty.gumowe I gumofIlce,
, - odzież roboczlII ochronną,

HVRTOWNZA 'LIBREX"

-

ogłasza

30 czynRo00 w 00
8 -10

przedstawiciel fabryczny Rnny, STOMIL w Grudziądzu
oferuje:

KASET ClYS1YCH
AUDIO I VIDEO W HURCIE
BASF, SCENA,
PANASONIC, RAKS,
TOK,GENERAj.
BATERII, FILMOW
FOTOGRAFICZNYCH

SYSTEM
OGRZEWANIA

,

--

6531-63 w

<

, ZARZĄD

Ponadto informujemy, że z dniem
10.10.94- r otwieramy hurtownię
ww. artYkułów w O~OWCU
SWIĘTOKRZYSKIM ul. KILINSKIEGO 51

tel. 6531-64}

NAJWIĘKSZY WYBÓR

374/k
,.

KIELCE, ul. ŻOŁNIERZY RADZIECKICH 4
tel. 61-23- 75, 61-25-22
#

t

Radom, ul. Kozienicka 131
tel. 400-42, 400-43

KIELCE, ul. Piotrkowska 12
tel. (0-41)68-14-20 w. 145

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu
udziela Referat Geodezji codziennie w godz. 7.3015.00, tel. 113-022. Zastrzega się prawo swobod,nego wyboru oferenta i unieważnienia przetargu
bez podania przyczyn.

PO ·CENACH FABRYCZNYCH

mieszkalnych
i biurowych
domków letniskowych
sklepów, kiosków
wartowni, portierni, garaży
bibliotek, archiwów,
central telefonicznych Itp ...
pomieszczeń

ł>
ł>
ł>
ł>

sprzedaż nieruchomości

t

pol1eat.ru)

budynek RKS Radomlak,
ul. Struga 63, tel. 44-613

ZARZĄD

PODłOGOWE

Dł~

SPRZEDAZ PRO

38

YVjazd od Wojska Polskiego

~Zap~szamy w godz. 6-21, soboty. 6-14

... blachy dach6\Nko\Ne.
trapezo\Ne. raliste
... kOlTlpletne orynno\Nanie
... vvyroby hutnicze

ze skandyua'W'sklcb blach pokrytych supert.rwalyas

61-40-53
SKLEP FIRMOWY

Gwarantuje dostawy towarów
po telefonicznym złożeniu zamówienia

ł

MilE WIDZIANE
KWAUFIKACJE . W ZAKRESIE HANDLU
I MARKETINGU

KIELCE, ul. LEGNICKA 28

.~~". .tel.

417-55

http://sbc.wbp.kielce.pl

OFERUJEMY:
MOŻUWOŚĆ ZAPlANOWANIA
INTERESUJĄCEJ# KARIERY ZAWODOw,EJ,
ZDOBYCIE OOSWlADCZENIA W DUZEJ
I DYNAMICZNIE ROZWIJAJĄCEJ SIĘ
FIRMIE HANDLOWEJ

KONTAKT OSOBISTY W SIEDZIBIE FIRMY
KIELCE, UL. WITOSA 76
372/K

strona 16

Echo Reklama

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR OFERUJE W CENACH FABRYCZNYCH

AIff. TAPICERSKICH

WODOMIERZE,
IEPŁOMIERZE~ POMPY C.O., GŁĘBINOWE, HYDRO
ROWE, ZBIORNIKI CI~NIENIOWE, NACZYNIA ~BIOR
C . , :zAWORY TERMOSTATYCZNE, ARMAlURĄ GRZEJNIKI
PANEl.! WE, REGULATOfłY DO C.O., KOMINY, WYMIENNIKI
CIEPŁ.PJ, RURY PCV, WĘZE PE, ZŁĄCZKI DO WĘŻY PE

oferuje:

><' piankę poliuretanową
><' skay tłoczony i gładki

obIciowe
~ akcesoria tapicerskie
pasy, zszywki itp.
!!i
><' materiały plandekowe ~

KIELCE, ul. ROLNA 4,

TEL 68-20-15

W&W

f
;!!

'il@~ \YA!l~@~&l

~@:~ ~\':'lW&I?!l'mQ)W
lELEWIZORY,
MAG NEmWIDY,
ODlWARZACZE, GRY
KOMPUlEROWE,
KOMPUlERY, ANlENY,
MASZYNY DO SZYCIA,
OVERLOCKI TAKŻE
"PFAFF", KUCHENKI
GAZOWE, PIECYKI
łAZIENKOWE, PRALJ(I,
LODÓWKI, lELEFONY I
INNE
AtRAKCYJNE CENY
SKLEP "HIPOUr'
KIELCE
ul. HIPOtECZNA 2
t.l. 425-51

Radom, Plac Stare Miasto 11
tel. 259·43 tel/fax 630-681

PPUH MAKROTEX
- odzloł ochronn'l I ro.OCZ'l
- o.owl. ro.oczo I profll.ktyczno
- obuwie IUlllowe IlullIofIlee,
obuwie tekstylno-Iulllowe: trallIpki,
tenisówki, buty pIłkarkle - ceny
fabryczne ZPG STOMil GlVdzilldz
- k.lo.ony, podkoszulki, ko.zolo flonolowo
- ~k.wlc. drellchow.
- ~k.wlc. wz ....cnl.n. ak6 ...

-

.,.kawlce spawalnicze
.,.cznlkl, ścierki
myd.a, pasty BHP
skarpety, ralslopy
b/114/r

Towar motemy dowozić własnym
transportem. Nawlqtemy wsp6łprac.
z producantaml I Importerami
tania' odzlaty robocza'.
Zatrudnimy akwizytorów

Ceny producentów i importerów

Zapamiętaj taki zwrot - JEŹDZIĆ UCZY PZMot
Ośrodki

I""'''''''~l »<.

Szkolenia Motorowego PZMot organizują nabór
na kursy prawa Jazdy kat. A,B,C,D,E,T
ProwadziIny sprzedaż samochodów w systemie
AlITOKONSORCJUM (systeIIl argentyński)
Z.pr"IIMf II. ",uflh Oir.llkiw:
Radom. ul. 25 czerwca 68, telJfax 63-21-21
Przysucha, ul. Krakowska 12, tel. 24-64
Białobrzegi, ul.Leromsklego 86, tel. 25-23
Warka, pl. S. CzarniecKiego 2
GOSPOD.ł-RC2E. Szydłowlec. ul. Jastrz~bla 2, tel. 323
F1onkl, pl. PKWN 9, 05rodek Szkolenia Motorowego, tel. 12-58-59

!
~

~

Przedsiębiorstwo Budowlane

TECHBUD Kielce, ul. Targowa 18 p. 1221
Ć
tel. (0-41)321-813, fax 31-71-11
TANIE - IEPŁE - ZDROWE - S2YBKIE
la

BUDOWNICIWO SYSTEMOWE 'TECHBUD" 300A, TANIEJ l!!
OSZCZĘDNOŚĆ NA OGRZEWANIU DO 400Al ROCZNIE
2
wsp. K=0,32 - 0,45 Wm /K

Kielce, ul. Piotrkowsko 12, tel. (0-4]) 68·14·20 w. 145

"C EWAR"

20-408 Lublin, ul. Pocztowa 2

materiały

PHUP "ANTAMIR" -

~'Hm&[x\~Y1dJl?!l~

P.U.H.

KOMPLET ElfMENTÓW TROClNOBEIDNOWYCH NA 1 KONDYGNAUĘ BUDYNKU 1OX1 oM
OD 59 Mm ZŁ SwiodedwrJ 118 nr 194/91 I 0&260/93
FAKTVRY VAT - VLOl PODATKOWE
Zakład Produkcyjny w Brzezinach k. Morawicy (baza RSP)

MEBLE

S.C.

PAWILON 13

TEL./FAX 235-52

Przedstawiciel Fabryki wyrobów
ŚCiernych KORUND SA. w Kole
sprzedaje w cenach producenta:
do cięcia stali i betonu
T1A, T27
ściernice ceramiczne
T1 - 1'6 od <I> 20 - <I> 1100
- elektrokorund - ziruno
- węglik krzemu - ziruno
,
-

ściernice

ODBIORCOW
CENY FABRYCZNE

DLA

STAŁYCH

Przedstawiciel Zakładów
GAMBIT w Lubawce oferuje:
-

płyty uszczelniąjqce

typu
KLINGIERIT, POWNIT
- szczeliwa do pomp
szczeliwa i materiały termoizolacyjne
- szczeliwa azbestowo-grafitowe
- szczeliwa typu Polajlon, Colomet,
Cormoran. P. T.F.E.
taśmy

-

BINOLEX

taśmy WłAZOWE

_

adm "Ł'YSOGÓRV' , w Kielcach,

ul. Si~nkiewicza 74,
. , Tel, 66-24-24, 66-30-15, fax 66-44-14
Zaprasza

• PRAGA . 13-16.10.94 (autokar. hotel. zwiedzanie 3·c!nJowe)
~
• WIEDEŃ : 13·16.10.94 (autokar. hotel. zwiedzanie 3·c!nJowe)
~
• WŁOCHY: 3-9.10.94 I Inne (Rzym. Monte Cassino. Padwa. Asy:t..
Wenecja. WIedeń). cena: 2.800 000...
• LONDYN - 5·dnlowe (autokar. hotel. przewodnik) cena: 4.200.000

g:

Przyjmujemy zamówienia od szkół l zakładów pracy na wycieczki.
weeKendy. "zielone szkoly", pobyty świąteczno-noworoczne oraz ferie
zimowe. W kraju I za granicą. (korzystne warunki finansowe).
Jesteśmy biurem z 20·1etnią tradycją Gwaranrujemy najwyższą jakość
świadczeń i fachOW'e doradztwo w doborze najlepszych imprez!

Z A P R A S Z A IVIV!
Związek Motorowy
Okręgowy Zespół
Działalności Gospodarczej
Spółka z 0.0. w Kielcach

Polski

:otSKI 'i"Wt"'.,zEK MOTOROWY

OŚRODKI SZKOLENIA MOTOROWEGO w:

KSEROKOPIARKI IIIC@Ci]
INFOTEC

Komputery

KO
MPUJE RV PC Tone~r;;~a:~karek
Faxy

tJ:C ~
~

laserowych

Maszyny do pisania,
r.Jl
rh
Tonery I części: CANON, lKJ<ID~lJUOB<ID
MITA, RICOH, INFOTEC Itp.
Kserokopiarki profesjonalne I biurowe

@HURTOWNIA FARB.~~
:fiIIIłIl.

II

PROMESA

II

~.-

~II) KIELCE ul. SKRAJNA 1 tel. 683-604 683-605

q!5

doJllZd od ul. DługieJ. teren Spcdpolu

Sklep "MOTOR"
KIELCE, ul. 1 Maja 206/208
tel./fax 68-34-80
p-p 8-16 sob 9-14 '25MthNl

nabór na kursy prawa jazdy:

Kat. A, B, C, D, E, T
~'pam1etaj

~~
iE~a
~~~

umfbo

HURTOWNIA TANIEJ ODZIEŻY

MONI-MAR
kurtki, spodnie) we wszystkich rozmiarach,
super·sort z Holandii. Ceny najniższe w
Kielcach.

216NAl

taki zwrot

)EZDZIC UczY PZMot

POLECA Z NAJNOWSZEJ DOSTAWY

2~~<liID
~
~ar~@
__
STAR
ZUK
AKCESORIA, OLEJE

prowadzą stały

wanien nr l

ODZIEŻ JESIENNO-ZIMOWA (futra, skóry,

. . CENY FABRYCZNE

KAMAZ
.JELCZ

- Kielcach, ul. Wojska Polskiego 15,
tel. 61-59-82
- Radomiu. ul. 25 Czerwca 68, tel. 63-21-21
- Busku-Zdroju, ul. Świerczewskiego 19,
tel. 23-06
- Białobrzegach, ul. żeromskiego 86, tel. 25-23
- Miechowie. ul. 106 Dywizji Piechoty AK 2.
tel. 310-91
- Ostrowcu Św.. ul. Targowa 9, tel. 62-65-27
- Pionkach. pl. PKWN 9, tel. 12-58-59
- Przysusze. ul. Krakowska 17. tel. 24-64
- Sandomierzu, ul. Grodzisko 37. tel. 32-28-61
- Staszowie, ul. Opatowska 63. tel. 64-24-32
- Szydłowcu. ul. Jastrzębia 2. tel. 17-03-83
- Warce. ul. S. Cząrnieckiego 2
- Włoszczowie, ul. Swieża 10. tel. 429-72

Kielce, ul. Hauke-Bosaka 9
tel. (0-41)61-56-53, 68-72-96

-;;;EWANNY
BRODZIKI

RĘKAWIC OCHRONNYCH
produkuje:
- BU,.y OLEJOODPORNE PRZESZYWANE.
- RI;KAWICE ROBOCZE (pelny ••ortyment).
sprzedaży
- UBRANIA ROBOCZE

ZAKlAO OBUWIA ROBOCZEGO. ODZIEn I

atrakcyjne formy

Wyłączny

PRZEDSTAWICIEL REGIONALNY

roLISH LIfł'E
IMPROVEMENT

DYSTRYBUTOR PPH KRAKGUM

DZIAŁ HANDLOWY: KIELCE ul. ZAGNAŃSKA 119

oferuje: - r,kawice gumowe gospodarcze AGATA
- r,klwicl kw.uodporne
- r,kawiee olejoodporn.

HURTOWNIA OBI:

CE NV FABRYCZN E

366/k

http://sbc.wbp.kielce.pl

tel 31-22-37,31-07-14
KIELCE ul. ZAKłADOWA 1
tel. 66-06-05 w. 176,177

I

Echo Reklama
TVLK.C> DLA DC>tc:!c>SI:.VCH

DZIKIE SEX PARTY

St1PE6Z::.. SEX' _L,,,,,A
00599
~ ,
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0/0-599-6636

6~98 sześć

dzikich dziewcztlt
tylko dl. Ciebie
sz.lone,. n.mi9 łne ,
n.en.sycone
00599 6~97
szokujtlcy duet
00599 66~:ł
eksplozja seksu
00599 6~69

'r~
~~

~

;:.
~

..,.;

343/K<.

SPONSORZY KONKURSU
,
"KLUCZ SZCZĘSCIA"
1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Sprzętu Pożarniczego
i Ochronnego "Supon", Kielce, Rynek 17, tel. 430-28

Świętokrzyska Agencja Rozwoju i Promocji Regionu 'RAZEM' SA

~.. ~ IUI' - 'lO .nJŻ .n:SI'

ul. Manifestu Upcowego 34 (budynek Exbudu), 25-323 Kielce,
tel. 326-536, 326-549

zatrudni osobyzuprawnieniami sYNdykA

2. Fabryka Firanek" Wisan ' 'w Skopaniu
3. "Audiopol"Matla CorporationExport-Import, Kielce, al. 1000-

Oferty zawierające : _
- list motywacyjny

lecia P.P. 4, tel./fax 458-08

- C.v.

- kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje
prosimy kierować na adres Agencji bądź składać osobiście w jej
siedzibie. Prosimy również o podanie numeru telefonu celem
ustalenia terminu spotkania

Polsko-Zagraniczne Przedsiębiorstwo" Witapolaros"LTD Sp_
z 0.0., Kielce, al. 1000-1ecia P.P. 4, tel. 475-42 w. 284

4.
. ulTllllo

HURTOWNIA FABRYCZNA ZElMER iNIEWIADÓW POLECA
-

i --

~ €S

odkurzacze
krajalnice
kavviarki
malaksery

·z
~

~

żelazka

suszarki do vvłos6w
okapy kuchenne
- termy elektl)":zne
- czajniki elektl)":zne
i:= - maszyny do szycia

5. Prze.dsiębiorstwo "Optimus-Itech "
wicza 43, tel./fax 66-21-11

6. Przedsiębiorstwo Techniczno-Informatyczne "Zubix" Sp. z 0.0.,
Kielce, ul.

Sprzedaż

w cenach hurtowych i detalicznych
Kielce, ul. Chęcińska 14a, tel. 61-47-01
godz. 9-1 7

uk/bo

•

Sp.z 0.0., Kielce ul. Sienkie-

7.

Słowackiego

21, tel. 61-35-81

Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów "Sibet' " Kielce, ul. Cho-

rzowska 22, ' tel. 512-11

HURTOWNIA fABRYCZNA A.G.D.

8. Zakłady Porcelany Stołowej' 'Ćmielów", Ćmielów, ul. Raciborskiego 4

POLAR
NAJWVŹS2A JAKDSĆ
Inclesit,
t1IIIIIIIIIł ~ NAJNfŹSlE CENY
Arclo,Amica, ~HalR.ol
:::;:--~~

9. Dyrekcja Okręgowa CPN, Kielce, pl.

Vestfrost,

Tefal, Moulinex,
Zelmer I inne.
6 Clni w
tygodniu
300 modeli

AGD

~f6~
Bezpłatny

.1 O. Szkoła Zarządzania i Marketingu w Kielcach, Kielce,

O~

Philips, Whilpool,

,--~
\.......
-,-

lecia P.P. 4, tel. 492-26

T'.t!!::~~=~

D STRYB

"'ł'

Wolności 10, tel 450-11

al. 1000-

.

(

11. KieleckieFabrykiMebl~ Kielce, ul. Zagnańska232, tel/fax31-64-11

.

I

CHłODNICZE URZĄDZENIA

HURTOWNIA RADOM:

ul. leromskiego 114
tra~~ort
(dawny magazyn meblowy)
Reali,zujel1}Y p0"1!t 9-17, sob 9-13
zamoWlen •• tel.jfax 269-86
telefoniczne Dział Serwisu i Reklamacji tel. 45-10-10

I

GASlRONOMICZNE

SKLEPY FIRMOWE:
SAlON WZORCOWY, Rodom,
ul. leromskiego 114, teL/fax 269-86
Radom: ul. Wyszyńskiego 15
(róg Sienkiewicza), tel. 63-30-62
Końskie: ul. Strażacko 3, tel. 12-26-30

12. P.P.O. W. "Agros-Pińczów" Sp. z 0.0., Pińczów, -ul. Przemysłowa 6, tel. 573-021

13. pzu "Życie"

S.A. Inspetkorat w Kielcach, Kielce, ul. Duża 21,

tel. 420-61

14. Cementownia" Ożarów",

POLSKI HANDEL .

SPOŻYWCZY S.A
Oddział

w Radomiu
ul. Chorzowska 3
tel. 512-51 wew. 103 ·j 139
511-16, 514-83, 508-50

sprzedaży szeroką gamę artykułów spożyvvcz~h, znan~h i
cenion~h na rynku polskim. Jesteśmy hurtownią -patronacką nw. producentów:

Oferuje do

"OVITA" NUlRlCIA Opole
- odżywki dla dzieci,
"SAN" Jarosław
- herbatniki,

Ożarów, tel. 22-16-25

15. Bank Świętokrzyski S.A. Kielce, ul. Sienkiewicza 76

tel. 66-04-09

16. Dystrybutor Obuwio. ,,Erges' " Radom, uL Domaga/skiego 7, teL 63-19-07
17. Radomska Wytwórnia Telefonów SA. Radom, ul Siruga 60, tel 407-47

18. Biuro Podróży " Omnia ", Kielce ul. Sienkiewicza 61, tel. 577-43

19. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe " Walwood ", Kielce, ul. Leg-

"JASIOŁKA" Jasło

nicka 28, tel. /fax 482-96

-

- wafle,
"KOPERNIK" Toruń
- pierniki,
"ZPOW Milejów"
- przetwory owocowo-warzywne, wino,
"WAR\XII N" Warka
- wina owocow~ i gronowe,
BROWARY WARMINSKO-MAZURSKIE

2O•Restauracja "Karczówka" Kielce, ul. Karczówkowska 64, tel. 566-06
....,j

INFORMACJA-HANDEL

TANIO WĘGIEL
koks,miał

oferuie

Zapraszamy do 45 sklepów PHS S.A.
na terenie Radomia i województwa
b/145/r

P.H ... PRO~ARK·
Sklad Opalu w Bilczy k. Kielc
tel. 11 7-01 2, 66-04-1 5,
po 15.00 68-42-27, 566-59
Przy zakupie pow. 5 ton
_ transport do 20 km gratis
~
Zapraszamy od 8-15.30
~

http://sbc.wbp.kielce.pl

USŁUG I-PRODUKC JA

o~
DR~~':~

ORAZ lNlORJLU:.n;
11UL~","

róg Czamowsklej I
(pobliże

ronda)

71 wew. 121

nft.~ . .ft NA:
KURSY PRAWA JAZDY kat. ABCTE
oraz JAZDY DODATKOWE
RllzpIlCZ,cl.28.09.94T.
IIglldz. 16 fi sali 22 (II p.)
Czas t,,,.nl. kUTsu - 5 tyglIdnI ~
.
Opl.ty fi T.tsch

,r

ili%l

ll0-861
~ 535-23

TELEFONICZNA AGENCJA
INFORMACYJNA
OZlAl.A
00 PONlEOZlALKU DO PIĄTKU

w

Gam.

9-18
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Echo Reklama

UWAGA!! DLA OSÓB FIZYCZNYCH, NA OGŁOSZENIA DROBNE
W RUBRYKACH KUPIĘ, SPRZEDAM, NIERUCHOMOŚCI

100% GWARANCJA ZADOWOLENIA KLIENTA
JełII OCI~

.... amleaaoa... lei". lIDIa Die odIllaIe Ibtb ObaW racIlaolt _
...

I0/1IO

..

ELEKTRONIKA
PoIłtronIk - części elektroniczne, ok.
3.500 pozycji m.in. układy scalone, tran. zystory, osprzęt do telefonów, hobby,
l]1iemiki, narzędzia. Zapraszamy na ul.
WNNoo276
Sniadeckich 23, Kielce.

KUPNO

-JIIl -

pnyjdł

Blacharstwo - ustawienie geometrii,
lakiernictwo - komora, komputerowy
dobór koloru, części , gwarancja do 5 lat.
Kielce, Sobieskiego 87.
bo,00373
Części do samochodów zachodnich
poleca "Tradex" Kielce, ul. Św. Leonarda 16. tel. 428-47.
trad/OOOO3
Części do włoskich Fiatów. Kielce, Plac
Wolności 8, 61-63-76.
JWruJ00039
Ford- części, Kielce, G.Staszicowskich 15, 502-52.
MKu 100054

bo106703

Komis części Wartburg, Trabant. Skoda. Kielce, Słowackiego 16. Tel. 61-36-89.

M-5, Kielce 31-26-53.
bo,oos77

M-5 własnościowe KSM zamienię na
M-3 KSM 1,11 piętro, tel. 406-21 .
bo~

Pokój do wynajęcia 25-906.
bo,oo733

Poszukujemy mieszkań do sprzedaży lub zamiany na mniejsze. Bezpłatna
wycena. Biuro Mieszkaniowe, Karczówkowska 3, 61-65-12.
WNA/00239
Poszukuję lokalu na gabinet stomato-

bo,oo764
logiczny. Kielce, 31-83-60.
Stancja 577-04.
bo,oo707
Wynajmę sklepz wyposażeniem i garaż. Morawica, tel. 11-45-30.
bo,oo740

WZrujOOl46

Konserwacja samochodów, Kielce,
bo,000a9
Zagórska 103.
Motor~ Kielce, Zytnia3/5 teI/IaX 6167-78: części - Skoda (wszystkie typy),
części motocyklowe (motorowery, cena
fab~zna) . Hurt opon motocyklowych.
MKVAIOO141

MarcoService Kielce, ul. Karczówkowska 20, tel./fax 524-43 poleca
części do samochodów zachodnich
i japońskich, sprzęgła LUK i amortyzatory MONROE /gwarancja/. Sprowadzamy części na zamówienie. marc/OOOOO

Mercedes - części zamienne. Kielce, Leśna 18, tel. 435-79.
WZVc/OO248

MATRYMONIALNE
Komfortowe qludio .Miramar" kojarzy małżeństwa;' tel. 576-81 (12 .0018.00). Kielce 1 ul. Sienkiewicza 76 Vp,
pok.30 skr.pocz.312.
bo,00323

MEDYCYNA

Nowo otwarty sklep motoryzacyjny Kielce, Piekoszowska25 poleca: części
fabryczne do 126p, FSO, Polonez.
AKMV/OO237

.

Opel - części zamienne. Kielce,
Leśna 18, tel. 435-79.
WZVaJ00248
bo105364

bo,00381

MEDICUS - kardiolog Marek Strączyńs
ki, EKG, echokardiografia: poniedziałki ,
środy - 16.00-18.00. MEDICUS - badania
kierowców, okresowe. Kielce, Sienkiewicza41, tel. 68-47-04.
bo~847
MEDICUS - reumatolog Anna Strą
czyńska, leczenie osteoporozy, schorzeń narządu ruchu, laser, akupunktura
- poniedziałki, czwartki 16.00-17.00.
Sienkiewicza 41, tel. 68-47-04.
bo/aJ05847
PracownIa protetyczna Kielce, Sobieskiego 27 protezy, naprawy.
bo,oo745

Protezy - naprawa, 502-52.
MKu 100055

Specjalistyczne Pogotowie dla dzieci - zgłoszenia codziennie 7.00-24.00,
tel. 68-46-36.
bo105973
_.

MOTORYZACJA
AAA, ZAPRASZAMYl
SKLEP MOTORVZACYJNY- PP
MOTOZBYT, KIELCE UL. ŻELAZ
NA 22 (OBOK DWORCA PKP),
TEL.68-44-60, OFERUJE PO KONKURENCYJNYCH
CENACH
9ZĘŚCI DO SAMOCHODÓW:
ZUK, POLONEZ, FSO, FIAT 126P,
AK9ESORIA,
AKUMULATORY,
ŁOZVSKA, CHŁODNICE, GRZEJNIKI GAZOWE.
P/22/00094
.,AItronika" - autoalarmy Laserline,
Pursuit, Activa, Kielce, Leszczyńska 13,
434-79.
bolO6388

Rozbiłeś samochód zadzwoń 61-3743 - Auto-Fuli-Serwis : naprawiamy,
skupujemy, remontujemy samochody
powypadkowe. KKielce ul. Podlasie 16
(obok CPN Barwinek).
bolO5791
Sklep Motoryzacyjny: części do samochodów krajowych i zagranicznych.
Kielce, Konopnickiej 5 (Bocianek).
,
WNN00247
Sprzedam Kamaza - plandeka. Tel.
/041/11-08-30.
bo,oo771
SprzedamZuka/1975/, tel. 61-48-65.
bo/al06736
Sprzedam okazyjnie nie używaną
przyczepę N-250 C "Niewiadów"za
10.000.000 zł, tel. 32-57-03/po 20-tej/.

MKVNOO175

NAUKA
A,Nauka gry: pianino, organy 25-594.
bo,oo534

Angielski-lekcje dla dzieci, tel. 40-097.
bo,OO677

AtraIu:yjnekursy~,Agencja"Mas

ter", Kiet:e, u. PdJ1«7,vska 12, 6800-31.

VAT/00674

Autoalarmy, radioodtwarzacze, znakowanie, Kielce tel. 429-67.
MKVNOOO92

bo,oo543

Autoalarmy od 2 mln (atest, zniżki)
najtańsze znakowanie, klejenie auto-

Kursy komputerowe ,Zubix', Kielce
AKVa/OO167
tel. 61-35-81.
Kursy "Cornputex· księgoWOŚCi komputerowej, obsługi biurowo-finansowej firmy, rachunkowości sklepowej. zapewniamy komfortowe warunki nauki, fachową
kadrę, atrakcyjne ceny. Kielce, 432-02.

WNA/00248

Auto..salon: skup-sprzedaż-za
miana, konsorcjum, lombard, komis,
ratalna sprzedaż samochodów. Kielce ul. Zlota 23, tel. 66-93-92, 66-2790 w godz. 9.00-17.00.
WNN00255

szyb. Karo Service, Kielce Żniwna 3,
68-07-88.
MKVNOOl22
Autoalarmy od 1mln, blokady Protector, znakowanie, radiomontaż, poleca
inż. Aleksander Jaszczak. Kielce, 6171-81,31-17-51.
WZup/OOI36
AuIIOhoIowanle - pIatbma (041) 27-775.
bo,ooss?

Auto-Komis Kielce, Warszawska 160
prowadzi sprzedaż samochodów, poś
rednictwo-znakowanie pojazdów, wypożyczalnia przyczep, parking całodo
bowy strzeżony.
JVoNNQ0044
Auto-Max - części zachodnie. Kielce,
Domaszowska 45, 68-25-07.
MKup/00061

Prywatne Studium Nauczania Języ
ków Obcych organizuje kursy języko
we. Również dla dzieci i maturzystów.
Kielce 689-340, 682-641 .
AR-Elektronie - naprawa kamer,
magnetowidów, telewizorów, krótkie
terminy, gwarancja. Kielce, Kościuszki
18,462-78.
JWru/OOO38

NAPRAWY
Naprawa lodówek, Rralek. Chłodnictwo,
tel. 61-9641, Kiełce, żeromskiego 44.
WZup/OOl40

Naprawa lodówek. Kielce 66-43-19.
bo105548

Naprawa telewizorów, gwarancja,
32-22-45.
bo,oo711
Naprawy telewizorów, przestrojenia,
iloty, 31-21-43, Blaut.
bo,00389

Kopeć

Naprawa telewizorów, przestrajanie. Kielce 11-16-47.
bofQ6508

Naprawa magnetowidów w domu
klienta bez opłaty za dojazd, gwarancja . Kielce, 61-98-1 1.
bo/06727
PIecyków, 288-48.

WZVN00275

Matematyki uczy solidnie nauczyciel.
Kielce, 31-12-24.
bo,oo719
Niemiecki 68-80-64.
bo/06685
NiemieckI, 22-064.
MKup/00066
Niemiecki - kursy dla początkują
cych, średnbzaawansovtanych, przygotowujące do matury i egzaminów

.Eu-

wstępnych. Grupy 1Oi 4-0s0b0we.
roIing", LLeśna 18, Kielce tel. 680-205.

kumalOOOOO

Saba zatrudni na umowę-zlecenie do
prac porządkowych, opieki do dzieci i osób starszych i innych. Kielce tel. 48797, 16.00-20.00.
bo/al06376
Szkolenie Agentów Ochrony - interesujący zawód. Radom 31-35-77 w.15,
BO/R/OOO53
Kielce 465-55.
Zatrudnię murarzy-tynkarzy. Tel. 32bo106766
27-23 po 18.00.
Zatrudnię blacharza-sam och. Kielce
61-60-00.
bo/06776

RÓŻNE
Komputerowe
przepisywanie
324-540.
bo,oo743
MIejsce pod wywóz ziemi. Okolice
Chęcin 6t-56-31.
bo,oo755

Nie odpOwiadam za długi mojego mę
ża Jerzegb Cieplak - Grażyna Cieplak.
bo,oo735
Pożycz,

100 mln, po 1 roku oddam
150 mln, umowa notarialna. Oferty Biuro Ogłoszeń nr. 6639.

Sprzęt RlV, przestrajanie, komis, tani
sprzęt)"adiowy,JKNs.c. tel. 61-05-62, Kieł

ce ul. Zeromskiego 44.
WZup/Oll43

NIERUCHOMOŚCI
Agencja - Nieruchomości. Kielce, 6875-88, Skarżysko 530-993.
VAT/OO9OO

Kupimy mieszkania, nieruchomości 435-93, godz. 10.00 - 16.00.
Oferujemy sprzedaż rozpoczętych
budów (Kielce-Dąbrowa, Ostrogórka,
Kostomloty, Wilków, Radwanów) oraz
działek budowlanych w KKielcach i okolicy. Biuro Mieszkaniowe, Karczówkowska3, 61-65-12.
WZVal00239
Sprzedam działkę budowlaną - Cedzyna, budowlano-rekreacyjną k/Kielc,
435-93, godz. 10.00 - 16.00.
VAT/OO890

Sprzedam działkę budowlaną /uzbrojoną kompletnie/ 1200 mkw ul. Chodkiewicza w Kielcach. Tel. 61-55-39.
bo,oo748

Sprzedam dom z zabudowaniami
gospodarczymi, na dużej działce oraz 2
ha ziemi. Kielce, tel. 31-98-28.
bo,oo687

OKNA I DRZWI
Hossa~ Spółka Cywilna
Największy

w regionie dystrybutor o-

kien i drzwi
POLECA
1. Okna drewniane dwuramowe zespolone i okna jednoramowe z zestawami
termoizolacyjnymi
/przedstawiciel
handlowy "Stolbudu" WIoszczowa/.
2. Okna drewniane jednoramowe
z zestawami termoizolacyjnymi, okucia zachodnie "Stolimpex".
3. Okna z PCV "Poltrocal" - wszystkie
typy.
4. Okna z PCV "Panorama" /zbrojony
profil, okucia Roto! białe, biało- brązo
we, brązowe; typowe i na zamówienie.
5. Okna z PCV - "KBE" białe, biało
brązowe, brązowe w dowolnym
kształcie i rozmiarze.
6. Okna z PCV - kontrukcja amerykań
ska. Przesuwne góra- dół, lewo- prawo, z siatką ochronną przeciw owadom; na zamówienie.

7. Okra i drzvvi z alt.rnnun WwBu wzaa:;h
WB'M'1ęIrznei~zprzekl<d<ąter
rric:zrą; typoY.e i re l1IlńMerie.
8. Drzwi wewnętrzne - kilkanaście

wzorów.
9.Drzwizewnętrzne-kil<anaściewzOl'ÓW.

10. Ościeżnice.
11 . Bramy garażowe.
12. Okna dachowe - przedstawiciel hanclIowyfirm "Velux", "Fakro", "Ortis".
13. Wełna mineralna i styropian.
14. Cement z MaIogoszcza i wapno.
15. Piana montażowa.
Zapraszamy
Każdy wybierze coą dla siebie!
Hossa Kielce, ul. Zeiazna 22 /obok
dworca PKP/ tel. 66-34-21, fax 66-0901 cement pod nr tel. 66-09-07.
Hossa Radom, ul. Obrońców 30 /dojazd od ul. 1905 roku! tel. 632-645. Nowo otwarty punkt sprzedaży, Kielce, ul.
1 Maja 136, tel. 528-82.
hoss/OOOO1
--

-

---

---

-- - - -

PRACA
Firma Handlowa zatrudni pośredni
ków handlowych /dystrybutorów/. Kielce, 470-36 w. 17.
VAT/OO899

Lodówkę Mińsk
tyczną

663s,
od 10.00.

11,

pralkę

wersalkę.

autoamKielce 224-95
bolO6681

Mabud- przedstawiciel Cementowni
Małogoszcz oferuje cement 350 i 450
oraz siporeks, cegłę białą poloną i inne materiały budowlane, ceny konkurencyjne, Jędrzejów ul. Dojazd 1, tel.
613-52.

bo105965
Wróżenie

Kielce, ul. Zytnia 1.
bo,00640

Akcesoria łazienkowe, komplety,
szatki, lustra, półki, kinkiety, dywaniki.
Hurtownia .Lemar", Kielce, Sciegiennego 201,61-45-18.
500 1MB. Kielce, 531-13.
bo,oo749

Art. hydrauliczne, wodno-kanalizacyjne. Hurt- detal. Konopnickiej 5 (os. Bocianek).
WZup/OO135
Atrakcyjną

suknię

ślubną,

tel.

667-691.

Atrakcyjne obuwie damskie, męskie,
wybór, konkurencyjne ceny. Kielce, Slowackiego 4.
duży

AKMu/OO172

Baterie GP, Vinnic- Hurtownia,
Kielce 446-35, Konarskiego 3.
WNNOOl88
Construetlon - bezpośredni dystrybutor .Nida Gips', suche tynki, sufity
podwieszane, narzędzia, akcesoria,
kształtowniki, profile, farby, gipsy, oś
wietlenie sufitowe. Kielce, Górna 20,
490-13.
MKVAIOOl54

Dywany, chodniki, wykładziny. Kielce
Daleka 40 /róg Leszczyńskiej/. Tel. 6804-66.
WNA/00267

Dom..serwls, Piekoszowska 2, poleca pralki, lodówki, zamrażarki, części
zamienne.
JWVNOOO48
Doskonałe, francuskie farby ekologiczne. Hurtownia, Kielce, ul.
Krakowska 62 (obok stacji CPN).
tel. 516-45.

JaVN0Q004

Drelich, flanela, surówka,
lowe, tel. 68-01-83.

~:1

t.fłNN

bo,00625

produkcja,
Kielce ul. M.Upcowego 67,
68-50-44, 31-08-63, 31-91-96, ceny
konkurencyjne.

Folia an!ywlamaniowa "Zak-fol" Sandomierz, Zeromskiego 1O, tel. 32-30-88
od 12.00-16.00.

sprzedaż,

bo,00390

VAT/00498

Maszynystolarskie: Dyma 8 oraz Dyma 8 z przystawkami - tanio. Tel. 11-4699 wieczorem .

ILruJOOO86

Hydrauliczne 288-48.
bo/alO6286
Komputerowe przepisywanie 504-64.

bolO6612

bo,oo79O

Metale kolorowe, blachy do pokrycia dachu, miedziane w kręgach,
w arkuszach, różne grubości, ceny
hurtowe. Kielce ul. Sandomierska
254, tel. 68-20-19.

Naprawa sprzętu domowego i rowerów. Kielce, Sienkiewicza 76, tel.
66-26-46.
WNNOOl38
Nord-Sud Ambienete Kielce - budowa domów, ocieplanie styropianem, elewacje zewnętrze /Putz/ tynki gipsowe
/maszynowe/- technologia niemiecka.

WZVN00233
Największa kielecka hurtownia płytek

ceramicznych, elewacyjnych, CedroMazur 7 (Cedzyna, obok cmentarza),
68..Q1-65.
MKVNoo167

Niemiecka produkcja, polska cena.
Kreisel: kleje do glazury 25kg - od
105.ooo,-netto, fugi - 15 kolorów. Kielce, Magazynowa 6, 31-16-65.
Okapy, pochłaniacze kuchenne, obrusy bawełniane, winylowe, ścierki, tapicerki drzwi mieszkąniowych. Hurtownia .Lemar", Kielce, Sciegiennego 201,
61-45-18.
Opony czeskie 165 x 13, tel. 31-32-96.
bo/a/06737
Overloek32-5H4.
bo,oo535

Produkcja siatek ogrodzeniowych,
Kielce 229-24.
VAT/00618

Produkcja i sprzedaż konstrukcji stalowych linii energetycznych. Kielce 504-30.
WNNOO262
Profesjonalny sprzęt czyszczący:
myjnie ciśnieniowe, odkurzacze przemysłowe, zamiatar!<i, kombajny .•MotoChem· Kielce, Sciegiennego 107,
telltax.61-70-71 .
MKVNool44

r/OOOOO
Atrakcyjną suknię ślubną, tel. 31-76-05.
bo,oo768

b0,00734

Czyszczenie dywanów, 31-82-71.

Swiętokrzyski,

MKVb/oo127
Amigę

MKVaJOOl54

Cykllnowanle31-43-39.

WZVNOO192

Makaron

MKVNoo127

SPRZEDAŻ

Constructlon - Dealer .Nida Gips',
dzialowe, sufity podwieszane,
adaptacje pomieszczeń, wystroje
wnętrz. Kielce, Górna 20, 490-13.
ścianki

"Fart" dodatkowe drzwi, zamki, 6898-05,223-27.

VAT/00642

Restauracja .Karczówka·: wesela,
przyjęcia, bankiety, 566-06.

bo,00286

bo,oo781

Sprzedam 16 rat Autotak. Kielce,
31-02-08.
bo,oo773
Sprzedam 9 rat na Poloneza/losowabo/aJ06740
nie/, tel. 11-45-30.
Szyby samochodowe- sprzedaż,
montaż, Autofenix, Szewce 39 k.oś.No
winy, teVfax 592-05 oraz Kielce Al. Tarnowska26.
JAVAIOOl17
Tablice rejestracyjne aluminiowe,
wszystkie typy, wykonanie natychmiastowe. Kielce, Sw. Leonarda 18 (d. Moniuszki) 414-61 wew. 262.

Centrum szkolenia "Computex" zaprasza na kursy: obsługi komputera I i II
stopnia, Windows I aplikacje, programowanie w Clipper I Turbo Pascal.
Kielce 432-02.
WNA/00269
Enigma Kielce 66-11-80 zaprasza na
kursy języków obcych: angielskiego,
niemieckiego, francuskiego, wIoskiego.
Rozpoczęcie 4.X.
bo,ool09
Kursy angielskiego, niemieckiego,
francuskiego, IMoskiego, hiszpańskiego.
AUH .Heska' Kielce, PI. Wolności 8,
I piętro pok. 8 (1 1-16) po 16.00 31-52-54

Audi - Volkswagen, części zamienne, KIelce, Leśna 18, tel. 435-79.

VAT/00889

VATalOO890

Pomoc drogowa 61-79-76.

Gabinet Dermatologiczny, Kielce, ul.
Massalskiego 18, poniedziałek, wtorek,
środa czwartek 16.00-18.00, tel. 68-97-70.

OCI-

OCI __o tej -ej - -

Haki holownicze. Kielce, tel. 556-14.

Kuplę

l

GRAl1S
jo4Do

Kuplę barakowóz lub kiosk Ruchu,
transformator 100,160 lub 250 kW. tel.
31-58-04.
VAT/00680

LOKALE

40 81ara _

Firma
marketingowo-szkoleniowa
zatrudni jeszcze kilkanaście osób. Kielce,32-24-84.
VAT/00679
Francja, Niemcy - winobranie sezon
94. API .Adsur" GIogów 1.
k/aJ00307
Restauracjazatrudni szefa kuchni. Oferty Biuro Ogłoszeń nr 888.
_

Siatkę

ogrodzeniowa, gruba 80m.
Kielce 228-56.
bo/al06767
Sklep sportowy .leglarski·, Kielce
Warszawska 147, tel. 68-60-75, największy wybór dresów, plecaków, tornistrów szkolnych, dresów.
WZVA/00201

Sprzedain maszyny stolarskie. Możli
wa zamiana na Marucha. W/ostów 17
kolo Opatowa.
HWru/00024

Sprzedam narożnik 505-25.

VAT/OO883

Produkcja żaluzji poziomych, pionowych. Hurt, detal. Kielce, H.Basaka 7,
61-40-68 w.24, 11-38-53.
MKVNoo152

Przeprowadzki, Kielce 61-87-19.
VAT/OO673

Slgmulto Sigmaestro - maklwanie rewelacyjnymi farbami natryskowymi wnętrz
biur, sklepów, mieszkań. Jedyny przedstawiciel na Kielecczyźnie, 61-7()'53.
MKVNOO142

Suknie ślubne- zagraniczne i krajowe poleca wypożyczalnia Modencentrum Kielce ul. Sandomierska 76.
MWup!00006

'Szlabany, bramy, zapory zdalnie sterowane "Albest" , tel. 68-23-68.
JWlaJ00045

·Sclankl dzialowe, sufity podwieszone, wykończenie wnętrz. Kielce23-817.
bolO5490

Slusarstwo: bramy, kraty, ogrodzenia, słupki, zgłoszenia telefoniczne 117-211.
VAT/00615

Tani transport - przeprowadzki, 2,51.
Kielce 22-914.
Tapetowanie, suche tynki, malowanie, Kielce 433-1 1.
bo,00629

Tapety nastryskowe, sufity podwieszane. Kielce, 31-44-66.
bo,oos96

Tapicerka meblowa, naprawa i wykonywanie nowych kanap i foteli, "Metap"Kielce, Chęci~ska 36, 61 -18-09.
JWru/00037

bo,oo770

Sprzedam zsyp, Kielce 68-53-44 do
17.00.
bo,00418
Sprzedaż
Wolności 1,

Kaset Video "Gandt" PI.
475-56.
WNNOO266
"u Guzika" - Kielce ul. Barwinek 28, 6186-64 - włóczki, mohery, pasmanteria.
WZVNOO264
Wykładziny

VAT/00891

Prowadzenie budów, nadzory,
kosztorysowanie. Kielce, 31-23-17.

podłogowe,

dywany.
Kielce ul. 1 Maja 56 (w bramie), czynne
9.00-16.00.
WZup/OO142

TOWARZYSKIE

Transport- Bus, 66-22-33.
Transport Zukiem, VAT. Kielce,
61-92-75.
VAT/OO677
Zakład Poligraficzny .Magrar poleca
usługi: druki akcydensowe książek

i broszur, prospektów, folderów. Niskie
ceny - krótkie terminy. Kielce ul. Sienkiewicza 48/50, tel. 490-66.
WZup/OO131
Zespół muzyczny,

Kielce 31-82..Q9.
bo~l23

ZaluzJe, tapicerka drzwi, 3-letnla gwarancja. Tel. 512-65.
bo,oo112

Mesalina - masaże, towarzystwo atrakcyjnych pań. Zatrudnię panie, tel.
31-65-21.

Zaluzje, verticale, sufity podwieszane, Jedynak Zenon, 32-58-45.
VAT/00885

ZaluzJe - poziome, pionowe31-04-97.

czerwony. Kielce ul. Krakowska
62, tel. 516-45.

Sabina - masaże, tel. 487-97, zatrudnimypanie.

tania czysta odzież
z importu, sezonowa obniżka. Kielce,
Paderewskiego 48, obok kwiaciarni
Baccara.
WZup/OOl45

Ferma drobiu Kobylaki - jajka świeże
z fermy dostawa na miejsce. Tel. 32-2470 po godz. 17.00.
bo,oo775

Glazura, terakota: krajowa, wioska,
hiszpańska. Kielce, Szydlówek Górny
4a (róg Warszawskiej, przedłużenie TurystyczneD,68-60-86.

żaluzje, 468-19.

bo/05507

bo,00376

WIOEOFILMOWANIE

JaVAIOO178
"Fatałaszek"-

I

bolO6608

bo,00395
Duża obniżka cen farb zabezpieczających do eternitu, kolor

TURYSTYKA

AAA, Videofilmowanie 405-01 .

PrzeJazdy autokarowe: Belgia,
Holandia, Francja, Włochy, Niemcy i inne .Inter-Kodex· Kielce
Buczka 47, 66-03-50.
WNA/00202

Przejazdy autokarowe - cała Europa.
Abex - Kielce 423-26.
Abex/OOOO1

bolO3515

A Videofilmowanie 68-28-72.

boI06025
Jeśli chcesz zrobić zdjęcia studyjne, nakręcić videofilm, zamówić fotografa na ślub - przyjdż, zadzwoń.

Studio .Kamyk' ul. Wapiennikowa
39F, tel. 613-611.
Jaup/00090
Wldeofllmowanle 265-91.
bo,00257

USŁUGI

VIdeofIlmowanie, Kielce 31-80-98.
bolO463O

Glazura, terakota wioska, krajowa,
Okrzei 56, tel. 472-34.

Alarmy profesjonalne do wszystkich
obiektów "Albest", tel. 68-23-68, 56368,61-44-22.
JVoNN00045

Glazura, terakota włoska-kra
jowa. Okrzei 56 /obok Mabudu/.
Tel. 472-34.
WNNOO268
Hurtownia obuwia .Halley". Bardzo
niskie ceny, Kielce, Dymińska 38.
WZUp/OO130

Hurtownia Fryzjerska ,Tromax·, Kielce, Sandomierska 240, 28-789.
AKMuJOO173
Kamerę

Panasonic M-40, 114-733.
bo,oos57

,,AItronika" - alarmy - domy, sklepy, biura. Kielce, Leszczyńska 13,
tel. 434-79.
bo/aJ05702
Amerykańskie folie antywłamaniowe
na witryny Sklepów, partery mieszkań.
Kielce, 32-42-36.
bo/06765

"Best" - dodatkowe drzwi, 61-17-86.
bo,00394

VIdeofIlmowanie 68-28-72.
bolO5216

VIdeofIlmowanIe, fotografowanie
61-66-30.
bo/a105258
Vldeofllmowanle-Enlgma, 66-11-80.
bolO373O

VIdeofIlmowanie, 61-43-50.
bolO6086

VIdeofIlmowanIe, 31-92-59.
bo,oo278

VIdeofIlmowanie, 68-71-22.
bo,00348

Vldeofllmowanle, 31-03-67.
bolO3819

Kasetony styropianOWE!, kleje. Hurtownia .Lemar", Kielce, Sciegiennego
201,61-45-18.
MKValOO127
Ksero na gwarancji, express 6-wkła
dowy- gastronomiczny, schładzarka do
napojów. Kielce, 61-14-39.

Biuro Rachunkowe . Zubix·
Kielce, ul. Słowackiego 21 tel.
61-11-58 : prace obrachunkowe
wykonywane komputerowo na
wlasnym
oprogramowaniu,
przetestowany przez ponad
2000 użytkowników krajowych.

Tomasz Korban zgubil prawo. jazdy
KaI.B.

boI06767

AKVNOOllX

bo,oo774

http://sbc.wbp.kielce.pl

VIdeoklaps 31-03-67.

boI03821

ZGUBY

•

Poniedziałek
Tele~zja

polska
Program 1
6.00 Kawa czy herbata?
8.00 "Moda na sukces" 1101 serial USA
8.30 Dźwiękogra - quiz muz.
8AS Gimnastyka
8.50 "Rekslo"
9.00 Wiadomości
9.10 Mama i ja
9.25 Domowe przedszkole
9.50 My i nasze dzieci
9.55 "Muzzy in Gondoland" - j.
ang. dla dzieci
10.05 " Dynastia Colbych" 139/serial USA Ipowt.1
11.00 Przyjemne z pożytecznym
11.30 Z wiarą w nowe
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes - roln. pr. inform • .
12.15-14.55 TV Edukacyjna
- 12.15 Mag. Notowań: Parada
gwiazd
12.40 Szkoły
w
Europie:
Zmierzch szkoły specjalnej; Hity TV Edukac.
13.05 Tajna historia ZSRR: Gdy
płonęła Moskwa
13.30 Joystic
'13.50 Przestrzeń b.ez ścian: Teatr PR przed wojną
14.20 Kliper: Jak zbudować
statek
14.40 Chochlikowe psoty, czyli
zma~ania z gramatyką:
Częsci mowy
14.55 Program dnia
15.00 Bebopalula - mag. muz.
15.30 Dla mł. widzów: Alternatiwi
16.00 " Moda na sukces" 1101 serial USA
16.25 Okręty - teleturniej dla
dzieci
16.40 Baw się z nami
17.00 Teleexpress
17.20 Forum - jaka konstytucja? - pr. publ.
18.10 "Latający cyrk Monty
Pythona" 131 / - serial ang.
18.40 Historia TVP
19.00 Wieczory,nka; "Przygód
kilka wrobla Cwirka"
19.30 Wiadomości
20.15 Teatr TV: Giovanni Boccaccio "O przemyślności
kobiety niewiernej sześć
opowieści z Boccaccia
wziętych"

21.15
22.05
22.20
22.30
23.00
23.20

26

września

7.10
7.20
8.00
8.30

Sport - telegram
Dwójka o poranku
Programy lokalne
"Kapitan Sowa na tropie"
m-ser.TVP
9.00 Swiat kobiet
9.30 "Dinozaur!": "Opowieść
o kości" 121 - ang. serial
dok.
10.05 "Wojownicze żółtwie Ninja": "Dziwna przygoda
Raphaela" - serial anim.
USA
10.30-13.00 Na życzenie
10.30 Familiada - teleturniej
11.00 Benefis pana Juliana 11/powt.
12.00 "Pieśń odkupienia" 141
"Wielka iluzja" - ang. serial dok.
12.50 To tylko plotka - Pompka
pokoju
13.00 Panorama
13.20 "Syn Słońca I córka
Księżyca" l4-ost.1 - norw.
serial
14.10 Cli pol
14.55 Powitanie
15.00 "Wojownicze żółtwie Ninja": "Dziwna przygoda
Raphaela" - serial anim.
USA
15.30 Studio Sport: 7 dni polskiego sportu
.
16.00 PKF 38/94
16.10 Ojczyzna-polszczyzna:
Muzyka w języku
16.30 Paryż - lata 60., 90. - A.
Cluksmann
17.00 "CIA - ukryci doradcy" 141
- ang. film dok.
18.00 Panorama
18.10 Program lokalny
19.00 Koło fortuny - teleturniej
19.35 "Max i szczurza ferajna"
191 "Wycieczka do lasu"serial anim. USA
20.00 "Przystanek Alaska" 1631
- serial USA
21.00 Panorama
21.30 Tablice pamięci: Tędy
przeszła Warszawa
21.40 Bestsellery
Dwójki:
"Dziecko z katalogu " film dok.
22.40 Departament sztuki
23.10 Maraton trzeźwości
23.40 Diamenty na warszawskim szańcu - koncert
0.20 Panorama
0.25-0.35 Sport - telegram

Prograaty
lokalne

Lewiatan - Mit PRL
Puls dnia
Tydzień prezydenta
MdM - pr. publ.-rozr.
Wiadomości

Mistrzowie kina: John
Huston
"Sokół
maltański" - film fab. USA Iemisja z teleteksteml
1.00-2.00 Przeboje S. Kaczyńskiego:
Wielka
gwiazda - Seta dei
Grande

Progarm 2
7.00. Panorama

9.00 Kielecki kwadrans Ipowt.1
9.25 Piosenki Jolanty Kaczmarek
9.35 Gończe koty film anim. IIVI
10.00 W dążeniu do prawdy serial
148/10.25 Miś kom. polska 12.15
Przekaz tekstowy 17 .15 Kiele~ki
kwadrans mag. inform. 17.40 Zyczenia na dziś 17.45 Akademia menedżera w pigułce /XIX! 17.50
Grają, tańczą, śpiewają czyli ISKIERKI 18.10 W dążeniu do praw-dy 149/18.20 Ludzie i.sprawy 18.55
Pytajnik telęt. 19.00 Zycie na sportowo "Trans World Sport" 13831

19.55 Kino z myszką .Jericho" film
fab. USA 21 .05 Kielecki kwadrans
Ipowt/ 21 .30 Przekaz tekstowy

TV Kraków
Redakcja wKlelcach
~13KlELCE

ul. Jana Pawia 118,
tel./faX (041)61-5~,
tel. (041)61-()7-18

InforlDator
matorzy za Bugiem 12.40 W ludowych rytmach 13.10 Rozmaitości
i muzyka 14.15 Urzeczenie 14.30
Rock po polsku 15.1 OAuto radio-moto
radio 16.05 Debata poselska 17.05
Akt. dnia 18.00 Plus 18.30 Mag. filmowy 19.10CocaCoIais the Music20.10
Radio po kolacji 23.00 Z wielkiej symfoniki 24.00 Nocne Kielce

strona 19

cje 19.20 Temat dnia pr. public.
19.30 He-man serial anim. dla dzieci
20.00 Sąsiedzi serial 20.58 Informacje 21.00 Robocop pilot serialu USA
22.40 Informacje i biznes informacje
23.00 Strzały Amora 0.20 Czas na
naturę mag. med. natural. 0.50
Sąsiedzi serial 1 .40 Pożegnanie

PR07

6.30-15.05 Retransmisja TV Polonia 15.05 Pr. dnia 16.10 Cadillaki i dinozaury: Śmiertelny promień film dla
dzieci 15.35 Muzzy język ang. dla
najmN 6.50 Pięcioro dzieci i .coś·/41
Fantazja dziecięca 16.05 Dzieci
i piosenki 141 film muz. 16.30 Family
Album -I. j. ang./4/17.00 Above and
Below serial przyr. 141 17.35 Crystal
- serial filmowy 18.05 Rozmowa dnia
18.10 Kronika 18.40 Wspólne sprawy mag. samorządowy 19.00 W 80
dni dookoła świata pr. podróżniczy
19.15 Osceola 3351 film fab. USA
20.40 Tajna wojna Hitlera film dok.
21 .1 0 M.C. Hammer pr. muz. 21.15
Prosto w oczy - talk shoW po lit. 21.40
Kalejdoskop muzyczny 22.00 Kronika 22.10 Sport 22.15 Euromagazyn
22.40 Stan zagrożenia mag. polic.krym. 22.55 Pr. na wtorek, antena 23.00
Niebezpieczny rejs film fab. USA

TVK Ostrowiec
16.00 Nauczyciel tańca film anim.
16.10 A to Dodo 16.15 Jeep film a·
. nim. 16.25 Bitwa morska Baśnie
i waśnie 16.35 Delfik i przyjaciele 161
film anim. 17.05 Santa Barbara serial
USA 17.50 Co nas czeka 17.55 Byle
do poniedziałku n91 kom. 18.30 Zapowiedź pr. 18.35 Trzecia wojna
światowa miniserial USA 19.30 Weekend u Holly Cafe Americain ser. USA 20.00 Navarro ser. krym . fr. 21 .30
Usta przebojów Tylko Rock 21 .55 Na
dobranoc 22.05 Telegazeta TVK Ostrowiec

10.00 Biuro obrotu nierucho10.30 Sandybell film rys.
11.00 Santa Barbara serial 11.50 Byle do poniedziałku serial kom. 12.20
Niedżentelmeński postępek dramat
14.30 Klub Taneczny MCM 16.50
Biuro obrotu nieruchomościami
17.30 Teledziennik 17.50 Motoryzacyjne ABC 18.15 Sportowe postscriptum 18.30 Trzecia wojna światowa
miniserial 19.30 Cafe American serial kom. cz. 1. 20.00 Teledziennik
20.20 Navarro film sensac. 22.55 lista przebojów pisma ..Tylko Rock·
22.25 Teledziennik
mościami

Radio Kielce
5.00 Nowinki z Radiowej 6.00,
16.00,22.00 BBC 6.07 Akt. dnia 8.1 O
Pr. reklamowy 8.30 Dziś w programie muzyka 8.50 Radiowa giełda
pracy 9.00, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00 i 18.00 Wiad. 9.10 Nie czytałeś
posłuchaj 9.15 Muzyka dla wszystkich 10.00, 14.00 i 20.00 Mag. Inf.
10.10 i 12.00 Kurier ogłoszeniowy
10.30 Adolf Ryszka w Orońsku
11.1 O Sprawa na dziś 12.00 Plus
w południe 12.30 Radomscy refor-

Tele~zia

satelitarna
TV POLONIA
6.55 Dzień dobry z Polski 7.00 Panorama 7.10 Dzień dobry z Polski
Icdl 9.00 Wiad . 9.10 Pr. dnia 9.15
Spojrzenie na Polskę 9.30 .. Do przerwy 0:1" 161 serial TVP dla młodz .
10.00 . Przygody pana Michała· 1131
serial TVP 10.30 G. Holoubek: "Droga do .Dziadów" 11 .1 0 Goniec kulturalny 11.25 Zaproszenie do Polski
12.00 Wiad. 12.10 Pr.dnia 12.15 Gra
telet. 12.40 Leksykon polskiej muz.
rozrywko 13.00 Panorama 13.20 "Kogiel mogiel· film fab. TVP 15.05
Z Ogórkiem po kraju 15.20 Pr. dnia
15.30 Historia-współczesność 16.00
Mag. sportowy 16.30 Panie na pianie 1161 wid. rozrywko 17.00 TeIexpress 17.15 .Karino"nl serial dla mł .
widzów 17.40 Filmy anim. dla dzieci
18.00 "W labiryncie· i 8/telenowela
TVP 19.00 Odpukać, odpukać 19.20
Dobranocka 19.30 Wiad. 20.00
Cztery czwarte mag. 20.30 Film dok.
21.00 Panorama 21.30 .Lalka" 141
serial TVP 22.50 Pr. na wtorek 22.55
Złote przeboje Elektrycznych Gitar
pr. rozr. 23.45 Pr. na wtorek 23.50
Wiara malutka rep.o ks. J.Twardowskim 0.50 Wokół muzyki: Camerata
2; Warszawska Jesień '94. Studio
Festiwalowe 1.40-2.10 Racja stanu

n

POLONIA 1
5.40 MacGyver ser. 6.30 Maria ser.
7.20 Pr.lokalny 8.15 Baseballista film
anim. 8.45 Czarodziejskie zwierciadełko film anim. 9.05 W królestwie kalendarza film anim. 9.30 T&T ser. kanad. 10.30 Jolanda ser. 11.00 Prawo
do narodzin 12.00 Hossa teleturniej
12.30 Usta Hit-Uff 15.00 Taka ryba
15.30 Kronika sportowa 16.00 Wiad.
lokalne 16.15 Baseballista film anim.
16.45 Czarodziejskie zwierciadełko
film anim. 17.05 W królestwie kale ndarzafilmanirn.17.30·T&Tser.18.30
Jolanda ser. 19.00 Flash wiad. 19.05
Prawo do narodzin ser. meksyk. 20.00
Morderstwo na Eiger film USA 22.25
Oddział specjalny ser. USA 23.25
Wiad. lokalne 23.40 Kronika wydarzeń
tygodnia Ipowt.! 0.1 OBiznes to biznes
0.40 Harry i Hendersonowie Ipowt.!

POLSAT
15.25 Powitanie 15.30 Family AIbumkursj. ang. 16.00 Talk show, czyli
gadane z Polsatem 16.20 Supermodelka braz. serialobycz. 16.50 Gramy! muz. w TV Polsat 17.OQ Nikogo
nie potrzebuję 17.15 Skarby 7 kontynentu film przyrodn. 17.30 As wywiadu
ang. serial sens. 18.30 Czas na naturę
mag. medyc. naturaIn. ~ 9.00 Informa-

5.15 Podróże z Malcolmem Douglasem /powtJ 6.00 Dwie damy i ten trzeci
6.25 Trick 7/powt/7.45 WaItol'1owie serial 8.45 Domek na prerii 9.40 Swiat zaginiony 11.30 Dwie damy i ten trzeci
12.00 Scarescrow i pani King 13.00 Aniołki Char1iego 14.00 Arabella Kiesbauer 15.00 Dynastia serial 16.00 Domek na prerii 17.00 Trick 7 seriale animowane 18.25 Dzieciaki, kłopoty i my
18.55 Inny świat/powtJ 19.25 Super Mr
Cooper! seoal20.00 Wiad . 20.15 Akta
X 21 .1 OGliniarze z Nowego Jorku serial
22.10 Mag. poniedziałkowy rep. 23.05
Powrót Eliota Nessa film USA 0.55
Wiad. 1.05 Zdrajca lpowtl 2.00 Wiad.
2.15 Arabella Kiesbauer 3.15 Superman IpcNlt/4.00 Wiad.

5.30 Dzisiaj rano w Niemczech telewizja śniadaniowa 16,15, 6.45, 7,15,
7.45 sport' 8,00 Dzień dobry z SAT 1
9.00 Superboy IpowtJ 9.30 Love Boat
lpowt.! 10.30 Sąsiedzi serial aust. 11.00
Młody i niespokojny serial USA 11.55
Zaryzykuj! /powtJ 12.30 Pod słońcem
Kalifornii serial USA 13.30 Love Boat
serial 14.30 Superboy serial 15.00 B0nanza serial 15.55 Star T rek: Deep Space Nine serial 17.00 Zaryzykuj! quiz
18.00 Idź na całość telet 19.00 Wiad.
19.19 Ran sport 19.30 Koło fortunytelet.
20.15 Wujek doktor serial niem. 21.15
Raport Heinza Sielmanna. Polowanie
jako ochrona przyrody 12/ 22.10 Kto powinien rządzić? kontrowersje 23.30
News&Stories 0.20 Kanał 4 film dok.
1.20 Star Trek: Deep Space Nine
Ipowt.! 2.10 Słoneczny patrol 3.00 Salzburski łącznik 4.40 Raport Heinza

RTL2
5.50 Nic bez mojej matki serial USA
6.15 Kelly serial 6.40 Seriale animowane 9.45 Ruck Zuck !powt.! 10.15 Rozrywkowi uczniowie IpowtJ 10.50 Benson serial 11.20 Nic bez mojej matki serial 11.50 Dr Quinn !powt.! 12.50
Seriale animowane 17.20 Kelly serial
17.50 RuckZucktelezabawa 18.20 Bitte Lacheln amatorskie filmy video
18.55 Wiad. 19.00 Hulk serial s-f USA
20.00 Wiad. 20.15 Zbrojne ślicznotki
serial USA 21.20 Wrestling 22.20 Hat
Squad serial krym. USA 23.30 MiędzY
dniem i nocą serial USA 0.15 Romans
bez końca serial USA 1.15 Tele Bazar
1.45 Zbrojne ślicznotki Ipowt.! 2.45
Wrestling 3.35 Hat Squad Ipowt9 4.30
~iędzy dniem i nocą lpowt.!

5.30 Magazyn poranny 9.05 Seriale:
Na hasło "Ratunek·, Bogaci i piękni,
Dzień po dniu 11.00 Zgadnij cenę 11.30
Rodzinny pojedynek 12.00 Punkt 12
12.30 Seriale: Springfield Story, Santa
Barbara, Dziwne hobby 15.00 Ilona
Christen 16.00 Hans Meiser-Przesied-

• Muzea
Muzeum Narodowe - dawny Pałac
Biskupi, pl. Zamkowy 1 - wnętrza zabytkowe XVII i XVIII w., galeria malarstwa polskiego, sanktuarium Marszałka Piłsudskiego, broń wschodnia
i europejska ze zbiorów własnych oprócz poniedziałków czynne codziennie w g. 9-16
Muzeum przy Rynku 315 - Wystawy stale: Przyroda Kielecczyzny.
.Współczesna sztuka ludowa kielecczYznY". Wystawy czasowe: Kielecczyzna średniowieczna (wystawa archeologiczna). Z wyjątkiem poniedziałków i śród czynne codziennie
w godz. 9-16
Oddział - Muzeum Lat Szkolnych
S. Żeromskiego, ul. Jana Pawła Ił czynne w poniedziałki, wtorki, czwar-

8.30 Gimnastylsa 9.00 Golf 11.00
Kanu. MistrzostwaSwiata 12.00Wyści
gi motocyklowe 13.00 Formuła 1 GP
Portugalii, skrót wyścigu 14.00 Tenis.
Półfinały Pucharu Davisa 17.00 Formuła 1 3000 17.30 Formuła 1 Grand
Prix Portugalii, skrót wyścigu 18.30
Wyścigi motocyklowe. Grand Prix Brazylii w Rio de Janeiro 19.30 Wiad. sport.
20.00 Mag. sportów motorowych 22.00
Boks. Walki zawodr:mców 23.00 PiI<a
nożna. Eurogole 0.30 Eurogolf 1.302.00 Wiad . sport.

6.00, 7.30, 19.55, 22.15 Wiad.
sport. 7.00, 9.00, 15.00Trenuj z DSF
9.30 Wyścigi samochodowe 10.30
Piłka nożna 11.30 Tenis 12.00 Power play 12.30 Telezabawa 13.30
Futbol amerykański 15.30 Gillette
World Sport 16.00 Piłka nożna. Uga
niemiecka. 17.00 Nietypowe sporty
18.00 Power play 18.30 Futbol amerykański 20.15 Wyścigi samochodowe 21.15 Jeździectwo 22:30 Offensiv 23.15 Piłka nożna. Liga hiszpańska 0.15 Offensiv 1.00 Reklama
1.15-2.15 Piłka nożna.

MTV c
6.00 Awake On The Wiłd Side
9.00 VJ Ingo 12.00 The Soul Of MTV
13.00 MTV Greatest Hits 14.00 Popołudniowa mieszanka muzyczna
16.30, 23.00 The MTV Coca-Cola
Report 16.45 MTV At The Movies
17.00, 23.30 MTV News At Night
17.153 From 117.30 Dial MTV 18.00
MTV's Greatest Hits Ust UK 20.00
MTV 's Greatest Hits 20.30 East 17
Live 21.00 Arrested Development
Unplugged 22.00 Real Worlds 3
22.30 Beavis i Buthead 23.15 MTV
At The Movies 23.45 3 From 1 0.00
The End? Show 2.00 The Soul of
MTV 3.00 Nocne teledyski

SUPER CHANNEL
5.30 Wiad. 6.30-9.00 Blok inf.
10.00 Show Rolondy Watts 11.00
Show Geraldó Rivery 12.00 Wiad.
biznes. 13.00Today 13.30Wiad. biznesowe 14.00 W kręgu pieRiądza
17.30 Wiad. finans. 18.00 Today
19.00 Wiad. ITN 19.30 Tycons 20.30
Video na gorąco 21 .30 Kalendarz
wydarzeń kulturalnych 22.00 Wiad.
i komentarze 22.30 Osobiste spojrzenie 0.00 Wiad. biznesowe 1.00
Show inf. 1.30 Talking jazz 2.30
Wiad. kult. 3.00 Show Geraldo Rivery 4.00 Show Rolondy Watts 5.00
Wiad. kulturalne

Mar-

• Kino
Miejskie - nieczynne;

Biuro Ogłoszeń, tel. 32-45-40,
czynne w god~. 7.30-16.00;

• WystawY
Galeria BWA - .Odbicia" - K.Piotrowska, ,.Atlas.. ." - A. Płoski; pono - pt.
g. 11-17; niedz. - g. 11 - 15; sobotynieczynna;

EUROSPORT

STARACHOWICE
Apteka dyżurująca : ul.
szałkowska 17;

KIELCE

• Kina
Romantica - •The Flintstones·
USA, 1.12 g. 9.30, 11 .30, 13.30,
15.30,17.30,19.30;
Moskwa - .Kolonia karna· USA I.
15 g. 14.30, 19.30; .Piknik pod
wiszącą skałą" austral. 1.15, g. 17;
Studyjne - nieczynne;
Echo - nieczynne;

18.30 W telegraficznym skrócie
18.45 Wiad. 19.10 ExpIosiv mag.
19.40 Dobre czasy, złe czasy 20.15
Kojak: Kwiaty dla Matty'ego 22.1 0
Explosiv 23.00 10 przed 11 23.30
Gottschalk show 0.00 Mag. AktualnoŚCI 0.30 Seriale: Ożeniony z dzieć
mi, Tracey Ullman Show, Kto jest
szefem? 2.00 Explosiv Ipowt.! 2.30
Mag. aktuaIn. 3.00 Hans Meiser
Ipowt.! 4.00 Ilona Christen /pcINt1
5.00 Dobre czasy, złe czasy lpowt.!

SAT 1

IMIENINY OBCHODZĄ:
- Justyna i Cyprian

• Teatry
im. SŻeromskiego : nieczynny;
PTUA "Kubuś" - nieczynny;

leńcy 17.00 Seriale: Kto jest szefem,
Ożeniony z dziećmi, Bogaci i piękni

WŁOSZCZOWA

tki i piątki g. 9-15, śr9dy - g.12-18, soboty i niedziele - nieczynne
Oddział - Muzeum H. Sienkiewicza w Oblęgorku - czynne 10 - 16,
poniedziałek - nieczynne;
Zabawkarstwa w Kielcach - wystawy: .Transport i komunikacja w zabawkach·, .Zabawkowy zwierzyniec", .Ekspozycja modelarska·, .W
świecie baśni i legend· - czynne 10
-17, pono - nieczynne;
.

r.\mun Wsi. KieIeckiej-[),r.,oaekl..c5zr:z:yi<óN, li .lala PaMa II 6 - .,lOOI::it:lY.o
i eIemerty txrueriws1Ią.J lut:bNym wytxa.
rr,dl ~ PoIsI<i poW. i w.>dlod.• c:zyme porledziaIek - pątek. g. 9-15;
MWK-ParkEtnograficznywTokami
- czynny od wtorku do niedzieli w godz.
10-17, w poniedziałki nieczynny.
Wnętrza XIX W. chałup. Apteka w XIX W.
miasteczku. Wystawa rzeźb Jana Ber-

nasiewicza, Dwór z Suchedniowa.
Muzeum Zbiorów Geologicznych
Kielce, ul. Zgoda 21 - wystawa stała:
zbiory geologiczne skał, minerałów
i skamięnialości, 600 m~ionów lat historii Gór Swiętokrzyskich, surowce mineralne Kielecczyzny. Czynne poniedzialek - piątek g. 8 - 15;
• Ostre dyżury
. wew. - Czarnów, chirurg. Kościuszki;

Apteki: stały dyżur dzienny, nocny i świąteczny pełni apteka prywatna - przy pogoto,wiu ul. Moniuszki
10; .Cefarmu· - ul. Paderewskiego;
Telefony: Pogotowie Ratunko-

we - 999, Straż Pożama - 998, Rogotowie Policyjne - 997, Straż Miejska- 67-60-40, Pomoc drogowa 66-00-65, Pogotowie Energetyczne Kielce - Miasto - 991 , Pogotowie
Gazowe - 31-20-20 i 992, Pogotowie Wod.-Kan.- 994, co., elektryczne RPGM, tel. 61-18-33, czynne
w godz. 15 - 23 w dni powszednie
w godz. 7 - 23, w dni wolne od pracytel. 31-16-47 i 430-94
Radio Taxi ,,Alfa" tel. 96-22,
tel. 444-44;
Radio Taxi Non Stop
tel. 31-11-11

6470/bo
Telefon zaufania dla mJodzjeży
czynny w każdy czwartek w godz. 18
- 20, tel. 456-70
Telefon zaufania (dla ludzi
z problemem alkoholowym) - od
poniedziałku d.o piątku w g~. 1820, tel. 573-46 (piątek rówmez - narkomania).
Postoje taksówek: osobowe plac Dworcowy teł. 68-33-99, ul. Pi~ko
szowska tel. 515-11 ; ul. Toporowskl9go
tel. 31-09-67, ul. Jesionowa tel. 31-7919, ul. Mielczarskiego tel. 6&40-40,yl.
Szymanowskiego tel. 488-45. Bagazo-

we - ul. Armii Czerwonej tel. 466-68
RADOM
Biuro Ogłoszeń, tel. 235-19, czynne
wgodz.8-16
• Teatr
, im. Jana Kochanowskiego - nie-

czynny;
• Kina
Resursa - .Kocham kłopoty·
USA, 1.15, g. 15.30, 17.45; .Moja ulubiona pora roku· franc. 1.15, g. 20;
Hel - .Kosiarz umysłów" l)SA,
1.15, g. 9.30, 11.30, 17.30; .zycie
Carlita" USA,I.18, g. 14.45, 19.30;
Atlantic Id. kino Bałtyk! - .Tbe
Flintstones· USA, 1.12, g. 12, 14, 16,
18,20;
Apteki - stały dyżur nocny - Waryńskiego 10/14;
Szpital dyżur: ul. Tochtermana;
Telefony: Pogotowie Ratunkowe 999, Straż Pożama - 998, Pogotowie
Policyjne - 997, Komenda Policji - 29191, Pogotowie kan. 400-65, gazowe
- 992, cieplne - 993, energetyczne 991, zakład pogrzebowy czynny całą
dobę 218-09, pomoc drogowa 981,
informacja PKP 63-29-50, informacja
PKS 267-76
Postoje taksówek: Ustronie 6311-11; Dworzec PKP 63-22-77; ul.
Traugutta 268-88; pl. Konstytucji
228-52. Pomoc drogowa, tel. 981,
218-48,485-38, 430-28
• Muzea
Okręgowe

im. J. Malczews-

http://sbc.wbp.kielce.pl

kiego, Rynek 11: .Zanim powstało miasto - początki Radomia·; Wystawa retrospekt\(wna
prac W.Hasiora;
TARNOBRZEG
• Kino
- .W czym mamy problem· USA, 1.15, g. 17; 'prawdziwy romans" USĄ 1.18, g. 19;
-" Telefony:
T~PKS 22-14-35, PKP 2215-45 StDva Wola PKS 42-03-20,
PKP 42-50-11 S1aszówPKS 210, PKP
64-21-42 OpaDy PKS 68-22-27 Saldomierz PKS 32-23-02, PKP 32-23-74
Wisła

• Szpitale:
Tarnobrzeg tel.22-18-51 Sandomierz 32-22-22, 32-32·03 Staszów
64-22-81 Stalowa Wola 42-06-34 0pat6w 68-27-63 Nowa Dęba 46-2656
Dyżury aptek ul. Sienkiewicza 87;
STALOWA WOLA
• Kino
"Wrzos" - .The Flintstones· USA,
bo. g. 16. 18, 20;
OSTROWIEC
ApIeka~: li SieJTEńska 14
• Kino
Dom Kultury - brak terminarza;
SKARZYSKO-KAM.
Apteka - ul. Szpitalna 1;
• Kina
Nowa Wolność - brak terminarza;
Metalowiec - brak terminarza;
RADIO-TAXI DAREX 537-378

• Kino
Dom Kultury - .Na zabójczej ziemi·
USA,I.15, g. 16.30, 18.30;
SUCHEDNIÓW
• Kino
Kuźnica

- nieczynne;
SĘDZISZÓW

• Kino
BaJ/ada - nieczynne;

JĘDRZEJÓW

• Kino
Dom Kultury - nieczynne;
BUSKO
• Kino
Zdrój - nieczynne;
KAZIMIERZA W.
• Kino
Uciecha - nieczynne;
LIPSKO
• Kino
Oskar - nieczynne;
SZVDŁOWIEC

• Kino
Paradise- brak terminarza;
PIŃCZÓW
• Kino
Belweder - brak terminarza;
STOPNICA
• Kino
Powiew - nieczynne;
Uwaga: Za ewentualne zmiany w repertuarze kin redakcja nie odpowiada.
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Formacja taneczna AKANT przygotowuje
do mistrzostw Polski

Echo sportowe
się

ARZENIA
'0 LI·DZE
Rozmowa z Andrzejem Łukomskim - trenerem fonnacji tanecznej AKANT.

(

* Pana osoba kojarzona jest
ze środowiskiem tanecznym,
a przede wszystkim z AKANTEM, którego jest pan twórcą.
Stworzył pan również własną
szkołf tańca?

- Tak, to prawda, W 1992 roku
utworzyłem
prywatną
Szkołę
Tańca AKANT. Była to konieczność, gdyż zespoi pozbawiony
został
mecenatu
urzędów
państwowych, a ja musiałem
z czegoś żyć. Stopniowo rozszerzałem zakres działalności szkoły

i obecnie prowadzić będziemy
praktycznie we wszystkich
grupach wiekowych. Mamy dobre
grupy dziecięce i średnie, a w tym
roku zajmiemy się też dorosłymi,
zajęcia

dynacją

ruchów, z zespołem Dow-

na itp.
Ponieważ nie mamy własnej sadziałalność taka stała się
możliwa dzięki ogromnej życzli
wości Jadwigi Wojtasik - dyrektorki Zespołu Szkół Ekonomicz-

li, to

nych przy ul. Wemera. Tutaj prowadzimy zajęcia i tu trenuje AKANT.
*Właś·nle. 11 Mistrzostwa Polski Formacji Tanecznych już
nłedługo. Jak AKANT przygotowuje si, do nich?
. Wróciliśmy miesiąc temu z 0bozu treningowego w Krynicy
Morskiej i obecnie trenujemy
w Radomiu . Przygotowujemy
specjalny, nowy program, który

mogą stanowić jak zwykle pieniądze, bowiem mistrzostwa kosztować będą ok. 100 mln. Bardzo

przychylny jest do nich stosunek
miejskich i wojewódzkich
i jak wynika z przeprowadzonych
dotąd rozmów trudności te zos·
taną pokonane. 90 procent przygotowań jest już za nami.
Utarła się opinia, że radomianie
wygrywają, bo mistrzostwa są
w Radomiu. Nie jest to prawda.
Wygrywają, bo są po prostu dobrzy. Coraz mniej ośrodków chce
się podjąć organizacji imprez tanecznych na ~kalę kraju właśnie
dlatego, że radomskie grupy zajmują czołowe miejsca. Nikt nie
chce przegrywać u siebie. Zgło·
władz

wręcz
dopominającymi
się
o zajęcia taneczne. Z naszych wychowanków powstał AKANT II,

który na turnieju w Pucharze Polski zajął trzecie miejsce. Zajmiemy
się też rehabilitacją. Tak się
złożyło, ' że bardzo dobrze znam
potrzeby i problemy osób niepełnosprawnych. Wielu z nich
można pomóc w uzyskaniu lep·
szej sprawności fizycznej. Dlatego
prowadzić będziemy zajęcia m.in.
z osobami dotkniętymi niedowła
dem kończyn, z ograniczoną koor·

27 września w Kielcach. Trzeci,
zamykający całość zmagań pucharowych, miał odbyć się właśnie
w Olsztynie. Ponieważ rozegrany
będzie tam również inny tumiej taneczny, zdecydowaliśmy się na
przeniesienie zmagań pucharowych do Wrocławia. Formacje zatańczą tam w Ośrodku Telewizyjnym. Będzie to zarazem doskonała okazja do ich zaprezentow,-

Franziska van Almsick jest
lanką Borisa Beckera

nia poza granicami kraju /transmisją z turnieju zainteresowane
są stacje niemieckie! i wypromowania polskiego tańca. Puchar
Polski ma na celu m.in. częstsze
konfrontacje grup i farmacji, które
dotąd spotykały się tylko raz w roku. Teraz będą miały okazję spotykać się cztery razy, co wpłynie
niewątpliwie na poziom tańca
w Polsce. Jest to więc swego rodzaju liga. Marzy mi się jednak liga
z prawdziwego zdarzenia, tak jak
ma to miejsce na Zachodzie. Potrzebne są na to, oczywiście, duże
pieniądze j przede wszystkim
myślenia
zmiana
sposobu
o tańcu, traktowanie go jak dyscypliny sportowej, a nie jak działal·
ności kulturalnej. Między innymi
temu miało służyć utworzenie uczelni wyższej, w której jestem
wykładowcą, kształcącej profesjonalnych nauczycieli tańca, stawianych na równi z nauczycielami innych szkół. Myślę, że po roku
działalności uczelni będzie można
zrobić przymiarki do utworzenia li·
giw Polsce.
* Czy zdoła pan pogodzić
wykłady na uczelni i sędziowa
nie na zawodach międzynaro
dowych z pracą trenerską?
- Będzie to bardzo trudne, dlatego myślę o odejściu z pracy
trenerskiej w AKANCIE. Oddam
paleczkę młodszemu, a sam
wykorzystam moje doświadcze
nia na uczelni. Na pewno na
przyszłorocznych
Mistrzostwach Polski nie stanę już naprzeciwko formacji jako jej trener.
* Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała:
A. STVLSKA

i intrygi

ME·2000

.Jedyna
oferta
Wszystko wskazuje na to, że
płłkarskle mistrzostwa Europy
w 2000 r. odbędą się na stadionach BelgII I Holandii.
Jak poinformował Salvatore
Cuccu, odpowiedzialny za kontakty prasowe Vi UEFA, Unia
Piłkarska otrzymała formalną propozycję
przeprowadzenia ME
2000 r. wspólnie przez obie fede·
racje piłkarskie - z Belgii i Holandii.
Dodał, że była to jedyna oferta
w sprawie organizacji Mistrzostw
Europy za 6 lat. Termin nadsyłania
kandydatur do organizacji tych
mistrzostw mija w poniedziałek.
Najbliższe ME odbędą się w
1996 r. w Anglii.

Wypił
Spróbujemy powalczyć - mówi Andrzej Łukomski O< swojej formacji, myśląc o zbliżających się mistrzostwach Polski. Fot. P.Mazur
może zaskoczyć wielu, ale który
na pewno sposoba się. Grupa ćwi
cząca do mistrzostwtanczy razem
dopiero od roku. Myślę jednak, że
jej poziom jest na tyle wysoki, że
spróbujemy powalczyć o mistrzostwo i może sięgniemy po nie
już piąty raz. Nie pragniemy zwycięstwa za wszelką cenę. Chcemy
przede wszystkim, po konfrontacji
z innymi, przekpnać się, co osiągnęliśmy, a co mamy jeszcze
do zrobienia.
* Kto jest organizatorem tegorocznych mistrzostw?
- Po raz kolejny Zarząd Główny
PTT wybrał Szkołę Tańca AKANT
do przeprowadzenia tej imprezy. '
Nie mamy więc większych trudności organizacyjnych. Problem

szenia do udziału w mistrzostwach już napływają i spodziewamy się, że weźmie w nich udział 25
formacji. Będą one rywalizowały
w dwóch, a nie jak w Pucharze
Polski - w trzech grupach wiekowych: do 15 roku życia i powyżej
15 lat, oraz w dwóch kategoriach:
tańce standardowe i latynoamerykańskie.
,* W~pomniał

pan o Pucharze Polski ••.
- Wróciłem niedawno z Olsztyna, dokąd zaproszony bylem jako
jeden z pomysłodawców i organizatorów I Pucharu Polski Formacji
Tanecznych. Omawiałem zasady
organizacyjne kolejnego tumieju
pucharowego. Pierwszy turniej już
się odbył w Radomiu, drugi będzie

•

I

•
nic
•••

Nie pomogło sześć butelek
wody - piłkarz drużyny Vasco
da Gama, 25-letni William Cesar nie był w stanie przystąpić
do kontroli antydoplngowej.
William Cesar został wytypowany do kontroli po meczu z zespołem Guarani, rozgrywanym w
Camplnas koło Sao Paulo. Po
dwóch godzinach oczekiwania kierownictwo zespołu z Rio de Janeiro zadecydowało, że piłkarz ma
zrezygnować z kontroli, ponieważ
w przeciwnym przypadku cala
drużyna spóźni się na ostatni samolot do Rio.
Za niepoddanie się kontroli antydopingowej Williamowi Cesarowi
grozi kara dyskwałifikacji na 20 dni.

Medal'e
W życiu 16-letniej Franziski van Almsick nie ma praktycznie chwili, którą mogłaby poświęcić tylko sobie.
Podczas minionych mistrzostwa świata w Rzymie na
każdym kroku pilnowali jej dziennikarze I fotoreporterzy - podczas śniadania w hotelu, w czasie jazdy na
pływalnię, podczas treningu, czy nawet wtedy, gdy
koncentrowała się przed wyścigiem.
W tym czasie udzielała wyrozpieszczana. Wcześnie stawiadów dla prasy, uczestniczyła
łam się samodzielna i byłam
w audycjach telewizyjnych
szczęśliwa, że udało mi się sai spotykała się ze sponsorami.
mej czegoś w życiu dokonać.
Nie obyło się bez intryg i zawiści,
NIe potrafię się niestety koncenspowodowanej
milionowymi
trować w szkole.
kontraktami. Dla Franziski był to
* Często twierdzi pani, że
nigdy nie dorówna Chince na
bardzo ciężki1ydzień.
Pomimo ustanowienia sensa100m.
cyjnego rekordu świata i zdoby- Jestem przekonana, że już
cia złota na 200 metrów stylem
wkrótce Chinka osiągnie wynik,
dowolnym oraz jeszcze trzech inktóry dia kobiety jest praktycznie
nych medali, Franzi nie czuła się
niemożliwy
do pobicia. Ja
szczęśliwa. W eliminacjach na
o czymś takim nie mogę marzyć
200 m pływaczka popełniła duży
chociażby dlatego, że nie jestem
błąd taktyczny, co dało jej dopiero
typową sprinterką.
9 miejsce. W finale wystartowała
* Jakie są pani słabe strodlatego, że uplasowana przed nią • ny?
- Muszę jeszcze popracować
Dagmar Hase zrezygnowała ze
nad startem i zwrotami. Na to potstartu. Jedni potraktowali to jako
rzebne jest więcej treningów.
wspaniały gest, który rzadko zda* Pani psycholog twierdzi, że
rza się w sporcie. Inni natomiast
wielkim pani atutem jest fakt, że
spekulowali, że Hase została przepotrafi pani pokonyw.ać ~ól ...
kupio.noa przez. menagera van Al- Podc:z;as wyścigu po prostu nic
msick - Wernera Koestera.
nie odczuwam. Ból przychodzi do* Czy nie przeszkadzają pani piero
PD walce i trwa około 5 mitakie pogłoski?
nut
- Mogę tylko lekceważyć tych,
*Jakie ma pani najbliższe pIaktórzy twierdzą, że w grę wchony?
dziły tutaj pieniądze. Rezygna. Na razie mam trzy tygodnie urcja Dagmar Hase była wspa10pu' a pod koniec października
niałym przykładem fair play.
wyjeżdżam na trzy miesiące do U* Na początku jednak nie
SA. Potem będę musiała wziąć się
chciała się pani na to zgodzić,
solidnie do nauki. gdyż w 1996 roku chcę zdawać maturę. Mam
aby wystartować w finale. Jak
również w planie nagranie telewidokonała pani tego, że po pozyjnego show. Chcial'abym do terażce w eliminacjach udało
go programu zaprosić Borisa Becsię ustanowić tak wspaniały
kera i Franza Beckenbauera.
rekord świata?
Na podstawie "Sport Bild"
- Po prostu pomyślałam sobie:
S.STACHURA
Teraz pokażę na co mnie stać.
* Pani Idolem jest Boris Becker. Czy ten finał był aktem
siły. tak jak zwycięstwa BecSportowcy Z byłej
kera w wielkoszlemowych turniejach tenisowych?
Jugosławii
- Myślę, że tak, choć właściwie
to sama nie wiem jak udalo mi
się odnieść tak wspaniały sukces.
* Jest pani geniuszem koncentracji. Jak pani to robi?
- Myślę, że chodzi tu o wiarę
we własne siły. Nigdy nie byłam

na start

Koniec
embarga

Juan Antonio Samaranch,
przewodniczący Międzynarodo

Miodowy
Deszcz ryżu

miesiąc

drobnych

pieniędzy
powitał
~
chodzących z kościoła Sw.
Krzyża nowożeńców Dorotę
I Tomasza Broźynów. Czoło

wy

polski kolarz, zawodnik
grupy DEK Meble-Cyclo Korona, po środowej ceremonII
w Urzędzie Stanu Cywilnego, stanął w sobotę przed
ołtarzem startując do koleJnego etapu w swoim życiu.
Przyjęcie

weselne

odbyło się
miosła - tej

w sali Domu Rzesamej, gdzie mają
miejsce coroczne Bale Mistrzów
Sportu. Także i w sobotę prym na
parkiecie wiedli mistrzowie, choć
tylko jednej dyscypliny. Najefektowniej prezentował się Piotr
Chmielewski z małżonką, prezentujący akrobatyczne figury taneczne. Dwoił się I troił w roli starszego drużby Andrzej Piątek. Na
co dzień zajmujący się odnową
~iologiczną kolarzy, dbał, aby
I tym razem nikomu nie brakowało ... odżywek. Menu - tradycyj-

musi

poczekać

nie oznacza, że częściej będzie
w domu. Jesteśmy z niego dumni
i zadowoleni z jego osiągnięć.

ćWESELE BROŻYNY
- '
,

ne, a na uwagę zasługiwały stosy
owoców południowych. Banany,
kiwi i winogrona najszybciej
zniknęły ze stołu, przy którym
większość miejsc zajmowali kolarze Cyclo Korony. Wszak dieta to
typowo wyścigowa, a za tydzień
kolejne mistrzostwa Polski. Toast
za zdrowie młodej pary kolarze
wznieśli jednak nie jabłkowym sokiem.

Co
na to trener

Krzysztof Stanek: - Myślę, że
wszyscy oni doskonale zdają sobie sprawę z tego co ich czeka i na
co mogą sobie dziś pozwolić. Jeśli
chcą być zawodowcami muszą już
teraz myśleć i zachowywać się jak
profesjonaliści. Zresztą jeszcze
dziś wszyscy, nie wyłączając Tomka, byli na treningu. Jutro każdy
trenuje sam, a w poniedziałek
spotykamy się rano w klubie.

Wśród
gości

charakterystyczna
sylwetka
Andrzeja Kępczyńskiego - wójta
Bielin: - Nie da się ukryć, że nasza
gmina od kilku lat .. ŻYje« Tomkiem
Brożyną. Znaleźli się nawet jego
następcy, bo kilku młodych ch/opaków zaczęło trenować kolarstwo. To właśnie Tomek zmobilizował ich i innych do uprawiania
sportu i dziś nie mają oni czasu na
nudę. Mimo wielu międzynarodo
wych nawet sukcesów Tomek pozostał nadal bardzo skromnym
i sympatycznym chłopakiem i to
najbardziej u niego cenię. Myślę,
że w kolarstwie dopiero pokaże on
na co go naprawdę stać.
Przed północą chwilę czasu na
rozmowę znaleźli wreszcie główni
bohaterowie dnia.
- Już za tydzień bardzo ważny
start w mIstrzostwach Polski

w.•. parach - powiedział Tomek.
- Czeka mnie tydzień solidnych
przygotowań. A potem prawdopodobnie wyjadę na dwa wyści
gi do Australii, Nowej Zelandii
I na Hawaje. Chciałbym poprawić tam wyniki osiągnięte w ubiegłym roku. 00 domu wrócę
w połowie listopada. Miodowy
miesiąc trzeba Więc odłożyć na ...
miesiąc. Co na to małżonka, pani
Dorota? - Oczywiście Już na samym początku małżenstwa jestem bardzo zawiedziona. Ale
w przyszłości chyba nie będzie
aż tak tragicznie. Dopóki Tomek
b,dzle Si, ścigał, b~ziemy musieli razem znaleźc jakles rozwiązanie I damy sobie radę. Kibiców mogę natomiast zapewnić, że Tomek nigdy nie stanie
przed wyborem: ja albo wyścig.
POdobnego zdania są rodzice
Tomka, państwo Aniela i Antoni
Brożynowie: - To, że się ożenił,

http://sbc.wbp.kielce.pl

Wolelibyśmy oczywiście żeby był
w domu, jest tu przecież głównym
gospodarzem, ale nie będziemy
przeszkadzać mu w karierze.
Niech spełnią się jego sportowe

marzenia.
Czy sportem interesują się także rodzice panny młodej? - No wie
pan! - pani Krystyna Kordos chyba
się lekko zirytowała. - Jeśli ma się
już jednego zięcia kolarza Iw ubiegłym roku starsza siostra Doroty Edyta wyszła za mąż za Mariusza Bilewskiego - przyp. stst, to
trudno żeby było Inaczej. Razem z mężem Edwardem jesteśmy wiernymi kibicami kolarstwa.
Wspaniała

zabawa

trwała do 6 rano. Gości zabawiał m.in. red. Andrzej Kowal-

czyk parodiami sportowych sprawozdawców, a całości dopełniała
dobra orkiestra i fachowa obsługa
przyjęcia. O godz. 3 zegarki cofnięto na godzinę 2. W ten sposób
Tomek Brożyna już na starcie zyskał
godzinę
przewagi. .. Na
szczęście!

Jednym z weselnych

był

SŁAWOMIR

gości

SIJER

wego Komitetu OlimpijSkiego,
oświadczył w piątek w Atenach,
że sportowcy z byłej Jugosławii
!Serbia I Czarnogóra! zostaną
w najbliższym czasie dopuszczeni do wszystkich zawodów
międzynarodowych.

- Wkrótce Organizacja Narodów Zjednoczonych częściowo
zniesie embargo, nałożone na
byłą Jugoslawię z powodu wojny
w Bośni. Dotyczy to sportu i kultury - powiedział Samaranch. - Gdy
tylko decyzja o tym zostanie zakomunikowana w Nowym Jorku,
MKOl prześle do wszystkich federacji sportowych rekomendacje,
na podstawie których Serbia
i Czarnogóra będą dopuszczone
do zawodów międzynarodowych.
Od czasu wprowadzenia przez
ONZ embarga na byłą Jugosławię
sportQwcy z Serbii i Czamogóry
zostali wykluc:z;eni ze wszystkich
imprez międzynarodowych, w tym
m.in. z mistrzostw świata w piłce
nożnej, w koszykówce i siatkówce. Mogli oni uczestniczyć w Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie na zasadzie indywidualnego
startu pod flagą MKOl, bez możli
wości noszenia odznak, kolorów
lub symboli, które by wskazywały
na ich narodowoŚĆ.

•
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sportowe

.Juskowiak strzela gole
,Szewczyk nadal przegrywa

Wielka klęska
Eintrachtu
, Wiele interesujących spotkań piłkarskich odbyło się na stadionach .Europy. Sporo emocji
wywołały mecze w Bundeslidze.

.

W Lublinie rozegrano II turniej eliminacyjny kadetek I kadetów. Był on Jednocześnie ostatnią
eliminacją
przed
październikowymi mistrzostwami Polski w tej kategorII wiekowej, które rozegrane zostaną
w Sochaczewie /dzlewczęta! I
Łowiczu /chłopcy/.

Nasi zawodnicy spisali się znakomicie zwyciężając w kilku kategoriach
wagowych. Niespodzianką turnieju była porażka
brązowej medalistki mistrzostw
Polski juniorek młodszych Barba-

Judocy
kilka

odnieśli

prezentuje wysoką formę, toteż
zwycięstw
w każdej kolejce pełno jest niespodzianek. Za taką uznać trzeba
porażkę 0:3 Eintrachtu na włas
nym stadionie z beniaminkiem r.
Bayerem Uerdingen. Goście już
po 18 minutach prowadzili 2:0. We
1. Blackburn - Aston Villa 3:1
s ię
Frankfurcie
zapowiada
/Shearer 17 z karnego i 72, Sut"trzęsienie ziemi". Borussia Dortry Krzywdy z Żaka Kielce z Iwoną
ton - Ehiogu 90/; 2. Coventry mund nie miała większych probSouthampton 1:3 /Dublin 2 - DoMachałek z Zamościa.
lemów z pokonaniem VfB Stuttwie 19 i 55, Ekelund 82/; 3. Crystal
Wyniki: kategoria do 40 kg
gart, a świetną partię rozegrali
Palace - Chelsea 0:1 /Furlong
qziewcząt -. 3 miejsce Joanna
Andreas
Moeller
i
Stephane
51/; 4. Everton - Leicester 1:1
Swiderska I?-ak Kielce/; 44 kg - 3.
Chapuisat. Aż 7 bramek strzeliła
/Ablett 50 - Draper 81/; 5.lpswich
Katarzyna ZelazQwska /KSZO/,
Borussia
Moenchengladbach
- Manchester United 3:2 /Mason
4. Lidia Znojek aa!<l; 48 kg - 2.
z
beniaminkiem
VfL
Bochum.
15, 43, Sedgley 82 - Cantona 71 ,
.Barbara Krzywdą /Zak/, 4. AlekNie powiodło się natomiast
Scholes 73/; 6. Manchester City
sandra Osman aak!; 52 kg - 3.
drużynie Andrzeja Rudego - Fe
- Norwich 2:0 /Quinn 53, Rosler
Anna Puchała /Start Radom/,
Koeln. która na własnym stadionie
62/; 7. Newcastle - Uverpool1:1
również 3 była Anita Tomaszewuległa
Karlsruhe
SC,
a
wielki
u/Lee - Rush 70/; 8. Queens Pars
ska /Start/, a 4. Dominika Adamdział
w
zwycięs~ie
gości
miał
- Wimbledon 0:1 /Reeves' 48/; 9.
czyk /Żak/; 56 kg - 2. Anna Rajek
Thomas Haessler.
Tottenham - Nottingham Forest
/$tart/; 61 kg - 3. Arnika. Turlej
1:4 /Dumitrescu 32 - Stone 10,
Wyniki: MSV Duisburg - Weraak/. 4. Paulina Wójcik aak/.
Roy 53 i 70, Bohinen 79/; 10. West
der Brema 0:2 /Basler 39, Rufer
Chłopcy : . 50 kg - 5. Rafał
Ham - Arsenal - wynik na stronie
87/; Eintracht Frankfurt - Bayer
Sękowski aak/; 55 kg - 3. Jakub
23; 11. Bristol City - MiddlesbroUerdingen 0:3 /Feldnoff 14, 18.
Kiełblowskl /Start/, 5. Filip Faliugh 0:1; 12. Portsmouth - WolBittengel 65/; Kaiserslautern siew.skr/Błękitni/; 65 kg - 1. DomiSchalke 04 3:1 /Funkel21, Sforza
nik Cmiel/Radomiak/; 71 kg - 1.
72. Wagner 88 - Mueller 28/; HSV
Marcin Kołodziej /KSZO/, 2.
Hamburg - Dynamo Drezno 2:1
Krzysztof Skuza IStart/, 5. Rafał
/A1bertz 51, Baeron 88 - Dittgen
Wasik /Start/; 78 kg - 1. Maciej
54/; Borussia MoenchengladSasak /KSZO/; 86 kg - 1. Michał
bach - VfL Bochum 7:1 /EffenBielecki /Błękitni/.
/PISZ/
berg 16, 87, Kastenmaier24, HerrUch 27, Winhoff 39, Salou 49,
Schneider 78 - 'Heineman 68
z karnego/; FC Frelburg - Bayer
W piątej edycji ogólnopolsLeverkusen 1:1 /Mueller 27 - sakich
biegów
ulicZnych
mobójcza, Cardoso 43 - karny/;
"Częstochowska Złota Mila"
Borussla Dortmund - VfB Stuttgart 5:0 /Moeller 4, 51, Chapuisat
dobrze spisał się biegacz STS
11. 14. Riedle 78/; FC Koeln - KarSkarżysko, RAFAŁ WÓJCIK,
Isruhe 3:4/Polster6 i 9 z karnego,
zajmując w głównym biegu
Labbadia 73 - Bilic 28, 37, Kirjamężczyzn drugie miejsce.
kow 53, Bonan 89/.
1.Werder
6
11
13-4
2o-a Częstochowska
2.Borussia D. 6
9
n
14-8
3.Bayern
6
9
16-11
4.Karlsruher 6
9
12-7
5.KaJsers.tern 6 9
lIIe - DumHrescu
strzelił
8-5
6.HSV
6
8
bramkę dla Tottenhamu, ale
FRANCJA
nie wystarczyło to by pokonać .
W lidze francuskiej nadal w wyNottingham. '
SOkiej formie znajduje się jedenasSkarżyskiego biegacza wyprzedził
Fot. PAP/CAF-EPA
tka Nantes, która prowadzi w taDariusz Kruczkowski z Grubeli. Kolejny mecz przegrała
dziądza, który na dystansie 1649 m
drużyna Romana Szewczyka verhampton 1:2; 13. Southenduzyskał czas 4.13,89 mln. Czas
Sochaux, tym razem z Le Havre.Bolton 2:1.
Wójcika -4.16,94 mln. Piąty był junior
Sporą niespodzianką 7/ kolejki
STS, Jacek Woslek - 4.21 ,24 min.
Wyniki 10 kolejki: Nicea - NanPremier League była przegrana
W biegu głównym pań triumfotes 1:3, SI. Etlenne - Lyon 1:1,
na własnym boisku Tottenhamu
wała Małgorzata Rydz /Budowlani
Lens - Cannes 0:2, Bordeaux z Nottingham Forest. WprawCzęstochowa! - 4.42.54 min. Trzecia
Strasburg 2:0, Martigues - Basdzie Nottingham w tym sezonie
była Violetta Franklewlcz - juniorka
tla 5:2, Paris SG - Auxerre 1:1,
jest w dobrej formie, ale .jedenasSTS - 4.59,82. Dobrze spisały się juPennes
Metz
1
:2,
Le
Havre
Sotka" z Londynu ma w swoich szeniorki kieleckich Budowlanych. Wlochaux 2:0, LUle - Caen 1:1.
regach tak doskonałych graczy,
letta Domagała była czwarta /2
jak Klinsmann czy Dumitrescu.
1.Nantes
10 24
22-10
w kategorii juniorek! - 5.09,81 min., a
Udertabeli - Neweastle zremisoJustyna Wnuk piąta - 5.13,35 ·min.
2. lyon
10 21
14-9
wał z Uverpoolem, a jeden punkt
Siódma była Malgorzata Kuranda 3.Cannes
10 19
16:-8
drużynie gości dało celne trafienie
Sędziszów.
4.Martigues
10
18
17-15
.wiecznie młodego· Rusha.
W sobotnich biegach startowało
5.Bordeaux 10 17
13-10
1.Newcastle 7
19
23-8
ogółem prawie 7 tys. uczestników
6.St. Etienne 10 16
18-9
w różnych kategoriach wieku. Wśród
2.Blackburn 7
17
16-3
dziewcząt z klas V najszybsza była
PORTUGALIA
3.NoIIingham 7 17
14-5
Agata Rosół /ŚP 1 Sędziszów/.
W rozegranym awansem me4.Manch.U. 7
13
12-6
W kategorii klas VII-VIII 2 miejsce
czu piątek kolejki ligi portugalskiej
5.Chelsea
7
12
12-8
zajęła Małgorzata Mrożek, a 4 "'JSporting Lizbona zremisował z
nleszka Jaskurzyńska - obie SP 1
6.Uverpool 7
11
12-4
Boavistą Porto 2:2. Jedną z braSędziszów . WŚlód chłopców w tej
mek dla gospodarzy zdobył JusNIEMCY
kategorii 3 był Robert Pawlak /STS/.
kowlak.
Wyjątkowo ciekawa jest tego/STS/
/STACH/
roczna Bundesliga. Wiele drużyn

ANGLIA
Wyniki meczów ekstraklasy
i I ligi angielskiej objętych zakła
dami piłkarskimi na 24-26.09.1994

Nasi

górą

"Zlota MUa

Wójcik i inni

Na kortach poznańskiej Olimpii zakończył się finałowy turniej sześciu najlepszych zespołów walczących o drużynowe
mistrzostwo Polski w tenisie.
Złoto zdobyli tenisiści MKT
Ł6dź. Srebrny medal przypadł
Olimpii Poznań, która pokonała
obrońcę tytułu Merę Warszawa.
Zespół Koloportera!Błękltnych
Kielce zajął szóstą pozycję·

Jak już informowaliśmy w pierwszym meczu drużyna Kolportera
przegrała z Lechię Gdańsk 1:5.
W drugim meczu kielczanie ulegli
drużynie OlimpII Poznań 2:4.
Punkty dla naszej drużyny wywal-

Trudno wygrać mecz bez
Piotra Czaski •••

ZŁY

JUNIOR

W meczu drugiej kolejki ekstraklasy koszykarze lECHA Batimex Poznań pokonali ETANEX STAL Stalowa
Wola 75-72 /36-33/.
Punkty dla Lecha: Kondraciuk
26, Małeckl 18, Ziółkowski 14,
Tomaszewski 6, Szafrański O oraz Szymanowski 6, Pięta 4, Bury 1 .
Dla Stali: Szwedo 16, Grzechowiak 14, Gołąb 10, Czaska
10, Prawica 6 oraz Rosiński 10,
Karolak 4, Szynkiel 2.
Niewiele brakowało , by Stal
wygrała ten trudny, wyjazdowy
mecz z renomowanych Lechem.
Przyczyniło się do tego na pewno
zejści e z boiska /po pięciu przewinieniach Piotra Czaski/ jeszcze
w pierwszej części meczu.
Spotkanie zaczęło się bardzo obiecująco dla zespołu Jacka Kalinowskiego. Przez kwadrans
goście byli zespołem lepszym,
dyktowali tempo gry i prowadzili.
W niektórych momentach 5. 6
punktami. W 13 minucie było
23:17 dla Stali i wszystko wskazy-

W dwóch pierwszych pojedynkach z Lechią i Oli mp ią widać było
brak Arkadiusza Wróbla Przy jego obecności kielecki zespół
z pewn ości ą osiągnąłby w Poznaniu korzystniejszy rezultat.
Ostatni
mecz
Kolportera
z późniejszy m triumfatorem fi-

go .
W drugiej połowie gra się
wyrównała. Na przemian prowadzili Lech 2-3 punktami, to znów
.odskoczyła· na taką samą przewagę Stal. Popis skuteczności
zaczął pokazywać 18-letni Małec
ki, który zdobył 18 punktów, przy
czym aż 16 w drugiej odsłonie te·
go spotkania.
W ostatnich minutach , gospodarze zdołali zdobyć trzypunktową
przewagę /70:67/, później było
podobnie /72:69/, lecz - w chwilę
później Lech zdobył sześciopunk
tową przewagę i zdołał utrzymać
zwycięstwo, mimo · licznych ataków gości.

Dwie na

jedną

W meczu drugiej kolejki ekstraklasy koszykarek AZS
lECH HESTJA Poznań pokonał STAR Starachowice 9275/43-41/.
I\Z.S Lech: Mrozlńska - lipińska 28, Słabęcka 27, Kły
szyńska 16, Gąsiorowska 15,
Przybylska 3, Bartocha 2, Stru1, Stawlcka, Wllczyńska.
Star: Łapka 26, Tkaczuk 14,
Zajączkowska 13, Kramarowa 8,
Pocheć 6, Kędzłor 4, Lisowska
2, Styczeń.
Sędziowali R. Głogowski z Katowic i J. Czeropski z Bialegostoku. Widzów 300.
Drużyna Staru nie dała rady
połączonym siłom dwóch poznańskich drużyn I\Z.S i Lech, choć
do przerwy mecz był bardzo zacięty i trudno byłoby wskazać czyim zwycięstwem się zakończy.
Pierwsze punkty zdobyły gospodynie po rzucie Słabęckiej zza
linii 6,25 m. Po chwili tym samym
popisała się Łapka doprowagała

dzając do remisu . Powodzeniem
zakończyła się kolejna akcja Staru
i nasze koszykarki objęły prowadzenie 5-3. Przez kilkanaście minut
ton grze nadawały podopieczne trenera Mariana Zająca . Starachowiczanki grały szybko i skutecznie
w ataku I uważnie w obronie utFzymując kilkupunktowe prowadzenie.

Dopiero pod

koniec

pierwszej

części gry poznaniankom udało się
zniwelować tę przewagę, a po kilku

kolejnych nieudanych akcjach Staru objęły prowadzenie.
Od pcx:zątIqJ
waqę uzyskały
roz1Jrywałf pi<ę

drugej pciołły przegospodyrie. Szybko
pod koszem kończąc
akcje cehymi rzutami. Starochowiczanki kontratakONały, ae ich rzutan
t>ra<0Nał0 precyzji. Przewaga poznania1ek wynosiła ~ ponad 20 pkt, ae
w ostatnich minutach Star nieco ją

Kierownik sekcji koszykówki
ZKS Stal Roman NIeznaiski powiedział nam, że zespół jego zaprezentował się z doŚĆ dobrej strony, stanowił równorzędnego partnera dla Lecha, a nawet był okresami zespołem lepszym, prowadząc przez sporą część meczu.
W Stali - R. Nieznalski nie wyróżnia nikogo, w Lechu - także.
Najbliższy mecz stalowowolanie
rozegrają w najbliższą sobotę
u siebie o godz. 18 z Mazowszanką Pruszków.
Pozostałe wyniki ekstraklasy
~oszykarzy : Nobiles Włocławek Sląsk Wrocław 90:77/41 :30/. Zastal Zielona Góra - Spójnia Stargard
66:63/32:39/. MKS Mazowszanka
Pruszków - Polonia Bytom 99:60
/54:29/, Agro Far Kraśnik - Stal
Boł;lrek Byto.m 75:83/47:45/. Aspro Snieżka Swiebodzice - Polonia
Przemyśl 79:86/42:40/.
1. Mazow.
2
4 179:136
2. Noblles
2
4 188:162
3. lech
2
4 169:148
4. Polonia P. 2
4 172:159
5. ETANEXI$. 2
3 143:130
6. Śląsk
2
3 159:154
7. Stal B.
2
3 159:155
8. Zastal
2
3 121 :134
9. Ag'r o Far 2
2 155:169
10. Snieżka 2
2 164:184
11. Spójnia 2
2 127:148
12. Polonia 2
2 136:193
/ST/

zmniejszył. Kolejny dobry mecz
w Starze rozegrała Edyta Łapka,
poza nią trudno kogoś wyróżnić .
Za tydzień : WARTA INVESTMENT Gdynia - STAR.
W pozostałych meczach grupy A:.
Warta Investment Gdynia -Olimpia
Poznań 61-72 /40-30/, Włókniarz
Białystok - AZS Toruń 81-79/4540/, Polonia Warszawa - Wisła Pepsi Kraków 70-80 /30-401.
1.0limpla
2
4 1n-129
2.Wlsła
2
4 160-141
3.AZS/lECH 2
4 1n-158
4.STAR
2
3 182-152
5.Włóknlarz 2
3 152-159
6.Jnvestment 2
2 144-157
7.AZS T.
2
2 147-186
8.Polonla - 2
2 130-1n
Grupa B: Stilon Gorzów - Start
Slpma Lublin 99-55/53-23/, Ślęza
Wrocław - GlInik Gor1lce 88-93
/81-81, 71-71-39-37/, Heros Pabianice - ŁKS Łódź 55-65 fZT-32.!,
pauzował Bouqet Zielona Góra,
1.ŁKS
2
4 159-114
2.Glinlk
2
4 170-157
3.Heros
2
3 127-133
4.Stilon
2
2
99-55
5.Ślęza
2
2 147-187
6.Start
2
2 124-176
7.Bouqet
2
1
68-72
S.SIJER

Ubywa Polak6w
na trasie

Polamani
motocykliści

Edyta Łapka była najskuteczniejszą zawodniczką Staru.
Fot. S. Sljer

zwycięstwa

czyli Aleksander Szwec pokonując Skrzyp czaka 5:7, 6:2, 6:0
oraz debel Paweł Herman/Dariusz Gąbka, który wygrał z duetem Lichoń/Skrzypczak ~:4, 7:6.
Drugi nasz debel Jacek Zurowski!Mlchał
Grabosz przegrał
z parą Łuczak/Kerber 1:6, 4:6.

wało, że do przerwy stalowowolanie będą wysoko prowadzić punktowo. Z minuty na minutę skuteczniej atakować zaczęli lechici i w 16
min. było już31-30dla Stali po rzutach Matecklego i Ziółkowskie

Do przerwy jak w Starachowicach

MKT Łodź mistrzem, Kolporter/Błękitni • szósty

Bez

strona %1

nałowym i ogólnym faworytem
Łódź zakończył się zwycięstwem łodzian 6:0. Kilka poje-

MKT

dynków tego mElqzu by/O bardzo
zaciętych. JacekZurowl;ki w meczu z Kaczorowskim wygrał drugiego seta 6:1, jednak w trzecim,
decydującym zabrakło mu sił

http://sbc.wbp.kielce.pl

przeg rał 5:7. Oto wyniki:
Dąbrowski - Aleksander

i

Bartek
Szwec
6:2, 6:7, 6:4; Andrzej Samets Dariusz Gąbka 6:4, 6:1;. Bernard
Kaczorowskl - Jacek Zurowskl
6:1, 1:6, 7:5; Paweł Motylewski - Michał Grabosz 6:1, 6:1.
Deble:
Iwański/Kaczorowski
Szwec/Gąbka 7:5, 3:6, ę:4; Motylewski/Domańsld - Zurowskl/Grabosz 7:5, 2:6, 6:1.
Końcowa kolejność tumieju: 1.
MKT Łódź 5 - zwycięstw , 2. Olimpia
Poznań - 4; 3. Mera Warszawa 3; 4.
SKT Sopot - 3; 5. Lechia Gdańsk 1; Kol porter/Blękitni Kielce - O.
/STACH/

Coraz gorzej wiedzie się naszym zawodnikom na trasie motocyklowej "sześciodnI6wkl".
Na trasach pod amerykańską
miejscowością Tulsa ściga się już
tylko trzech Polaków. W piątek
kontuzji doznał Wiktor \wańskl
i został wycofany z imprezy. Nasz
motocyklista stłukł rękę przy upadku , ale po założeniu prowizorycznego opatrunku pojechał dalej.
Przy kolejnej wywrotce skręcił
nogę . Iwański jest jednym ze 107
zawodników. którzy wycofali się
z tegorocznej Six Oays Enduro
z powodu kontuzji.
Heroizmem można nazwać wyczyn Włocha - Tulio Pelegrlnellego /Włosi prowadzą w klasyfikacji
drużynowej/, który na trasie ziamai
obojczyk, dojechał do mety i zapowiedział, że nie wycofa się z zawodów. Ciekawe co na to lekarz?
Od l egłe

miejsce naszej ekipy
klasyfikacji d ru żynowej piętnaste - zapowiada kl ęskę , jakiej nie pon ieŚliśmy w sześciod
niówce od kilkunastu lat.

w
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Iskra wywołała zdziwienie i ... jest liderem

Rośnie

forma
Radomiaka

Z INNEJ BAJ I
W meczu I ligi piłki ręcznej mężczyzn Grunwald Poznań uległ w Wągrowcu ISKRZE-CERESIT KIELCE

17:26/7:14/. ,

\,

Iskra: Kośmider, Paczkowski - Lubaski 6, Przybecki 5,
Błacha 4 /3/, Luberecki 4,
Budny 3, Bugaj 3, Zielonko
1, Jaszczuk, J. Sieczka, T.
Paluch. Kary: 6 min.
Grunwaid: Stachowiak, Ła·
buziński - Glinkowski 6 /5/,
Ciarkowski 3, Niepoń 2, Peda
2, Lewandowski 2, Kujawski 1,
Czerniak 1, Kitowski. Kary: 2
min.
Sędziowali:

kowie z
200.

A. A.

Mikołajcza

Wrocławia.

Alit

Widzów:

Szczere zdziwienie wywoła
li w Wągrowcu piłkarze ręczni
Iskry, bowiem na mecz przyjechali ... prywatnymi samochodami. Mistrz Polski podróżują
cy w ten sposób to raczej niecodzienne zjawisko. Prawdopodobnie kielczanom nie udało się załatwić autokaru.
Różnica umiejętności obu
zespołów oraz fakt, że zawodni-

cy Grunwaldu wyszli na parkiet
ciężko przestraszeni i oddali
punkty praktycznie bez walki
spowodowała , że mecz nie był
wielkim widowiskiem . Poznania-

odpoc~ywal •••

DERBY KIELC
DLA AZS
Ze względu na udział pingpongistów Alitu Ożarów
w rozgrywkach pucharu "Inter-Cup", mecz w ramach II
ligi grupy A pomiędzy Mazovią Mińsk Mazowiecki a drużyną z Ożarowa zaplanowany na niedzielę został przesunięty na termin późniejszy.
Wczoraj

jednak

przed

południem w Ożarowie m i ał
się odbyć mecz 1/ ligi grupy B
w tenisie stołowym , gdzie
występuj ą
rezerwy Alitu.

Przeciwn ikiem ich miał być
zespół Pilicy/Pułaski Warka ,
który jednak nie stawił się
w wyznaczonym termin ie na
spotkanie. Drużyna Pilicy nie
powiadomiła
również
wcześniej organizatorów spot-

kania o powodach niezjawienia s i ę na meczu, stąd też
prawdopodobnie
zostanie
d rużynie Alitu przyznany walkower. Jednak na decyzję
w tej sprawie poczekać
będzi emy musieli parę dni aż
ostateczny werdykt wyda wydział gier PZTS.

***
W drugiej kolejce rozgrywek II ligi w grupie A kobiet
doszło do ciekawego poje-

Młodzicy

dynku w Kielcach. Po zaciętej
grze zespół AZS pokonał 10-8
Kolejarza.
W innych meczach tej grupy
padły następujące rozstrzygnięcia : Amonit Łuków - Tło
ki/Stai Gorzyce 14-4, Wojsła
via Wojsławice - LKS Jedlińsk
14-4, Broń II Radom - Strażak
Wielogóra 15-3.
1.Amonit
2 4
31-5
2.Broń II
2 4 25-10
3.Wojsłavia
2 2 25-11
4.Strażak
2 2 20-16
5.Kolejarz
2 2 19-17
6.AZS
2 2 17--19
7.Jedlińsk
2 O
5-31
Tłoki
2 O
5-31
W grupie A mężczyzn uzyskano
wyniki: Sygnał Lublin - Pogoń II
Siedlce 7-11, Ogrodnik Grójec.Stok Zakrzówek 14-4, STS
Skarżysko - źródło Kielce 12-6,
San Wrzawy- Tęcza Kraśnik 13-5.
/NOR/, /SOY/

do kontroli

Medale w Memoriale
Z trzema medalami wracają z Poznania młodzi lekkoatleci z województw kieleckiego i radomskiego, którzy
startowali w małym memoriale Janusza Kusocińskiego.
Złoty medal w biegu na 200
m ppł. zdobyła zawodniczka Budowlanych Kielce Marta Jóźwik
uzyskuj ąc czas 31 ,00 sek. Srebrny medal wywalczyła Justyna
Gajos z MKS Przysucha w rzucie oszczepem, a brązowy mło
ciarz Budowlanych Radosław
Ciosk rezultatem 39,98 m
Bardzo dobrze spisali si ę pozostali nasi reprezentanci wywalczając kilka miejsc w fina/ach
swoich konkurencji i bijąc rekordy życiowe. Blisko miejsca na
podium była A nna Kądziela
/MKS Ostrovia Ostrowiec Sw.!,
która zajęła 4 miejsce w biegu
na 600 m poprawiając swoją
.zyciówkę" wynikiem 1.40,28

cy objęli prowadzenie w 1 minucie, szybko jednak zrobiło się 1:4
i emocje skończyły się . Później
kielczanie bez wysiłku znacznie
zwiększyli przewagę i kontrolowali sytuację. Trener Edward
Strząbała mógt-poeksperymentować z ustawieniem zespołu ,
a jak nam powiedzieli dziennikarze z Poznania, niektóre warianty gry obronnej /dobra partia
Wiktora Jaszczuka i Jacka
Kośmidraj były dla beniaminka
jak z "innej bajki". Wprawdzie
przeciwnik był bardzo slaby, ale
kielczanie zagrali dużo lepiej niż
w meczach z Hutnikiem i Pogonią.

Kolejnym przeciwnikiem Iskry
za tydzień Zagłębie Lubin. Mecz odbędzie się w Kielcach.
W pozostałych spotkal}iach:
Petrochemia Płock - Sląsk
Wrocław 28:24/14:10/, Pogoń
Zabrze - Hutnik Kraków 27:24
/14:11/, Wisła Puławy - Wybrzeże Gdańsk 27:28/1 0:12/, Ani/ana Łódź - Pogoń Szczecin
33:24/19:11/, Zagłębie LubinWarszawianka 20:27/7:13/.
3 6 81 :70
l.1SKRA-C.
2.Wybrzeże
3 6 72:64
3.Warszawianka 3 5 74:63
4.Petrochemia 3 4 71 :67
5.Śląsk
3 4 . 78:66
6.Pogoń Z.
3 3 73:71
7.Hutnik
3 2 80:83
8.Zagłębie
3 2 60:66
9.Anilana
3 2 70:80
10.Wisła
3 1 68:71
11.Pogoń Sz.
3 1 68:80
12.Grunwald
3 O 58:76
/PK!
będzie

* Na rozegranych w Warszawie zawodach o Klubowy Puchar Europy Juniorów w lekkiej
atletyce męska drużyna Skry
Warszawa zajęła drugie, a
żeńska czwarte miejsce. Wygrały zespoły City Sports Moskwa /juniorzy/ i Orlenok Sankt
Petersburg /juniorki/.
* W finaie turnieju tenisowego
w Tokio Arantxa Sanchez-Vicario /Hiszpania/ pokonała Amerykankę Amy Frazier 6: 1,
6:2.
* Tomasz Bajerski /Apator Elektrim Toruń/wygrał międzyna
rodowy turniej żużlowy juniorów
o Puchar Warszawy.
* 16 tys. biegaczy z 70 krajów
wzięło
udział w
maratonie
w Berlinie. Wśród mężczyzn
wygrał Antonio Pinto /Portugalia/, a Polak Mirosław Plawgo
był 10. Wśród kobiet pierwsza
była Niemka Katrin Doerre-Helnig, Małgorzata Sobańska
była trzecia, Elżbieta Nadolna
siódma, a Krystyna Kuca dziewiąta.

/opr. PK!

-

Siarka
gronIi
Nasze drugoligowe zespoły zanotowały kolejne udane występy. Uder - tra-

Marek Budny /z piłką/ w spotkaniu z Grunwaldem miał łat
wiejsze zadanie niż w prezentowanym na zdjęciu meczu
z Hutniki~m.
Fot. A. PIEKARSKI

nobrzeska Siarka rozgromiła Pomezanię, do wysokiej formy dochodzą piłka
rze Radomiaka, a skazywani przez niektórych na
spadek z ligi Błękitni zdobyli kolejny punkt.

* Lechia
Wrocław

Grupa I
Dzierżoniów

.
-

Sląsk

0-0. 4 tys.

*

Pasowicz nadal w form.i e

Wygrana cieszy
W meczu o drużynowe mistrzostwo Polski KSZO Ostrowiec pokonało Polonię Świdnica 13:7.
Wyniki walk, na pierwszym
mieiscu gospodarze: PasowiczZajączkowski 3:0, Miełandowicz
Nycz dwa do remisu dla Miełowi
cza, Domoradzki - Globisz 3:0,
Nowak przegrał przez poddanie
w II rundzie ze Staruszenką ,
Wałejko nie wyszedł do walki z
Dubrowskim, Głowacz zremisował z Pata litą, Bartczak /Polonia!
zdobył punkty bez walki, Jakuliczyk - Treczyński 2:1, Miałkowski
- Kuntusz 3:0, Wieczorek - Bonin
3:0.
Pięściarze KSZO po raz pierwszy od dłuższego czasu oddali na
własnym terenie cztery punkty
walkowerem , co jest pewnym
zgrzytem na tle, w sumie, dQbrej
postawy zawodników gospodarzy
w ringu . Ponownie baq:izo dobrą
walkę stoczył Pasowicz, który
znów jest w wysokiej formie, a pon ieważ ambitny Zajączkowski starał mu się dorównać , przez trzy
rundy toczyła się twarda walka
nagrodzona przez publiczność
głośną

owacją.

ciosów, stać go było na zaakcentowanie swojej przewagi na zakończenie pojedynku . Słabszy
występ Jakubczyka spowodowany był urazem prawej dłoni. W walce z groźnym Treczyńskim
pięściarz KSZO boksował tylko
lewą ręką . W tej sytuacji już samo
wyjście na ring zasługuje na uznanie. Za dwa tygodnie pięściarzy
KSZO czeka wyjazdowy mecz
z warszawską Gwardią , w którym
ze względu na sytuację kadrową
trudno będzie liczyć na sukces.
- Obie drużyny boksowały bardzo twardo - powiedział po meczu
trener Jerzy Baraniecki. - Wszystkie walki , nawet zakończona
przed czasem Nowaka, który boksował z kontuzją , były bardzo zacięte do ostatniej sekundy. W tej
chwili przeżywamy olbrzymi kryzys kadrowy. W tej sytuacji Jakubczyk musiał boksować jedną ręką,
bo ktoś musiał wyjść na ring, aby
nie przegrać meczu walkowerem .

Miełandowicz

z Domaradzkim w swoim stylu
chodzili po ringu za rywalami, aby
wygrać przed czasem , ale Nycz
z Globiszem to dobrze wyszkoleni
pięścia~e i walki z ich udziałem
mogą się podobać . Na słowa uznania zasługuje . także Głowacz ,
o którym trener Zydkow mówi, że
w ringu nie ma dla niego autorytetu, wychodzi i boksuje z każdym .
Tym razem Głowacz boksował
z Patalitą i mimo iż rywal jest zawodnikiem bardziej wszechstronnym wywalczył co najmniej jeden
punkt. Ciekawe były rewanże za
pojedynki w mistrzostwach Polski.
Miałkowski bił seriami w podwójną gardę i korpus Kuntusza, ale jego ciosy jakby nie zostawiały
śladu na rywalu, który nieustannie
parł do przodu starając się zadawać silne ciosy w zwarciu i półdys
tansie. Kuntusz zachował też
więcej sił w końcówce tego pojedynku. Wieczorek natomiast jest,
nie wypominając mu wieku, wciąż
w dobrej dyspozycji. W pojedynku
z Boninem, który był bardzo szybki i obfitowai w ciężkie wymiany

min. W finałach wystąpili ponadto: Artur Skóra /Budowlani/
w rzucie młotem - 33,50 m, Artur
Kania /Olimp Końskie/ w biegu
na 2000 m - 6.45,70 min./rekord
życiowy poprawiony o 7 sek.!, Joanna Kal /SP Chmielniki
w pchnięciu kulą - 9,93 m, Agnieszka Pająk /Budowlani/ na
300 m - 44,1 8 /r.ż./, Marta Januchta /M~S Przysucha/ na 300
m, Sylwia Zurowska /MKS Przysucha/ na 100m ppł.
Po raz pierwszy w Polsce
wszyscy zwycię zcy tych zawodów /rozgrywanych w kategorii młodzików!/ musieli poddać
się kontroli antydopingowej.
/SOY/

***
W innych spotkaniach tej grupy
uzyskano następujące wyniki :
Victoria Jaworzno • Gwardia
Warszawa
15:5,
Gwardia
Wrocław - Kleofas 06 Katowice
15:5. Mecz Jastrzębie· Hetman
Zamość nie odbył się, prawdopodobnie Hetman wycofa się z rozgrywek.
1.Victoria
2.Gw. Wr.
3.Gw. W-wa
4.Polonia
5.Jastrzęble

6.Kleofas
7.KSZO
8.Hetman
W grupie II

11
11
11
11
10
10
11
9

17 140-80
16 124-96
11 113-107
11 110-110
10 119-81
10 91-109
9
99-121
O 43-136

padły następujące
rozstrzygnięcia: Hetman Białys
tok - Renoma Start Elbląg 13:7,
Olimpia Poznań - Walka Zabrze

14:6, Zawisza Bydgoszcz - Concordia Knurów 8:12. W tabeli
prowadzi Concordia.
{TeZ/, /J/

*

Słynny pięściarz Muhammad Ali wystąpił w roli promo-

tora pojedynku o tytuł mistrza
świata w zapasach "wolnoamerykańskich", czyli wrestlingu między gwiazdorem tego
sportu Hulkiem Hoganem i
Rio Fiarem. Walka odbędzie
się 23 paździ ernika w Jee Lours Arena w Detroit. Na
zdj ęc i u od lewej Ali Hogan
z mistrzows ki m pasem , inny
znany w restler MrT oraz Rio
Flar.
Fot PAP/CAF-AP

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

Wisła Kraków - Pogoń Oleśnica 1-0/0-0/. Kaliciak 66/kar-

ny/. 2 tys.

*

Miedź Legnica - Naprzód Rydułtowy 0-0. 600.

* Chrobry

Głogów

- Lechia
7. 1000.
* Śląsk Wrocław - Stiłon Gorzów 0-1/0-1/. Oróżdż 29. 700.
* Krisbut Myszków - Amica
Wronki 0-1 /0-0/. Cejrowski 86.
1,5 tys.
* Polonia Bytom - Bałtyk Gdynia 1-0/1-0/. Maciuszek 17. 500.
* Arka Gdynia - Zawisza Bydgoszcz 0·2/0-1/. Kryształowicz 5,
Kempa 90. 1,5 tys.
* Odra Wodzisław - Górnik
Konin 2-2 /2·21. Wisełka 4, Wieczorek 39 - Szczepaniak 25, 33.
1000.
1.Amica
9 15
9-1
2.Śląsk
9 14 17-4
3.Zawisza
9 14 15-5
4.Ślęza
9 10 13-7
5.Polonia
9 10 13-11
6.Miedź
9 9
5-3
9-10
7.Wisła
9 9
8. Naprzód
9 9
9-11
9.Arka
9 9
4-9
10.Chrobry
9 8 12-10
11.Lechia D.
9 8
9-11
5-8
12.Stilon
9 8
13.0dra
9 7 10-12
7-9
14.Lechia G.
9 7
15.Bałtyk
9 7 10-14
16.Krisbut
9 6
7-10
17.Pogoń
9 6
6-15
5-15
18.GÓrnik
9 6
Gdańsk

0-1/0-1/.

Głos

Grupa 2
* Hutnik Warszawa - Jagiellonia Białystok 4-1 /2-1/. Wiereszko 78,87, Koc 14, Włodarczyk 32
- Giedrojć 37. 500.
* Avia Świdnik - Lublinianka
0-1/0-0/. Zolech 60. 400.
* Motor Lublin • Okocimski
Brzesko 0-0. 800.
* Siarka Tarnobrzeg - Pomezania Malbork 6-1/2-0/. Zagórski
28, 57, 66, Tyburski 59, 76 z karnych, Białek 19 - Uzak 87. 4 tys.
* GKS Bełchatów - Szombierki Bytom s-o /1-0/. Górski 78, 89,
Berensztejn 65, Rogan 58,
Chwiałkowski 38. 2 tys.
* Karpaty Krosno - Wisłoka
Dębica 2-1/1-1/. Kwolek 44 z karnego, Loch 83 - Kalita 21. 1,5 tys.

* Radomiak - Unia Tarnów 2-0
/2.(J/. Kozieł 3, Machnio 42. 4 tys.
* Błękitni Kielce - FC Piaseczno 1-1 /1-1/. Pietrzykowski 21
/karny/ - Gołaszewski 29. 800.
* Hetman Zamość - Polonia
Warszawa 0-0. 3,5 tys.
1.Siarka
9 15 16-4
2. Bełchatów
9 14 17-5
3.Piaseczno
9 12 10-7
4.Hetman
9 11
12-5
5.Radomiak
9 10 15-9
6.Lublinianka 9 10 15-18
7.Pomezania
9 10 10-13
8.Hutnik
9 9 15-12
12-9
9.MotQr
9 9
10.Avia
9 9
9-8
11.Polonia
9 9
7-8
12.wisłoka
9 8 12-13
13.Szombierki 9 8 11-16
14.Unia
9 7 16-13
5-12
15.0kocimski 9 6
6-14
16.Jagiellonia 9 6
17.Błękitni
9 5
5-16
4-1 5
18.Karpaty
9 4
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Echo sportowe · kieleckie
Siedmiu piłkarzy ŁKS nie stawiło się na zbiórkę swojej druży
ny przed meczem z Legię. Powód • zaległości płacowe. W efekcie trener Polak zabrał do
Warszawy tylko 11 piłkarzy. Ło
dziania przybyli na stadion Legli
na 45 minut przed rozpoczęciem
spotkania, które
przegrali 0-3. Pierwsze zwycięstwo w tym sezonie odnieśli
piłkarze Ruchu Chorzów.
Komplet wyników 8 kolejki ekstraklasy:
• Hutnik Kraków - Stal Stalowa Wola 1-1 /€HJ/. tapczyński
86 - Rybak 72/karny/. 2 tys.
• Legia Warszawa - ŁKS
Łódź 3-0 12-0/. Podbrożny 6 i 12,
Szeląg 51 4 tys.
·Warta Poznań - Sokół Pniewy 1-1 10-1/. Magowski 88 Rząsa 45. 1 tys.
• Stomil Olsztyn - Stal Mlelec4-1/1-1/. Jasiński 35, 65, 70,

KSZO Ostrowiec
- Górnik Łęczna 0:0
KSZO: Styczyiłskl 6 - Gaweł
7, Adamus 7, Karwackl6, Moslołek 6, Sudół 6 lod 88 mln.
Wronal, Pacoń 6, Graba 6, lasockl 5 /od 57 min. Więlgu
szewski 4/, Gaszczyn 6, Zelazowskl7.
Sędziował W. Andrzejewski
z Radomia, widzów 3 tys.
Tylko przez pierwszy kwadrans piłkarze Górnika dotrzymywali kroku gospodarzom przeprowadzając kilka składnych akcji, a mimo to wywieźli z Ostrowca cenny punkt. Stało się tak za
sprawą nieskutecznej gry gospodarzy, którzy żadnej z kilku
znakomitych okazji nie f:amienili
na bramkę. W 15 min. Zelazowski nie wykorzystał doskonałego
dośrodkowania Graby, a chwilę
później "główkę" Mosiołka po
centrze Zelazowsklego z najwyższym trudem wybił na rzut
rożny
Klajda. Tuż przed
przerwą dogodnych sytuacji nie
wykorzystali Gaszczyn I Graba.
W kilku innych przypadkach
zabrakło w ostatnim pod.aniu
dokładności i zimnej krwi pod
bramką rywali. Po przerwie gra
si ę zaostrzyła. Obrońcy Górnika
często nawet przy pomocy zapaśniczy'ch chwytów powstrzymywali Zelazowskiego, Gaszczyna I Grabę.
Z. TVCZVŃSKI
KORONA Kielce
- AZS Biała P. 0-2 /0-1 /
Pietrasiński 30, 0-2 Anduła 46.
Korona: Dygas 5 - Stefański 5,
Nocoń 5, Stępniewski 5, Heinrich 4 - Mądzik 3 lod 55 min. Wicha 4/, Grzesik 3 lod 52 min.
Dulęba 2/, Fendrych 6, Kozubek
5 - Pastuszka 5, Janczak 4.
Żółte
kartki:
Stefański,
Stępnlewskl/K/, Anduła, Jaszczyszyn I Warzyszyn IAZS/.
Sędziował T. Wróbel z Radomia, widzów 800.

-

W szóstej kolejce klasy

Okręgowej zanotowano klika

niespodzianek. Nldzlanka
Makoszyn
przegrała na
Własnym stadionie z Orllczem Suchedniów, a Star uległ Nowinom.
GKS Rudkl - Victoria Skalbmierz 2:0 /1 :0/, Brzozowski 2,
Sędziował Cz. Chuk.
Było to ciekawe i emocjonujące spotkanie. Obydwie
drużyny stworzyły wiele sytuacji
POdbramkOWYCh, ale tylko 2 zostały wykorzystane przez gospodarzy.
Górnik Miedzianka - partylant Radoszyce 3:0 13:01, SzyIl)ański 13, Krawczyk 16, Po!"lUcek 20. Sędziował S. Dej·
Worek.
~ospodarze dali popis gry
'IV Pierwszych 20 minutach, kiedy
~o ZdOłali strzelić aż 3 gole. Później
Ontrolowali przebieg wydarzeń
na bOisku.

Piłkarze

ŁKS

od"'ólNili
""yjazdu na ",ecz!

~

STRAdK
~W ŁODZI
Czereszewski 80 - Konopelski
2S.10tys.
• Ruch Chorzów - Petrochemia Płock 3-1/1-1/. Posiłek 51 ,
55, Gęsior 15 - Traczyk 33.
2466.
• Zagłębie Lubin - Górnik
ZabrzeO-1/0-1/. Nosal 36. 2 tys.
• Raków Częstochowa Lech Poznań 1-2 /1-0/. Spychalski 39 - Rzepka 49 /karny/,
Piskuła 90. 6,5 tys.

Porażki

• Widzew Łódź - Pogoń
Szczecin 2-0/1-01. Kowalczyk
42, Pikuta 71 . 4 tys.
• Olimpia Poznań - GKS Katowice 1-1 10-01. Szymkowiak
87 - Wolny 90. 2,5 tys.
1.GÓrnik
2.GKS
3.Legia
4. Widzew
5.0limpia
6. Sokół

8
8
8
8
8
8

13
13
11
11
10
10

16-5
14-4
16-7
14-8
15-8
10-7

Korony i Granatu

~BUCOVIA

~ATAKUdE
W 85 minucie strzał jednego
z napastników Korony /ładny,
techniczny lobl trafił w poprzeczkę. Dobitkę Pastuszki z linii
bramkowej wybił stoper AZS.
Piłka trafiła pod nogi kolejnego
napastnika kielczan. Tym razem
na posterunku był bramkarz wybijając piłkę poza pole karne.
Tam dopadł ją Heinrlch, który z
18 metrów posłał potężną
" bombę" w ... słupek. Gdyby podopieczni trenera Palika przez
całe spotkanie grali tak jak w ostatnich 5 minutach, spotkanie to
zal<ończyłoby się ich wygraną
różnicą kilku goli. Być może wynik byłby też inny, gdyby w 76
min. Heinrich wykorzystał rzut
karny podyktowany za faul na
Janczaku. Goście zaprezentowali się w Kielcach korzystnie.
Grali uważnie w obronie, pokazali że wiedzą na czym polega
atak szybki i pozycyjny. Właśnie
po takim ataku Pietrasiński wykorzystał niezdecydowanie obrońców Korony i zdobył prowadzenie. Tuż po wznowieniu gry
w 11 połowie szybką akcję AZS
zakończył celnym strzałem Anduła, ustalając wynik meczu.

82 min. Ślusarczyki, Goraj 8,
Staniec 7 lod 85 min. Łodej/.
Żółta kartka: Radłowski ITI.
Sędziował: S. Kosior z Chełma.
Widzów 300.
Od początku Bucovia miała
sporą przewagę i często przedzierała się pod bramkę Bożyka,
trójka napastników siała tam
spory zamęt. Ustawienie zespołu Antoniego Hermanowlcza uniemożliwiało gościom
używanie ich najgroźniejszej
broni - kontrataku . Najładniejszą
akCję meczu zakończyła druga
bramka - po ostrym dośrodko
waniu A. Marcisza "przyłożył
nogę" Staniec i piłka wpadła do
siatki obok zupełnie zdezorientowanego bramkarza. Nie miał
szczęścia najlepszy strzelec Bukowian - Gołąbek, który miał kilka okazji do zdobycia gola, trafił
m.in. w słupek, ale swego konta
bramkowego nie powiększył.
Dobrze grała nasza obrona - gorzyczanom tylko kilka razy udało
się zagrozić bramca Sroki. Warto dodać, że była to pierwsza porażka zespołu Stali w meczu wyjazdowym w tym sezonie.
PK

ISTSI
BUCOVIA
- StaltTł. Gorzyce 3-1

POD LASIE Sok. P.- GRANAT S. 2-111-0/,1-0

/2-0/

1-0 Goraj 20 mln., 2-0 Stanlec 27 mln., 2-1 Wydra 60
min. z karnego, 3-1 Goraj 62
min.
Bucovia: Sroka 6 - D. Marcisz
6, PawlIk 6, Drogosz 6, S. Malaga 6 - Gołąbek 6, Wilk 6,
Czarnecki 6 - A. Marcisz 7 /od

Ambroziak 40, 2-0 MosleJ 70 2-1 Skalski 88.
Granat: Śwldunowicz 4 - Ozlewit 3, Wawrzyńczak 4, Szustak
3, Wojtai 3/0d 65 Bąk 1/- Opara
3, Krzysztoszek 2, Skalski 4,
Przybycień 3 - Siudek 3, Szarowski3.

Orlicz pokonał Nidziankę

Nowiny
w formie
Star Starachowice - Nowiny
1:3 10:3/, Trawczyński 83 - Nowak 25, Łapot 38, Kwiatkowski
43. Sędziował G. Nawara.
Jak podkreślali obserwatorzy było
to spotkanie stojące na bardzo wysokim poziomie. Goście zagrali bardzo
skutecznie, a ich zwycięstwo mogIo
być jeszcze bardziej efektowne.
Politechnika KIelce - Zenit
Chmielnik 1:2/0:1/, Stawiarski 80 dla
Politechniki. Sędziował J. Pieron.
Gospodarze nadal nie zdobyli
punktu i wydaje si ę , że będą mieli
kłopoty z utrzymaniem się w tej
klasie rozgrywek.

Skała TumIIn - Piaskowianka

Piaski 2:2 10:2/, Matera i Mazur
dla Piasków. Sędziował Z. SI·
tarz.
Do przerwy gości e strzelili 2 99le i wydawało si ę , że odn iosą zwycięstwo . Po przerwie Sk ała zagrała jednak ambitnie i doprowadziła do remisu.
Sparta Kazimierza Wielka Spartakus Daleszyce 2:1 10:1 /,
Marzec 54 76 - Bernat 35.

Sędziował M. Patyński.

Mecz był słaby. Gospoda.rze
mieli trochę więcej szczęŚCia I udało im się zain kasować 2 punkty.
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7.Lech
8.Stomil
9.Stal sw
10.Hutnlk
11.Ruch

8
8
8
8
8
12.Zagłęble
8
13.Pogoń
8
14.Petrochemla 8

9
10-8
8
14-12
8
7-11
7
9-9
7
6-7
7
11-15
6
6-9
6
7-11
1S.ŁKS
8 6
8-13
16.Stal M
8 5
11-14
17. Raków
8 4
9-18
18.Warta
8 3
4-21
Najlepsi strzelcy: 5 - Jasiński
IStomil/, 4 - Cygan /~tal M/,
Mielcarski IOlimpia/, Swierad
/Zagłębie/, Czereszewski IStomil/, Podbrożny /Legia/, 3 - Borówko IOlimpia/, Bukalskl/Hutnik!, Kowalczyk /Legia/, MacieJewski IGKSI, Siadaczka IPetrochemia/, Strojek IGKSI, Walczak IGKS/, Pawlak /Raków/,
Pikuta/Widzew/, Rząsa/Sokół/,
Gęsior IRuch/.
ISOVI

Żółte kartki: Sza~owskli Opara
IG/. Sędziował C. Zekickl z Lubli-

na, widzów 1000.
Piłkarze ze Skarżyska nie mogli
znaleźć skutecznej recepty na
gospodarzy. którzy przez caly
mecz ... bronili się wyprowadzając
tylko szybkie kontrataki. Para napastników Podlasia Ambroziak Mosie) mocno niepokoiła defensywę
Granatu i praktycznie
przesądziła o zwycięstwie swojej
drużyny. Najpierw Amb!oziak
w sytuacji sam na sam ze Swidunowlczem nie dał mu żadnych
szans zdobywając prowadzenie.
W 70 minucie MosieJ rozpoczął indywidualną akcję na własnej p%wie i po szybkiej wymianie piłki z
Ambrozlakiem strzel i ł drugą
bramkę dla gospodarzy. Gol dla
Granatu padł po rzucie rożnym,
kiedy pewni zwycięstwa piłkarze
Podlasia zostawili bez opieki Skalskiego.
ISOVI
W i n~h meczad1: Pogoń Siedlce •
Or1ęta Łuków 1:0/0:01, Pawlusiewicz 83;
Broń Radom - Stal Kraśnik 1:1 /0:01, Kcniarczyk90 -Matysiak T1;Stal Nowa Dęba
-Granica Chełm 2:2/1:1/, Kuczek31 , Kamiński 55 - Czuluk 23, Ziarkowski 88; Zadrzew Zawadówka - Spółdzielca Morszków 3:0/2:01, Neckar 12, 67, Szafulski 56.

1. KSZO
2. AZS
3. BUCOVIA
4. KORONA
5. Podlasie
6. Górnik
7. Pogoń
8. Tłoki
9. Orlęta
10. GRANAT
11. Stal K.
12. Stal NO
13. Zadrzew
14. Broń
15. Granica
16. Spółdzielca

8
8
8
8
8
8
B
8
8
8
8
8
8
8
8
8

12 24:3
12 21:8
11
15:6
11
9:7
10 13:7
10
8:4
10
9:6
9
9:6
8
16:9
8
7:9
6
6:8
6
8:16
5 10:21
4 • 6:13
4 11 :25
1
1 :25
. Żelazowski,

Najlepsi strzelcy: 7
Gaszczyn IKSZO/; 6 . Pi etrasińsk i
/fl2.S/, 5 - Kożuch /fl2.S/, Go/ąbek /Bu
covia/, Florczuk, Ambroziak /Podlasie/

Zdrój

przegrał

w Janowie Lubelskim

Rel-nis
lidera
W ósmej kolejce IV ligi drużyna Zdroju Busko dosyć
niespodziewanie przegrała w Janowie Lubelskim z Janowianką. Dobry mecz oglądali kibice w Miechowie, gdzie
miejscowa Pogoń zremisowała z Wisłą Sandomierz 2:2.
Naprzód Jędrzejów - Alit Ożarów
2:2/2:1/, Wyrozumski 32, 43 Cleślak
- Wllczyńskl27, Węglorz 87
Na początku lekką przewagę uzyskali
goście i zdobyli prowadzenie. Potem jednak piłkarze Naprzodu doszli do głosu
i jeszcze przed przerwą zdobyli dwie lad·
ne bramki. Gdy wydawalo się, że wynik
meczu nie ulegnie już zmianie Węglorz
doprowadził do remisu, który jest bardziej
korzystny dla gości. Dzialacze miejscowych sporo lNIag mieli do pracy sędziego.
Nida Pińczów - Sparta Owikozy
2:1/2:0/, Mila 5, MaJ 13 - Szajnowskl

66.
Już w 5 minucie Mila potężnym uderzenim z 40 metrów zdobył bramkę dla
Nidy. Kilka minut później strzal
Górskiego trafił w poprzeczkę , a dobitka MaJa dała miejscowym drugiego go·
la. Gospodarze mieli w tym meczu
sporą przewagę , ale nie potrafili tego
wykorzystać. W 66 minucie SzaJnowski zmniejszył rozmiary porażki.
Pogoń Miechów - Wisła Sandomierz 2:2/0:1/, Kazleczko 63 z karnego, Paczyńskl71 - Panek 9, P. Pacholczak 81.
Pierwsze minuty to przewaga Wisły,
a jej efektem była już w 9 minucie bram ·
ka Panka. Potem mecz się wyrównał,
a więcej sytuacji strzeleckich stworzyła
Pogoń. Wyrównanie padło dopiero w 63
minucie z karnego.
Czarnovla/Błękltnlll Kielce - Łysi
ca Bodzentyn 0:1 /0 :0/, Wzorek 80.
Było to wyrównane spotkanie. Goście
grali bardzo uważnie w obronie ł groźnie
kontratakowali. Mimo kilku okazji z obyd·
wu stron długo utrzymywał się wynik re·
misowy . Na 10 minut przed końcem
Wzorek znalazł się w dogodnej sytuacji,
przelobował bramkarza Czamovii i zdo·
był jedynego gola tego meczu.
Siarka RTarnobrzeg - Sokół Nisko 1:2
11:0/, Rejczyk 11 - Maślach 69, Kuslak 89.
Czarni Połaniec - Stal II Stalowa
,Wg!ą
W'gP'CW§k! m

n 'H'

Łękowskl18, WiszniewskI 83 -

Kru-

czek 70.
Janowianka Janów tubelskl •
Zdrój Busko 2'{) /1'{)/, Nlzloł 18, KulIńskl70.

Doczekali się wreszcie sympatyCf :Janowianki pie!WSzego w tym sezonie 1YfYcięstwa s'NOjej drużyny. I to nie z byle kim,
ale z trzecią drużyną figowej tabeli. Od początku gospodarze, mimo iż faworytem
spotkania b)ł.ł jedenastka Zdroju, przep·
rowadzała szybkie ataki, dzięki którym Niziołw 18 min. uzyskał prowadzenie. Wraz
z upływem czasu goście starati się za
wszelką cenę wyrawnai:; i w efekcie ,.dos·
tali" drugą bramkę .
Wlsan Skopanie - Hetman Włosz
czowaO.{)

1.HETMAN
2.Stalll
3.Czarni

B
B
8
4.ŁYSICA
8
5.ZDRÓJ
B
6.Alit
8
7.Sokół
8
B.POGOŃ
8
9.VVisła
8
10.NIDA
8
11.Wlsan
8
12.Sparta
8
13.NAPRZÓD 8
14.Slarkall
8
15.CZARN...st. 8
16.Janowianka 8

12 15-4
10 21-7
10 15-13
9
9-6
9
10-8
9
9-8
9
12-12
13-17
9
8 12-12
8
11-16
7
3-4
7
6-8
6
7-12
6
12-18
5
6-~
4
4-11

Najlepsi strzelcy: 5 . Skorupa I Siarka III, Kazleczko /Pogoń! , Ziarek
/ Sokół/, WIszniewski /Czarni/; 4 Góreczny IStal ll/, Klama /HetmarV; 3
- Rubinklewicz / Stalll/, Słomka /Siar
ka 11/ , Górski / Nida/, Kumor /Zdrój/, LI·
plec /Łysica/, Kośclołek /HetmarV, WaIski (Wisła/, Janlec /Zdrój/, Szymanek

IPogoń!.
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Hetman II traci 3 punkty

~ Czołówka'

~bez zmian
W niedzielno-sobotnlch meczach w A klasie nie było zaskarezultatów. Czołowe drużyny w obu grupach nie miały
problemów z odniesieniem zwycięstw, chociaż Wierna musiała
się napracować, aby odnieść zwycięstwo w Piaskach. Kielecki
OZPN zweryfikował dwa mecze na niekorzyść Hetmana II Włosz
ezowa, gdyż w drużynie występował nie uprawniony zawodnik.
I tak spotkanie Hetman - Astra 1:0 oraz Hetman - Dąb 2:2 zweryfikowano na 3:0 dla przeciwników włoszczowlan. A oto wyniki
I aktualne tabele.
kujących

P.K

Grupa I
TOTO LOTEK

2,12,16,41,45,46

Nidzlanka Makoszyn - Orllcz
Suchednlów 1:3/0:31, Pieczka
54 - Skarbek 6, Kozera 27, Kabała 36. Sędziował S. Wareckl.
Drużyna Orlicza zagrała
bardzo
dobre
spotkanie
i praktycznie w pierwszej
części zapewniła sobie zwycięstwo.

1.0rlicz
2.Zenit
3.Rudki
4.GÓrnik
S.Sparta
6.Nldzlanka
Nowiny

6
6
6
6
6
6
6
5
8.Skała
9.Piaskl
6
5
10.Star
11.Spartakus 6
12.Vicłoria
6
13.Partyzant 6
14.Politech. 6

8
8
8
7
7
7
7
6
6
5
5
5
4

O

11-6
9-5
8-5
12-9
7-5
9-9
9-9
9-8
11-11
8-7
6-7
6-10
7-13
5-13

IS. STACHURA!
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Grupa II

Zryw Skroniów - Piast Chęciny
0:2/0:11Skowerski 2. Piaskowianka
Piaski Ił - Wierna Ma/ogoszcz 1:2
/1 :01. Bramkę dla Piasków zdobył
Boś. Astra Piekoszów - Naprzód Ił
Jędrzejów mecz przełożony. Unia
Sędziszów - Spartak Charsznlca
4:0 11:0/ Stradowski, Pawłowski ,
Wołczyk, Dylewski. Dąb Nagłowice
- Polanie Plerzchnica 4:0 12:0/ Henceł 2, Antosik, Mróz. Gród Wiślica Hetman II Włoszczowa 3:1 /1:1/
Furman 2, Kopiciura - Hasik. Świt
Działoszyce - Wisła N9WY Korczyn 2 :1 /1:1/. Bramki dla Switu zdobyli Sarecki, Spyrka.

Zryw Łopuszno - MKS KońSkie
0:3 10:0/ Herta 2, Kucharski. MKS
Bodzech6w - Stal Kunów 3:2
/1:01. Bramki dla Bodzechowa zdobyli : Soboń, Adamczak, Wacker.
AKS Starachowice - Wicher-Bakama Kostomłoty 0:4/0:21. Czarni
Parszów - ŁKS Łagów 2:0 /1 :0/
Szurty, Korzeniowski. Partyzant
Radoszyce - Granat II Skarżysko
1:1 /1:0/. Ruch Skarżysko - Orlęta
Kielce 5:0 /3:01 Lange, Domański
2, Krupa, prźeworski.
W zaległym meczu Ruch zremisował z MKS Bodzechów 2:2
10:11 Przeworski, Domański - Soboń , Pańczyk .

1.Astra
2.Wiern
3.GrÓd
4.Piast

S.Świt

Unia
7.Zryw
8.Dąb

9.Naprzód II
10.Wisła

11.Polanie
12.Spartak
13.Piaski II
14.Hetman II

5
6
6
6
6
6
6
6
5
6
6
6
6
6

10 17-2
9
18-7
9
10-5
8
13-8
7
10-5
7
10-5
7
9-6
7
13-12
6
11 -9
4
10-13
3
4-16
3
3-18
2
4-13
O
5-20

1.Końskie

2.Wicher
3.Czarni
4.Bodzechów
S.Ruch
6.Stal
7.Granat II
8.Partyzant
9.Łagów

10.AKS
11 . 0rlęta
12 .ZrywŁ.

5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
4

10
8
7
7
6
5
5
4

3

2
1

O

15-2
12-4
9-3
13-9
9-5
11-8
7-7
6-7
6-9
2-14
4-1 6
1-1 1
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Życiowy sukces kieleckiego jeźdźca

UDANY POWRÓT
SAS-dAWORSKI EGO
Zwycięzcą 49 Jeździeckich Mistrzostw Polski w skokach przez przeszkody został
Bogdan Sas-Jaworski reprezentujący Ludowy Klub Jeździecki Kozienice. W czołówce
zawodów znalazł się także Herbert Szrajer z Kieleckiego Klubu Jeździeckiego.
Młody

kielczanin startujący na
hipodromie na 8-letnim koniu "Palmer" po dwóch
konkursach półfinałowych zajmował bardzo wysoką, piątą pozycję .
W zawodach o tak wysokiej randze i stopniu trudności jeszcze
wrocławskim

• Skandal w Radomiu •

Mirosław Kłys

Do wielkiego skandalu doszło wczoraj o godzinie 11
w hali radomskiej Broni. Tenisiści stołowi Euromirexu
Radom mieli spotkać się w meczu o mistrzostwo ekstraklasy ze Stalą Stocznia Szczecin. Niestety do meczu
nie doszło, ponieważ zabrakło drużyny••• gospodarzy!
Co prawda naspotkanie przyjechali trzej zawodnicy Euromirexu, Marcin Kusiński, Piotr Skierski
i Krzysztof Świątek, lecz sędzia
główny pojedynku powołując się na
punkt mówiący o potrzebie wpisania

do protokołu zawodów przynajmniej czterech graczy zarządz~ regulaminowe oczekiwanie 15 minut. Spekulowano, co mogło być
przyczyną niezjawienia się w Radomiu Leszka Kucharskiego,

chce

rozgonić zespół

Dariusza Kłcha i Grzegorza Adamiaka.
Dobrze poinformowani nie kryli,
że jest to po prostu bunt zawodników
wobec nieplacenia pieniędzy przez
właściciela drużyny, Mirosława
Kłysa. Kiedy minęło regulaminowe
15 minut w hali Broni pojawił się ...
trener zespołu kobiet, Andrzej

Wiatrak. Nic nie stało na przeszkodzie, by mógł on zagrać w barwach
Euromirexu i kiedy wydawało się,
że pojedynek jednak odbędzie się ,
goście zaprotestowali, a kapitan
gości Jarosław Łowicki powiedział
sędziemu , by nie nakłaniał on do gry,
tylko trzymał się przepisów. Sędziemu
nie pozostało więc nic innego jak zakończyć
o 11 .22.

mecz

Po chwili zjawił się właściciel
drużyny Euromirexu Radom , Mirosław Kłys, któremu zadaliśmy
kilka pytań .
* Czy niezjawienie się w Radomiu Kucharskiego, Kicha i Adamiaka jest dla pana niespo-

naprawdę nie obchodzi kto nim obecnie jeździ.
Komu zależy na wycofaniu Euromirexu z rozgrywek?
- Według mnie, za tym całym
kabaretem stoją panowie Adam
Giersz i Wojciech Waldowski.
Tyle prezes, który mówił o wszystkim tylko nie o pieniądzach. Był jednak zażenowany tym co ~obaczył.
Nie spodziewał się , że zawodnicy
powiedzą wreszcie stop! Cokolwiek by mówić, zawodnicy fatalnie
potraktowali nie tylko pana Kłysa,
ale również radomskich kibiców.
W innych meczach ekstraklasy
pingpong: Baildon Katowice - AZS
Gdańsk 7-3, Nordis Zielona Góra Karpaty Krosno 7-3, AKTS Łódź Zagłęąie Lublin 7-3, Wawel Wirek
Ruda Sląska - FC Piaseczno 1-9.
PIOTR SZPAK

*

-Tak. Jestem zażenowany. Zastanawiam się czy nie rozgonić tego
całego towarzystwa. Odpowiednie
kroki podejmę w chwili, kiedy dowiem
się, czy przypadkiem za....oonicy nie
mieli jakiegoś wypadku po drodze.
* Czy prezent jaki zgotował
pan Marcinowi Kusińskiemu
w postaci samochodu jest
kością niezgody w zespole?
- "Volvo" jest samochodem
drużyny, a nie własnością Kusińskiego . Do tej pory jeździł nim
na co dzień Kucharski, ale mnie

Miodowy miesiąc
musi poczekać

Dorota i Tomasz

Schumacher
telewidzem .

Lubią

dublety

Brytyjczyk Damon Hill został
Grand Prix Portugalii

zwycięzcą

Brożynowie.

Fot. S. Sijer

Niezwykle udane były dla
naszych reprezentantów
zakończone dziś w nocy
w Meksyku mistrzostwa
świata w kajakarstwie.

Brożyny

Jak bawiono się na weselu kolarza grupy DEK
Meble-Cyclo Korony, Tomasza Brożyny - czytaj na
stronie 20.

Piłkarze ręczni Iskry Kielce
pokonali na wyjeździe Grunwald Poznań 26:17 i zostali li-

derem ekstraklasy. Relacja na
stronie 22. Na zdjęciu: Piotr
Przybecki.
Fot. S. Stachura

Sukcesy polskich kajakarzy

Formuly1.
Wyścig zakończył się dubletowym zwycięstwem Brytyjczyków

i teamu Williams-Renault, bowiem jako drugi minął linię mety
David Coulthard. Trzeci był Fin
Mika Hakklnen. Uder klasyfikacji
mistrzostw świata Formuły 1 MIchael Schumacher
oglądał
wyścig w telewizji...
IPK!

Finały "mocnym uderzeniem"
rozpoczął Ivan Klementjew /były
reprezentant ZSRR, WNP i Łotwy,

obecnie Polak!, który bezapelacyjnie wygrał wyścig kanadyjek jedynek. Nasz zawodnik zachował najwięcej sił na finiszu i tuż przed
metą minął Nikołaja Buchałowa
Bułgarii.

z

Kolejne medale dla naszych
barw zdobyli niespodziewanie "kanadyjkarze" Dariusz Koszykowski i Tomasz Goliasz, którzy zajęli
trzecie miejsce na dystansie 1000
m. •Srebro" wywalczyli Piotr Markiewicz, Adam Wysocki, Grzegorz Kotowicz I Marek Witkows-

wodnicy z Niemiec i Dominikany.
Zdobyciem tytułu mistrza Polski
Bogdan Sas-Jaworskl przypomniał
o sobie kibicom jeździeckim w kraju.
Zawodnik LKJ Kozienice od kilku lat
przebywa bowiem w Niemczech,
gdzie pracuje i trenuje. We Wrodawiu startował na świetnie przygotowanym koniu "Perykles", na którym
startuje od kilku sezonów. O jego
zwycięstwie zdecydowały ostatnie
konkursy. Sas-Jaworskl uzyskał
w sumie 7,84 pkt karnych i zaledwie
o 0,16 pkt wyprzedził Grzegorza
Kubiaka z BW Boguslawice.
Bogdan Sas-Jaworski zwyciężył taż w punktacji zawodów
międzynarodowych CSJ kat. B,
również przed Grzegorzem Kubiakiem.
/SOYI

Błękitni

ki w konkurencji K-4 na 1000 m pierwsze miejsce odebrali im na
ostatnich metrach Rosjanie.
Sobotnie finały zaczęły się
znów od polskiego złota - Elżbieta
Urbańczyk I Barbara Hajcel/K-2

500 mI wyprzedziły1aworyzowane
osady Węgier i Niemiec.

Kielczanie wygrali
w Pucharze Polski

Wysoka
Piramida
Tomasz Wesołowski I Michał
Piotrowski z Towarzystwa Sportowego Piramida Kielce wygrali
konkurencję dwójek mężczyzn
w klasie pierwszej na zawodach
o Puchar Polski, które zakończyły się w Katowicach.
Podopieczni trenera Adama Makowskiego zdobyli 26,6 pkt
i wyprzedzili pary z Akro Sport
Wrocław i Targówka Warszawa.

IPK!

zremisowali z

Fe

Piaseczno

~_.. Z
BŁĘKITNI Kielce - FC

PIASECZNO

dzianką?

Wesele

żadnemu jeźdźcowi z Kielecczyzny
nie udało się zajść tak wysoko. Dodajmy, że prawo startu we Wrocławiu
mieli wyłącznie zawodnicy posiadający pierwszą klasę sportową.
Łącznie wystartowało 31 amazonek
i jeźdźców z 20 klubów, w tym za-

l-l /1-1/

1-0 Pietrzykowski 21 min. z kar- .
nego, 1-1 Gołaszewski 29 min.
BŁĘKITNI: Łukiewicz 6 - Stocki
5, Pietrzykowski 5, Szpiega 4/od
54 min. Bębacz 1/ - Byrski 5, Ludwinek 4, Dziubek 5, Janaszek 5,
Wołoszyn 4 - Gębura 5, Krzysztofek 3/0d 46 min. Galus 2/.
Żółte kartki: Stokowiec IPI, Galus IBl, sędziował J. Pocięgiel
z Krakowa, widzów 800.
Remis z drużyną FC Piaseczno
jest dla Błękitnych wynikiem korzystnym, jeśli wziąć pod uwagę grę, jaką
zaprezentowali" w tym spotkaniu.
Wprawdzie podopiecznym trenera
Władysława Mroza ambicji odmówić nie można, ale umiejętnościami
ustępowali drużynie gości. Piaseczno przez całe 90 minut miało inicjatywę i tylko dzięki słabej skuteczności nie wywiozło z Kielc 2 punktów.
Już w pierwstzych minutach
goście stworzyli dwie znakomite
sytuacje do zdobycia ~ramki :
W odpowiedzi miejscowi przeprowadzili składną akcję w 16 minucie. Piłka daleko wykopana przez
Łukiewicza znalazła się w zasięgu Michała Gębury, który ład
nie dograł do Krzysztofka, lecz
ten ostatni zbyt długo zwlekał ze
strzale m i Kwiatkowski nie dał się
zaskoczyć.

W 21 minucie Ludwinek dośrod
kował do będącego w polu karnym
Krzysztofka. Zawodnik kielecki
został podcięty przez obrońcę
z Piaseczna i sędzia wskazał na
11 metr. Rzut karny na gola zamieni/ Pietrzykowskl i gospodarze
objęli prowadzenie. Taki rezultat
utrzymywał się tylko 8 minut. .zaspała" trochę defesywa Błękitnych ,
Gołaszewski otrzymał prostopadle podanie z głębi pola i będąc
sam na sa m z Łukiewiczem doprowadził do remisu. Do końca tej
części meczu przewagę uzyskało
FC Piaseczno.

Po przerwie gra się troch ę
ale kielecki zespół coraz bardziej opadał z sił. Na dodatek kontuzji doznał Waldemar
Szpiega, który prawdopodobnie
wyrównała ,

będzie
przerwę

miał

dwutygodniową

w treningach .
- Pod koniec spotkania goście kilkakrotnie byli o krok od zdobycia
zwycięskiej bramki. W 78 minucie
Calski nie trafił "główką" do pustej
bramki, a chwilę potem Go/aszewski nie zdołał pokonać t:uklewicza.
Goście często strzelali z dystansu,
szczególnie znany naszym kibicom
Marek Jakóbczak grający w tamtym sezonie w Radomiaku.
Błękitni natomiast w drugie~
części praktycznie nie zagrozili
bramce Kwiatkowskiego, zdołali
natomiast utrzymać remis i za to
należą im się słowa pochwały.
S.STACHURA
RADOMlAK Radom UNIA Tarnów 2-0 /2-0/
1-0 Kozieł 3 min. /Wolnyl, 2-0
Machnio 43 min.
Radomiak: Borkowski 7 Bińkowski 5, Kupiec 5, Wachowicz 6, Boguszewski 5 - Piłat 4
lod 74 Wielgus/, Ryslewski 5,
Głowacki 2/0d 46 min. Bilke 3/,
Kozieł 7 - Machnio 6, Siara 5.
SIARKA Tarnobrzeg POMEZANIA Malbork

6-1 /2-0/
1~ Białek 18, 2-<lZagórski 28, 3-<l
Zagórski 56, 4-0 Tyburski 59 z kar-

nego, s-o Zagórski 66, 6{) Tyburskl
75 z karnego, 6-1 Lizak 89.
Siarka: Pawlak 7 - Adamus 6,
Tyburskl 7, Wilczok 5 - Rozmus
6, Stefanik 5, Kukiełka 6, Woź
niak 4 /od 28 Płaszczyńskl 4/,
Kiełbowlcz 7 /od 80 Stępień! Zagórski 8, Białek 8.
Pozostałe wyniki I tabele
II ligi no stronłe 22
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