Skorzystaj
z "Wiosennej szansy"
KIELCE - RADOM - TARNOBRZEG
Czwartek 2 marcal995 r.
Nr 52 (5680)
Cena 45 gr (4500 starych zł)
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KIELECKIE. W województwie kieleckim jest ponad 288
parafii rzymskokatolickich oraz kilkanaście innych wyznań i kościołów: Wolnych Chrześcijan, EwangelickoAugsbursk1, Ewangelicko-Metodystyczny, Chrześcijan
Baptystów, Prawosławny, Chrześcijan Wiary Ewangelicznej, Polskokatolicki, Adwentystów Dnia Siódmego, Zielonoświątkowy, Ewangelicznych Chrześcijan.

Fala

nadciąga

ze Śląska

IGRANIE
A DRDtACH

KIELECKIE. Złodziejska fala idzie do nas ze Śląska.
Jeszcze W ubiegłym tygodniu w ten sposób kradziono
w Wolicy, przedwczoraj złodzieje doszli już do
Łącznej, nawet do Suchedniowa. Maszerują dalej, mimo niebezpieczeństwa.
Odcinki, nazywane fachowo
"kotwienia środkowe linii trakcyjnych", mają po 120 metrów. Liny
s ą miedziane. W ostatnim czasie

Chcą zaprosić
Wałęsę

Sztandar
•
o wymiany
KIELCE. Jednostka Wojskowa im. Ziemi Kieleckiej na
Stadionie zbiera pieniądze
na nowy sztandar. Stary jakby nie pasuje już do obecnych czasów.
- Jest taki z czaj, ze nowy
sztandar dla jednostki funduje
społeczeństwo, zakłady pracy p oi nformował nas ppłk Kazimierz
Kasprzyk, zastępca dowódcy jednostki. - Powołaliśmy do życia
Fundację "Sztandar" i mamy nadzieję, że uda nam się zebrać potrzebną kwotę do czerwca br. Planujemy uroczyście wręczyć sztandar jednostce. Będzie top~czo
ne z przysięgą młodych zołnlerzy.
Ch cielibyśmy z tej okazji zaprosić
do Kielc prezydenta L Wałęsę .
Żołnierzy wspomogła już kielecka "Iskra", Sobiesław Zasada przekazał ponad 30 mln starych zł, również niektóre gminy
.. wyłożyły " parę milionów zł.
Nadal jeszcze brakuje. PodajeIlly konto Fundacji " Sztandar" :
BPH " O. Kielce 322809-60411-

-

130-1.

I~KJ

w okolicach Kielc ukradziono 50
odcinków, ponad 6 km liny, blisko
5 ton miedzi! Naczelnik Oddziału
Zasilania Energetycznego PKP
Eugeniusz Niekra stwierdził, że
nagłe ubytki nie zagrażają podróżującym koleją. Kradzież jest dla
złodziei igraniem ze śmiercią - w liniach płynie prąd stały o napięciu
3300 volt - stąd dwa śm iertelne
przypadki amatorów kolejowej
miedzi.
Niedawno w Kozłowie koło
Sędziszowa znaleziono sprzęt
służący
do kradzieży. Jego
konstrukcja... zabezpiecza zło
dzieja przed śmiertelnym poraże
niem. To cienki pień sosny, owinięty z obu stron ... samochodowymi dętkami, zakończony piłką do
metalu. Wystarczy jedynie nadciąć linę , która obciążona 3-tonowym naciągiem szybko pęka . Zło
dziej nie musi wchodzić na wysokość blisko 6 metrów - "działa "
z ziemi.

Miedziane liny są wymieniane przez PKP na stalowo-aluminiowe, którymi złodzieje ... także
nie gardzą.
IPAMI
PS. Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie , funkcjonariusze Służby
Ochrony Kolei zatrzymali jednego
ze złodziei.

Pijany

Największą mozaiką wyznaniową
Kielce. Każdy obywatel ma prawo wyboru odpowiadającej mu

Grunt znów
pójdzie pod

są

religii lub ateizmu oraz prawo do
milczenia w sprawach wiary. Nie
da się więc określić dokładnej liczby katolików, protestantów czy

ie iar g n
izne e

prawosławnych.

W diecezji kieleckiej co roku
przybywają nowe parafie. W 1994
powstały trzy. W księ g ach parafialnych zna l azły się nazwiska

KIELCE. Tajemniczy biznesmen startujący w przetargu nieograniczonym na grunt przy
stacji benzynowej przy ul. Si·
korskiego, który podbił stawkę
do niesłychanej· jak na Kielce·
sumy, wynoszącej 860 tys. starych zł za 1 m kw. ziemi, wycofał
wczoraj swą ofertę.
Tym samym traci wadium w wysokości 150 mln zł i nie będzie
wiarygodnym partnerem podczas
licytacji w przyszłości.
Cena wywoławcza może być teraz podniesiona nawet do 5 miliardów starych złotych , aby wykluczyć startowanie kandydatów, którzy liczyli na to, że przy ponowne]
licytacji grunt stanieje.
IKRA!

823.059 osób . Ilu z nich chodzi re-

dal? Niektóre z nowo wybudo·
wanych kościołów zaczynają już
pustoszeć.
JOLANTA KĘPA

Desperat z pistoletem

i

uciekł

Bez immunitetu

NASŁAWICE, WOJ. TARNOBRZESKIE. W środę rano policja w Klimontowie została powiadomiona, że we wsi Naslawice jeden z mieszkań ców grozi samospaleniem . Przy sobie mi ał pistolet,
prawdopodobnie . te telkę", w domu trzymał ba ń kę z ben zyn ą. Ponad cztery godziny trwały negocjacje z desperatem, który w końc u
ob lał be nzyną wersal kę i podpali ł .
Po chwili sam wyskoczyl z pło 
nącego pokoju. Natychmiast zostal zatrzymany przez policjantów.
Jak się d o w i edzi e liś my , j uż
wcześniej gospodarz groził rodzi-

KOZIENICE. Rzecznik prasowy Sądu Wojewódzkiego
w Radomiu sędzia Maciej Gwiazda poinformował nas, że
Sąd Dyscyplinarny uchylił immunitet jednego z sędziów
Sądu Rejonowego w Kozienicach.
on

również zawieszony
obow iązkach . Sędzi a
spowodował po pijanemu wypa-

w swych

dek samochodowy, w wyniku
którego śmierć pon iosła 29-letnia
kobieta. Pijany sędzia nie zatrzymał się , nie udzi elił pomocy ofierze
i uciekł z miejsca wypadku . Decyzja w jego sprawie formalnie nie

Austriackie

lekką
tendencję
wzrostową
wśród uczestników niedzielnych
nabożeństw. Teraz ich liczba
spadła . Czy będzie spadać na-

sędzia śmiertelnie

potrącił kobietę

Został

gularnie do kośc ioła?
W każdej parafii przynajmniej
raz w roku odbywa się liczenie
wiernych . Obowiązkowo w ostatnią niedzielę roku liturgicznego ,
pod koniec listopada lub na początku grudnia, drugi raz wiosną .
- Po każdej mszy w wyznaczoną n i edzielę ministranci l iczą
wychodzących z kościoła - mówi
ks. Andrzej Bełtowskl z parafii
św. Wojciecha w Kielcach. - Wyniki nie są imponuj ące. Większoś ć
ludzi deklarujących wiarę katoli cką nie chodzi do kościoła .
W latach 80. zaobserwowano

Ilglocki I~

jeszcze do prokuratury,
aby ta mog ła podjąć śl edztwo . Nastąpi to po uprawomocnieniu się
wyroku /7dni/. Chyba że pozbawiony immunitetu sędzia wystąp i
o uchylenie decyzji Sądu Dyscyplinarnego do wyższej instancji.
Wtedy trzeba będzi e poczekać na
nową decyzj ę w tej sprawie. ISGI
wpłynęła

zastąpią

P-&4

KIELECKIE. Niedawno Komenda Główna Policji
rozdysponowała wszystkim komendom w kraju
550 nowoczesnych pistoletów "glock", 775 kamizelek kuloodpornych, 115 noktowizorów oraz 6,2
mln sztuk nabojów kał. 9 mm.
- Do Kielc z tego podziału trafiło
niewiele - powiedział naczelnik
Wydziału Zaopatrzenia KWP Ta·
deusz Osipowicz. - D ostaliśmy
kilka noktowizorów, ale niestety
nie mogą być one sprzężone z aparatem fotograficznym. Otrzymaliśmy także amunicję, strzelby
gładkolufowe dla "drogówki", kilka
.glocków·. Dostaniemy jeszcze
kamizelki kuloodporne. Nie mamy
ani hełmów kuloodpornych, ani

http://sbc.wbp.kielce.pl

tarcz. Dysponujemy tylko tradycyjnymi tarczami szturmowymi.
Rzecznik prasowy kieleckiej policji Edward KotuIski powiedział,
że wkrótce będą nowe radiostacje
i pistolety P-84. Jeśli policja nie
postara się o większy limit paliwa
na ten rok - w lipcu mogą stanąć
radiowozy - podkresIił rzecznik.
AGN I ESZ ~ OGONEK
PS . O proteśc i e policja ntów
czytaj na str. 5.

nie, że wszystkich spali, wymachiwał pistoletem . We wtorek podpal ił
szmaty na strychu swojego domu ,
ale jego synowie zdołali szybko u-

/BORI

gasić pożar.

Żołnierz rzucił
niewypałem

w drzewo

Zginął

na poligonie
NOWA DĘBA. Podczas ćwi
czeń odbywających się na poligonie wojskowym w Nowej
Dębie wydarzył się tragiczny
wypadek, w którym jeden
żołnierz zginął, a kilku zostało
rannych. Eksplodował pocisk
przeciwpancerny pozostawiony
prawdopodobnie po poprzednich ćwiczeniach .
Wydarzenie mi ało miejsce
w po bliżu strzelnicy dla piechoty,
gdzie odbywali zajęci a żoł ni erze
21 Brygady Strzelców Podhalańsltich z Rzeszowa. Przed godz.
14 oficer prowadzący zajęcia
zarządził przerwę w strzelaniu.
Jeden z żołnierzy, 25-letni Janusz
T., oddalił się od kolegów, aby
załatwić potrzeby fizjologiczne
w pobliskim zagajniku. Tam znalazl pocisk-niewypał. Podniósł go
i rzucił w kierunku najbliższego
drzewa. Pocisk eksplodował. Janusz T. zginąl na miejscu, zaś 5
innych żołnierzy znajdujących się
w pobliżu zostalo rannych. Zdaniem lekarzy odniesione przez
nich rany nie zagrażają życiu.
/~ U

strona
Zabity

•

Swiat

2

chłopiec

oglądał telewizję

ROZPRYSKOWA ŚMIERĆ
Rosjanie zrzucili w środę na Szali /30 km na południowy wschód od Groznego/ bombę
kulkową, której użycie - zdaniem międzynarodowych organizacji humanitarnych - jest
niezgodne z konwencjami międzynarodowymi. Co najmniej jedna osoba zginęła /16-letni chłopiec/, a 11 odniosło ciężkie obrażenia - podali naoczni świadkowie.
Nie wiadomo, czy bomba zoszrzucona przez samołot, czy

tała

PI:'ocent
pORlocy
Większość pomocy zagranicznej dla Czeczenii nie dociera do
adresata, lecz trafia na czarny rynek w sąsiednich republikach kaukaskich lub jest przechwytywana
przez żołnierzy rosyjskich oświadczył wczoraj rzecznik władz
czeczeńskich Mołdawii - Udugow.
"Nawet jeden procent pomocy nie
dociera do Czeczenii .

też wystrzelona przez artylerię Spadła niedaleko meczetu
położonego w centrum mias-

ta, nie uszkadzając go jednak
w sposób zasadniczy. Podobnego typu bomba spadła na
targowisko w Szali 3 stycznia
tego roku , zabijając ok. 100
osób. Bomby te są zbudowane
z setek małych kul, które rozpryskując się mogą przebijać

wszelkie przeszkody. Zabity
chłopiec oglądał w domu telewizję·

W środę pozarządowa organizacja Human Rights Watch, broniąca praw człowieka, opublikowała raport w sprawie Czeczenii,
w którym pOddała krytyce ONZ

Marines w stolicy

i inne międzynarodowe organizacje za bezczynność w sprawie
konfliktu i łamania praw Czeczeńców.

W obawie przed

250 metrów
protestu

przez generała Aleksandra Korzakowa, stała się wszechmocną strukturą, podlegającą tylko Jelcynowi i pozostającą poza wszelką kontrolą.
Fi/atow

oświadczył,

że

Bezpieczeństwa

Aktywiści z greckiego ruchu obrońców środowiska
naturalnego
Greenpeace
zaprotestowali u ministra
robót publicznych Kostasa
Lalitiosa przeciwko planom
budowy metra w Salonikach, wykorzystując faks jako formę korespondencji.
Zamiast składać w ministerstwie petycję z podpisami, przeciwnicy metra dla upewnienia się, że
ich protest dotrze do adresata,
w weekend przesłali 250-metrowy
faks z 12 tys. podpisów.

Zabawa nastolatki mogła
doprowadzić do samobójstwa

sadystka

Trzynastoletniil dziewczynka napędzała porządnego
stracha pacjentom jednego ze szpitali w Jacksonville na
Florydzie, informując ich telefonicznie o rzekome} infekcji
wirusem HIV. We wtorek policja zatrzymała dziewczynkę.
Numery telefonów pacjentów
szpitala, w którym. pracowała jej
matka, nastolatka wyciągnęła ze
szpitalnego komputera. Policja
wpadła na jej trop przy pomocy jednego z pacjentów nastraszonych
przez dziewczynkę . Numer telefonu młodej sadystki ustalono przy
użyciu specjalnego urządzenia zamontowanego w jej aparacie.
Ludzie różnie reagowali na tę
straszną wieść .• Zabawa" nieodpowiedzialnej
nastolatki
mogła doprowadzić nawet do
tragedii. Nastraszona przez nią
16-letnia dziewczyna popadła
w taką panikę, że omał nie popełniła
samobójstwa. Matce
dziewczyny z wielkim trudem u-

•

Deportacja wirusa
452 cudzoziemców, u których wykryto wirus HłV, deportowano
z Rosji i republik bypłego ZSRR - poinformowało w środę ministerstwo
zdrowia i przemysłu medycznego Rosji. Rosyjscy specjaliście ostrzegają, że liczba zachorowań na AIDS w Rosji stale rośnie . Obecnie oficjalna liczba nosicieli wirusa HIV wynosi 894.

dało się powstrzymać ją

wyrazy współczucia
z powodu śmierci

MATKI

przed tym

desperackim krokiem.

"Jeśli
faktycznie
podsłuch jest prowadzony, to
mogą także zbierać dossier. Aż
strach myśleć o następstwach takich działań" - powiedział Fiłatow.

gopisem.

Jelcyn
zaciska pasa
Prezydent Borys Jelcyn
wczoraj serię dekretów przewidujących dalsze "zaciskanie pasa", co
powinno utorować drogę do
uzyskania przez Rosję od
MFW kredytu stand by w wysokości 6,4 mld dolarów
USA. Negocjacje w tej spra. wie są w toku.
Na mocy jednego z dekretów
prezydent przejął pełną kontrolę
nad
wszystkimi
wydatkami
z budżetu państwa, co - jego zdaniem - powinno poprawić dyscyplinę budżetową. Kolejny dekret
znosi rozmaite ulgi celne i podatkowe, przyznane przez Jelcyna
i rząd rótnym przedsiębiorstwom
przemysłowym i organizacjom
społecznym. Ponadto prezydent
nakazał rządowi dalsze zliberalizowanie współpracy gospodarczej z zagranicą.

Rok 1994 przyniósł prawdziwy
zalew płaczących figurek

MADONNA
z ogrodu elektryka
Według nieoficjalnych źródeł,
bp Girolamo ma spotkać się
w sprawie Madonny z Civitavecchia z prefektem watykańskiej
kongregacji ds. nauki, wiary, kardynałem Josephem Ratzingerem.
Posąg Madonny zaczął płakać
na początku lutego br. Przed
ogródkiem elektryka zaczęły się
ustawiać tłumy ludzi przybywających z całych Włoch, by być
świadkami cudu. Na żądanie biskupa elektryk usunął posąg Madonny z ogródka. Posąg poddano
następnie wnikliwym badaniom,
a ciecz z jego oczu - naukowej analizie. Bp Grillo stwierdził w wywiadzie dla rzymskiego "II Messagero" , iż jest jeszcze za wcześnie,
by mówić o cudzie, ale, zdaniem
części prasy, zapowiedź wizyty
w Watykanie oznacza, iż łzy Madonny z Civitavecchia mogą zostać uznane "za autentycznie boskie zjawisko".
Informacje o płaczących Madonnach przyjmowne są z wielkim sceptycyzmem przez część
włoskich
środowisk
naukowych. Prof. luigi Garlaschelli
z uniwesytetu w Pawii, członek
włoskiego komłtetu kontroli zjawisk paranormalnych, stwierdził w wywiadzie dla prasy, że
rok 1994 przyniósł prawdziwy

Trwa policyjny pościg za 28-letnim głównym maklerem
singapurskiej filii brytyjskiego banku Barings, który spo-

wodował straty przekraczające miliard dolarów i plajtę
banku. Ze wstępnych informacji policji singapurskiej wy_

nikało, że makler Nick Leeson uciekł w piątek po połud
niu wraz z żoną do Kuala Lumpur, stolicy Malezji.

Z

Śp.

składają współpracownicy

~

z grupy finn .,MIlEX"

~

głębokim żalem

,

Wjutrzejszym
"Relaksie"
*

"Nie żyje. Zmarł na zaczyli OSTATNIA PODRÓŻ Z ZAGRANICY.
* Instynkt, miłość macierzyńska czy wyrzuty sumienia - o tym w ar1Y.ku1e pt. JEZU, MOZE TO MOJ SYN.
* Po lewej stronie - Dom
Gąski i Esterki. Po prawej Muzeum Okręgowe w Radomiu. W głębi budynek archiwum. A w środku CHLEWIK
wał",

CZEKAŃSKIEGO.

*

"Czarna komedia" miała
być hitem w kieleckim teatrze. Dlaczego próby zostały
przerwane?
O TYM W-:RELAKSIE"!

Podobno do wyszukiwania rosnących pod ziemią smakowitych
trufli najlepiej nadają się świnie. Jednakże, jak się okazuje, nie tylko
one. 26 lutego w miejscowości Auzołe na południu Francji odbyły
się psie zawody na najłepszego tropicieła tych poszukiwanych
przez smakoszy grzybów.
Fot. PAP/CAF-EPA

MAKLER Z SINGAPURU
Tam zameldował się w luksusowym hotelu, ale gdy przybyła policja, już go nie było. Malezyjska policja twierdzi, że nie ma śladu ponownego przekroczenia granicy

załew płaczących posągów.
Podkreślił, że zjawiska te mają
swoje naukowe wyjaśnienie.
Dodał, że sam wykonał kiedyś
statuetkę z gipsu, którą spreparował w ten sposób, by z jej-oczu popłynęły łzy.

wydał

• Bank stracił miliard dolarów
• Nieodpowiedzialny pracownik zniknął

Koleżance

AGNIESZCE GORAJ

długopisem

Szef administracji Borysa Jelcyna, Siergiej Fiłatow, ujawnił w wywiadzie dla tygodnika "Argumenty i Fakty",
że Służba Bezpieczeństwa prezydenta Rosji dowodzona

prezydenta "umacnia swoje wpływy •
i w administracji prezydenta,
i w rządzie". Szef administracji,
czyli prezydenckiego aparatu,
przyznał, że nie zna ani struktury
tej służby, ani jej składu, ani zakresu jej zadań i uprawnień .
S. Fi/atow nie wyklucza, że telefony i pomieszczenia wszystkich
ważniejszych polityków są na
podsłuchu i rysuje atmosferę podejrzliwości i strachu panującego
na Kremlu. Według Fiłatowa nawet w jego gabinecie goście obawiają się mówić i posługują się
w rozmowie kartką papieru i dłu-

Młoda

i

Strach na Kremlu
S.

27 lutego setki żołnierzy
I amerykańskiej piechoty morskiej wylądowały w
stolicy Somalii - Mogadiszu.
Wezmą oni udział a akcji wycofywania wojsk pokojowych
ONZ. Na zdjęciu: amerykańscy marines na somalijskiej plaży.
Fot. PAP/CAF-EPA

podsłuchem

posługują się kartką

Służba

włoskiej

Skład chemiczny płynu,
który pojawił się na obliczu
posągu Madonny w ogródku elektryka Fabio Gregoriego w Civitavecchia /50
km na płn. od Rzymu/, odpowiada składowi krwi
ludzkiej. Taki jest, jak dowiedziała się nieoficjalnie
prasa włoska, wynik dwu
oddzielnych analiz przeprowadzonych - na prośbę
biskupa Civitavecchia Girolamo Grillo - przez lekarzy sądowych Rzymu.

i wyjazdu Leesona z tego kraju, co
nie oznacza, że nie wyjechał
stamtąd pod fałszywym nazwiskiem.
Londyński .Times" pisze w

zawiadamiamy,
27-02-95 r. zmarl

że

dn.

Ireneusz Andrzei Bogusz

Msza św. odbędzie się 0:f-.03-95 r.
o godz. 13.00 w Kościele Św. Krzyża.
Wyprowadzenie zwłok na cmentarz
w Cedzynie o godz. 13.45.
Pogrążona w smu.tku rodzina

http://sbc.wbp.kielce.pl

środę, że Leeson mógł wyjechać
. do Tajlandii. Dziennik podaje, że
Leeson wykupił w cęlach spekulacyjnych obligacje i inne papiery
wartościowe na kwotę 27 mld dolarów. Spadek notowań tych papierów sprawi/, że bank stracił ponad 850 mln dol., a na wieść o upadku banku giełda tokijska zareagowała dalszą zniZką notowań, co
spowodowało kolejne straty banku
Barings na sumę 250 mln dol.
Choć eksperci odrzucają jako
"wysoce nieprawdopodobną" tezę
prezesa banku, Petera Baringsa,

jakoby Leeson wywołał straty banku świadomie działając na czyjeś
zlecenie, władze singapurskie rozpoczęły
śledztwo
w sprawie
fałszerstwa, sabotażu i oszustwa
w singapurskiej filii banku Barings.
Według prasy singapurskiej policja
zatrzymała paszport co najmniej
jednego dyrektora tej filii banku.
Przesłuchiwany jest też personel.
Prasa brytyjska twierdzi, że
leeson w gruncie rzeczy był
sprytnym złodziejem, świado
mie i z wyrachowaniem okradającym bank. Jego operacje na
rynku papierów wartościowych
kamuflowała 24-łetnia żona Usa, przystojna blondynka zatrudniona w wydziale administracyjnym tegoż banku w Singapurze. Wydział ten zajmował słę
realizacją transakcji zawartych
na giełdach przez makłerów
banku. Jej zręczna manipulacja
umożliwiła zakamuflowanie o·
peracji męża.

Kielce, ul. Karczówkowska Sa, tel. 61-49-11
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Kr aJ"Całe szczęście, że

ten rząd odchodzi,
ale dlaczego dopiero teraz?"

Konstruktywna
nieufność
Kares ondencoa własna z Seomu
Sejm przegłosował wczoraj konstruktywne wotum nieufności dla
gabinetu premiera Waldemara Pawlaka. Jednocześnie powołał na
prezesa Rady Ministrów marszałka Sejmu Józefa Oleksego. Za
przyjęciem wniosku głosowało 285 posłów, 5 było przeciw. Wstrzymało się 127 parlamentarzystów.
W czasie wystąpień klubowych
poprzedzających glosowanie najostrzej wypowiadal s ię szef Unii
Wolności Bronisław Geremek. Całe szczęście, że ten rząd od-

rząd, nie zdecydował się na
ustąpienie ze stanowiska marszałka. Tuż po głosowaniu J. Oleksy oświadczył, że uczyni to, gdy

chodzi, ale dlaczego dopiero teraz? Dlaczego, panowie, nie
mieliście odwagi uczynić tego
wcześniej, skoro wasz gabinet
wstrząsany był aferami korupcyjnymi? - pytał z mównicy B. Geremek. Posel Ryszard Bugaj
stwierdzil, że nie oczekuje po nowym rządzie niczego nowego i
żałuje, że Józef Oleksy, formując

malną nominację·
Po południu w sejmowych kuluarach aż huczało od spekulacji ,
czy Lech Wałęsa powoła mar-

tylko otrzyma od prezydenta for-

na stanowisko. Pojawily się
opinie, że nie przyjmie dymisji premiera Waldemara Pawlaka. Zapytany przez dziennikarzy, czy niepodpisanie nominacji dla Józefa
Oleksego byłoby zgodne z praszałka

Partia Ludzi Pracy

Przejmą władzę?
Wiceprzewodniczący Komisji Krajowej NSZZ " Solidarność '80"
/tzw. warszawskiej/ - Zbigniew Półtorak - poinformował wczoraj na
konferencji prasowej w Zabrzu, że Partia Ludzi Pracy, utworzona
z inicjatywy ,,5-80" "przygotowuje się do przejęcia władzy". " W najbliższych wyboracp prezydentem zostanie nasz człowiek " - stwierdził.

PLP - zarejestrowana 10 lutego
br. - skupia obecnie ok. 700 osób,
nie tylko ze związku "S-80". Zdaniem łiderów, powołano ją, aby
"nie wikłać związku w politykę, tak
jak to czynią "Solidarność"
i OPZZ'. Pierwszy zjazd PLP ma
się odbyć jednocześnie z zaplanowanym na 30 i 31 marca w Warszawie zjazdem NSZZ .S-80".
"Warszawska" KK NSZZ "S-80"
powstała po rozłamie w związku,
który nastąpił w czerwcu ub.r. Jej
liderzy twierdzą, że są jedyną legalną komisją krajową tego związ-

Poczta
wycofuje
Z dniem 1 marca Poczta Poł
ska wycofuje z obiegu wydane
w łatach 1980-1989 karty pocztowe i koperty z wydrukowanym znaczkiem, o wartościach
wyrażonych w złotych i gros~ch. Nominały tych znaczków
me odpowiadają obecnej taryfie
pocztowej - poinforował rzecznik poczty Tadeusz Karolak.

ku, w

odróżnieniu

od "szczekierowanej przez Mariana Jurczyka.

cińskiej",

.Jeziorański

bije na alarm
"Sytuacja w'Polsce, ogłądana z perspektywy Waszyngtonu, staje
się tak krytyczna, że wymaga uderzenia na alarm" - pisze Jan Nowak-Jezioraąski w artykule pt. "Biję na alarm", opublikowanym w

Akcja na "Balanga Sister"

rozwiązania

TOMASZ NATKANIEC

Regulowanie
liczby reklam

Radiofonia
do komisji
Obok najważniejszej kwestii
wczorajszego dnia w Sejmie konstruktywnego wotum nieufności dla gabinetu Waldemara
Pawlaka - posłowie dyskutowali
r6wnież nad nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji.
Posłem-sprawozdawcą był kielecki parlamentarzysta, przewodniczący sejmowej Komisji
Kultury i Srodków Masowego
Przekazu Juliusz Jan Braun.
Nowelizacja
rozpatrywana
wczoraj przez Sejm zawiera kilka
ważnych innowacji. Między innymi .
proponuje, by przewodniczący
KRRiTV był wybierany przez samych członków rady. Sugeruje też
nadanie radzie szerszych kompetencji w regulowaniu liczby reklam
w publicznej telewizji.
Podczas dyskusji nad projektem wśród posłów pojawiły się
kontrowersje, czy aby na pewno
członkowie rady powinni łączyć
swe funkcje z obowil{zkami poselskimi. Projekt zyskał poparcie
SLD, PSL oraz KPN . UW, UP
i BBWR uzależniły swe poparcie
od uwzględnienia wniosków parlamentarnej mniejszości.

licznie i upokarza urzędującego
ministra spraw zagranicznych .
Trzy najwyższe organy władzy
państwowej są ze sobą w otwartej
wojnie .. ."
.Nie chcę siać przygnębienia.
Biję na alarm, bo wiem, że pod
wpływem poczucia wspólnego zagrożenia zawsze odzywa się u Polaków strona patriotyczna. Bez
względu na przekonania i przynależność partyjną budzi się gotowość do jedności i poświęceń osobistych. Polsce grozi rozkład władz
państwowych. Musimy wzieść się
ponad ambicje, doraźne interesy
i preferencje wyborcze" - konkluduje J. Nowak-Jeziorański.

Odmówili

Kto ma "opla corsę"?
Szanowny Czytelniku!
Wczoraj opublikowaliśmy wszystkie liczby i wszystkie komarki, które ukazały się od początku trwania konkursu.
Wszystkich, którzy stwierdzą wygraną na swojej karcie
prosimy o odbieranie nagród najpóźniej do 8 marca 1995
roku.

trafiło

1438 nagród
do naszych Czytelników.
Kolejni

zwycięzcy:

Marianna Lipiec wygrała kurs etykiety, Marcin Pacholec wygrał kurs
komputerowy, kurs ufundowała Szkoła Zarządzania i Marketingu
w Kielcach, Sidor Leokadia otrzymała talon na zakupy ufundowane
przez Supermarket MAX, Artur Sułek odebrał buty fundowane przez
"Ag rob ut" z Kielc, Elżbieta Damian, Anna Gębska, Cezary Luciński,
Roman Hajduk i Leszek Miś~iewiczotrzymali klocki ,lego·, Danuta Duda, Krystyna Bujak, Aniela Zmudzińska, Maria Wawszczyk, Justyna
Gębska, Teodozja Zacharz, Wiesława Kępa, Henryka Dziedzic, Wojciech Dzibek, Leszek Woźniak, Tadeusz Dąbek, Bogdan Trojanowski, Andrzej Łukasik i Leonard Dembowski wygrali nagrody-niespodzianki.

TOMASZ NATKANlEC

Na koszty
manipulacyjne

Fałszywy

bankier
Prokuratura Rejonowa

Łódź

Bałuty tymczasowo aresztowała 25-letniego Marcina D.,

"Zyciu Warszawy".

" Doszło do raptownego osłabie
nia pozycji międzynarodowej, tak
mocnej do niedawna jak nigdy
przedtem" - konstatuje autor. I pyta: "Czy można się temu dziwić?
Na polskiej scenie politycznej na
oczach całego świata rozgrywa
się przerażający spektakl. Prezydent jest w wojnie z premierem
i Sejmem . Premier oskarża pub-

spodziewać

parlamentu.

Na oczach całego świata
rozgrywa się przerażający spektakl

środowym

terka telewizyjnych Wiadomości
Ałeksandra Jakubowska. Wczoraj w Sejmie odbywała rozmowy
z liderami koalicji.
Wydaje się, że w tej chwili
wszystko jest w rękach prezydenta. Jeżełi zależy mu na faktycznym zażegnaniu kryzysu,
zgodzi się na kandydaturę J. Oleksego i nie będzie mu utrudniał formowania gabinetu. Jesli
nie, to - według jednego z dobrze poinformowanych polityków koalicji - wkrótce nalezy
się

wem, poseł SLD Jerzy Jaskiernia
stwierdzil: - Nie wyobrażam sobie
takiego scenariusza. Pan prezydent nie ma prawa odmówic złoże
nia swego podpisu pod nominaCJą.
Złamałby wówczas konstytucję.
Tymczasem rzecznik prezydenta Leszek Spaliński stwierdził , iż Lech Wałęsa zaakceptuje
Józefa Oleksego i tworzony przez
niego gabinet, jeśli będzie miał
gwarancję zachowania jego konstytucyjnych uprawnień.
Według ostatnich koncepcji,
skład ewentualnej Rady Ministrów
jest nieco inny niż przed kilkoma
dniami. Wobec zdecydowanego
oporu wicepremiera Grzegorza
Kołodki, protestującego przed
pozbawieniem go tej funkcji , zdecydowano się utrzymać trzy stanowiska zastępcy szefa Rady Ministrów. Mieliby je objąć : wspomniany wcześniej Grzegorz Kołod 
ko i dwaj przedstawiciele PSL, Aleksander Łuczak i Roman Jagieliński. Dowiedziawszy się, że
w nowym rządzie nie przypadnie mu teka wicepremiera, minister sprawiedliwości Włodzi
mierz Cimoszewicz zadeklarował opuszczenie ministerstwa.
Na tym stanowisku miałby go
zastąpić poseł Jerzy Jaskiernia.
Pojawiły się spekulacje, jakoby
W. Cimoszewicz miał zostać wicemarszałkiem Sejmu. Zapytany o to, odparł: - Zdecydowanie
za wcześnie na tego typu rozważania. Do tej pory nawet
o tym nie myśłałem.
Wszystko wskazuje na to, że
rzecznikiem prasowym nowego
rządu miałaby zostać była prezen-
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właściciela

firmy "Ascofinans",
który w 1994 r. w gazetach na terenie całego kraju zamieszczał
ogłoszenia o korzystnych, nisko oprocentowanych kredytach
- poinformowano w prokuraturze.
Zdaniem prokuratora Kazimierza Olejnika, Marcin D. wyłudził od
co najmniej 200 klientów kilkaset
mln starych złotych. Przesyłał kredytobiorcom formularze do wypełnienia i blankiet przekazu
z kontem swojej firmy do zapłaty 2
mln starych zł na tzw. koszty manipulacyjne.
Oszustowi grozi kara pozbawienia wolności do 7,5 lat.

składania

Dawid Salwa z synem prezentuje serwis obiadowy "mateusz" wygranl{ w naszym konkursie . Nagrodę ufundowały Zakłady Porcelany
"Cmielów".
Fot. S. Stachura

Polacy pobici przez
niemieckich chuliganów

Napad przy gra~icy
Funkc10nariusze Pomorskiego Oddziału Straży Granicznej z przejścia w Krajniku zostali minionej nocy
poinformowani przez dwóch mieszkańców Chojny
o pobiciu ich we wtorek przez niemieckich chuliganów. Zostali napadnięci i pobici W rejonie starego
miasta W Schwedt; doznali urazów głowy, uszkodzono
"fiata 126p", którym podróżowali - podał W środę mjr
Włodzimierz Warchoł.

wyjaśnień

Dodał, że policja ze Schwedt, po
przyjęciu zawiadomienia o pobiciu,
przewiozła Polaków do miejscowe-

go szpitala, gdzie udzielono im pierwszej pomocy, a następnie odtransportowała ich na granicę. Funkcjonariusze policji ze Schwedt wyjaśniają okoliczności zajścia.

U dwóch warszawskich policjantów Ibyłego i obecnego/ znaleziono nielegalnie posiadane materiały wybuchowe - poinformował
wczoraj rzecznik Prokuratury Wojewódzkiej w Warszawie - Ryszard
Kuciński. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że nie mają oni związ
ku z kupnem takich materiałów przez "Super Express", który chciał
dowieść, jak łatwo uzyskać bombę .
Podczas pozorowanego pożaru promu pasażersko-samochodo
wego "Bał~~~a Sister", kursującego z Gdyni do Szwecji, strażacy,
według ?PI~II obserwujących ćwiczenia, spisali się na medal.
Na Zdję<:lu: akcja strażaków przy płonącym przy nabrzeżu portowym promie.
Fot. PAP/CAF - Stafan Kraszewski

O aresztowaniu we wtorek 28letniego Mirosława S. Izwolnionego z policji w maju ub.r.!,
u którego znaleziono 711 sztuk
amunicji, dwa odcinki lontu
I spłonki - informował tego dnia

rzecznik stołecznej policji, nadkom. Witold Gierałt. W środę R.
Kuciński uzupełnił, że oprócz Mirosława S. , policja zatrzymała
w niedzielę funkcjonariusza
z Pragi Południe , Sylwestra G.

http://sbc.wbp.kielce.pl

Znaleziono u niego 75-gramowy
nabój strzelniczy trotylu. We wtorek prokuratura postawiła mu zarzut nie legalnego posiadania materiałów wybuchowych Igrozi za
to od pół roku do 6 lat więzienia/o
Sylwestra G. zwolniono po
przesłuchaniu, aresztowano zaś
Mirosława S., któremu zarzucono
nielegalne posiadanie amunicji
Igrozi za to do 5 lat więzienia/o Obaj odmówili wyjaśnień .
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Wiadomości

Policjanci będą mogli za "oczko"
zabrać prawo jazdy
Lotne brygady sprawdzą

II

NARADA
,
DROGOWKI

KIELECKIE, RADOMSKIE, TARNOBRZESKIE. Kilka
dni temu zakończyła się w Legionowie pod Warszawą
narada naczelników wydziałów ruchu drogowego komend wojewódzkich z całego kraju. Przewodniczył jej
minister Włodzimierz Cimoszewicz, przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogawego. Omawiano budżet policji i wpływ środków finansowych na
stan bezpieczeństwa publicznego. Zaproponowano
nowelizację prawa o ruchu drogowym, zmiany w kodeksie karnym, nowe metody pracy policji drogowej.
Wszyscy byli zgodni, by zlikwidować art. 214 kk, mówiący o tzw.
krótkotrwałym zaborze mienia, umożliwiającym złodziejom
pojazdów uniknięcia kary. Zapropo-

się zachować

na drodze w każ

Najbardziej

II

program edukacji - na razie w ramach innych przedmiotów, np.
techniki lub godzin wychowawczych , ale tylko 10-20 godzin
w ciągu roku szkolnego. Ministerstwo Edukacji Narodowej odpisało
policjantom , że na razie nie widzi
możliwości wprowadzenia nowego przedmiotu ze względu na brak
przeszkolonej kadry.
Czy wszystkie przyjęte na konferencji w Legionowie propozycje
zostaną przyjęte - jeszcze nie wiadomo. Część z nich na pewno
niedługo wejdzie w życie .
AGNłESZKA OGONEK

zagraża

lokalne

nam

gruźlica

ruchu drogowego
unowocześnienie

żółtaczka

Chory import
z Rumunii
KIELECKIE, RADOMSKIE, TARNOBRZESKIE. We
wtorek w kieleckiej siedzibie "Sanepidu" odbyła się
konferencja' pt. "Stan zdrowia ludności ze szczególnym uwzględnieniem chorób zakaźnych i s~czepień
ochronnych". Wzięli w niej udział członkowie Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych i Towarzystwa Higienicznego z Kielc, Radomia i Tarnobrzega. Zaproszono prof. Wiesława Magdzika z Warszawy i dr. Jana Suchowiaka, członka
Zarządu Głównego Towarzystwa Epidemiologicznego.
Konferencję sponsorowała firma "Natural" z Lublina.
Jesteśmy wciąż narażeni na
przeniesienie do kraju gruźlicy,
przede wszystkim z Rumunii. W
1993 r. na żółtaczkę typu B zacho-

rowało w Polsce 40 tys. osób, w
1994 r. już tylko 29 tys. Większość to zakażenia w szpitalu podczas zabiegów chirurgicz-

dej sytuacji.
Wydziały
czekają na

i

Po polsku: filmy,

wiadomości, reportaże

nych - mówi prof. W. Magdzik. Najczęściej chorują na nią kobiety
20-, 40-letnie. Problemem są coraz częstsze zakażenia dzieci poniżej 3 roku życia. 72 proc. z nich
zaraziło się żółtaczką w szpitalu, a
8 proc. w przychodniach. Zdaniem
prof. W. Magdzika, winna jest tu
niedostateczna
sterylizacja
narzędzi medycznych.
Zapalenie wątroby typu A jest
trudne do zwalczenia, ponieważ
jednostka ochronnej szczepionki
kosztuje 30 dolarów, a pacjent
musi otrzymać co najmniej trzy.
W ostatnich latach przerażająco wzrosła liczba osób dorosłych zapadających na choroby wieku dziecięcego. Najfliebezpieczniejsza jest różyczka
dla kobiet w ciąży, może spowodować głębokie psychofizyczne
upośledzenie płodu. - Jest to
spowodowane szczepieniami,
które sztucznie i tylko czasowo
uodparniają organizm na chorobę - wyjaśnił profesor.
Dr Marian Patrzałek, ordynator w Wojewódzkim Szpitalu
Dziecięcym w Kielcach, spytał
o dofinansowanie Kielc z Ministerstwa Zdrowia w walce z epidemiami mówiąc, że w województwie zachorowalność na
choroby zakaźne spadła o 30
proc. Odpowiedzi nie otrzymał.

systemów baz danych. Być monowano nowe obowiązujące
że już wkrótce powstanie centprędkości - na terenie zabudowaralny rejestr pojazdów, do którenym byłoby to 50 km na godz., na
go dostęp będzie miał każdy poautostradach - 130 km na godz.,
licjant "drogówki". Planuje się
na innych drogach - 120 km na
także wprowadzenie centralnej
godz.
ewidencji osób posiadających
Jak nam powiedział naczelnik
uprawnienia do prowadzenia
WRD KWP w Kielcach, Tapojazdów - w ten sposb zmniejdeusz Solarz - narada zaowoszy się liczba fałszywych praw
cowała także propozycjami rozKIELECKIE, RADOMSKIE, TARNOBRZESKIE. Amerykanin polskiego pochodzejazdy, będących w użyciu . Policszerzenia uprawnień policnia
Richard Dronski tworzy nowy program telewizyjny - TV America, który jesienią
jant podczas kontroli drogowej
jantów służby drogowej.
tego
roku powinien znaleźć się w ofercie krajowych sieci kablowych. Na konferencji
stwierdzi, czy kierowca ma
Funkcjonariusz kontrolujący
prawdziwe dokumenty i prawo
pojazd na drodze miałby prawo
prasowej z przedstawicielami TV America, która odbyła się 27 lutego br. w Warszazasiadania za kierownicą.
zatrzymać kierowcy prawo jazdy
wie, poinformowano o szczegółach tego projektu.
/DOKI
Powstanie nowy katalog punod razu, jeśli przekroczył 21 punktacji czynów zabronionych
któw karnych, nie czekając na
TV America ma być 10-goZa pośrednictwem autory- '
i klasyfikacji wysokości man·
decyzje administracji lokalnej.
dzinnym programem zawiezowanych operatorów sieci
datów
karnych
kierowca
będzie
Nastąpi również zmiana punktarającym
specjalnie wybrane
kablowych TV America liczy
wiedział za co płaci . Planuje się
cji wykroczeń I przestępstw droi przetłumaczone na język polski
na kilkumilionową widownię
utworzenie pogbtowia wypadkogowych.
propozycje amerykańskiej telew Polsce.
wego
w
każdym
województwie
Młodzi kierowcy, którzy niewizji - naj ciekawsze filmy fabuMarian Pytlak, dyrektor gei rejonie - teraz pogotowia takie
dawno ukończyli kurs prawa jazlarne, sport, programy dokuneralny "Maxtela" w Kielcach
działają tylko w dużych miasdy, a popełniający wiele wykromentalne, koncerty, programy
informuje, że prowadzone są
tach. Policja drogowa będzie reczeń, będą mogli być ukarani
dla dzieci, najświeższe wiadorozmowy z twórcami TV Amerijestrować
informacje
o
wszystprzez "drogówkę" obligatoryjmości i reportaże . Za pośrednic
ca w celu ustalenia szczegółów
SKARYSZEW. Jak zwykle w pierwszy poniedziałek i wtorek
kich wypadkach i kolizjach
nym zakazem prowadzenia potwem TV America będzie można
współpracy. On sam niewiele
w komputerze, niestety, na to
Wielkiego Postu, czyli 6 i 7 marca odbywać się będzie tradycyjna
jazdów na rok. Zaproponowano
dowiedzieć się wszystkiego na
jednak może powiedzieć o jabrakuje etatów, należałoby zattakże podniesienie z 17 do 181at
impreza handlowa w Skaryszewie, znana pod nazwą "wstępy".
przykład o loterii wizowej . Progkości nowej oferty ameryrudnić
fachowców informawiek, w którym można zostać
ramy będą tłumaczone na język
Z całej Polski, a nawet z niektórych krajów Europy, ściągają tu
kańskiej.
Nie
znam
tematyki
tyków.
kierowcą z kategorią B. Osoby
polski przez polskiego lektora.
wówczas hodowcy koni pociągowych, a także ich kupcy.
tego programu , wszystko na raZostaną zorganizowane policyjpowyżej 70 roku życia będą podNowy program ma być przedodazie
jest
w
sferze
planów
ne
ekipy
kontroli
technicznej,
dawane badaniom psychotechkazywany
bezpośrednio
Tym razem "wstępy· będą miały
w tradycyjnym gospodarstwie
je.
w skład których wchodziliby menicznym zanim otrzymają prawo
i bezpłatnie drogą satelitarną ze
całkiem inną niż zazwyczaj owiejskim" i .Konie zimnokrwiste
chanicy i diagnostycy samochoPrzedstawiciele innych teledo prowadzenia samochodu.
w krajach zachodnich". Profesor
Stanów Zjednoczonych do polstoczkę. Dotychczas, mniej lub barBędą mieli prawo sprawdzadowi.
wizji
kablowych
w
Kielcach,
Należałoby zająć się szkoleprezentować będzie ponadto wydziej udane transakcje handlowe
nia podczas kontroli drogowej sta- . kich sieci kablowych. TV AmeriRadomiu , Stalowej Woli równiem kierowców, które pozostahodowanego przez siebie kuca
ca ma utrzymywać się z reklam.
kończyły się przeważnie towanu technicznego pojazdów i orzenież zbyt mało wiedzą o TV A wia wiele do życzenia. Kursy
polskiego nowej rasy i urządzenie
30 sekund czasu reklamowego
rzyskimi spotkaniami w pobliskich
kać o dopuszczeniu ich do jazdy.
merica, by komentować fakt podo mierzenia siły uciągu konia. Typrawa jazdy powinny być kontroma
kosztować
od
500
do
1500
prowadzącymi
zwykle
karczmach,
W ten sposób znikną z ulic .skła
jawienia się jej na polskim rynle nauki, a teraz rozrywka. Na eslowane przez policję drogową,
dolarów
LISA.
Ta
cena,
jak
do
stanu
pomroczności
jasnej
udaki" stanowiące zagrożenie beztradzie ustawionej w centrum tarku, tym bardziej że dopiero jepodobnie jak egzaminy końco
twierdzą przedsiębiorcy ameryczestników.
pieczeństwa .
gów będą się prezentowały zessienią ma nastąpić pierwszy
we. Teraz decyzję o prowadzeW tym roku ma być inaczej . Imkańscy związani z telewizyjnym
Na konferencji w Legionowie opoły folklorystyczne, przewidziana
przekaz satelitarny ze Stanów
niu kursów wydaje wojewoda,
prezie towarzyszyć będzie progprzedsięwzięciem, da szansę
mawiano również potrzebę wprojest bIesiada z degustacją potraw
Zjednoczonych . Telewidzowie
szkolenia mają różny poziom,
wadzenia w szkołach podstaworam naukowo-kulturalny przygotozareklamowania się mniejszym
kuchni wiejskiej, wystawa sztuki
natomiast oczekują wszelkich
ich ukończenie nie gwarantuJe,
wych przedmiotu wychowanie koi mniej majętnym polskim firwany przez Miejski Ośrodek Kultuludowej i wystawa przedsiębior
że młody kIerowca będzie umiał
nowości
w
tej
mierze.
Z
zapomunikacyjne. Opracowano już
mom .
ry. W niedzielę 15 marca! zorganiczości gminy Skaryszew, której
wiedzi wynika, że amerykańska
zowana zostanie sesja naukowa,
patronuje
wicewojewoda
Z.
propozycja może okazać się inpodczas której prof. dr. hab . E·
Gołąbek.
teresująca
.
wałd Sasimowski, dyr. Zakładu
mogą
Resztę programu zapewne doHodowli Koni Akademii Rolniczej
pisze życie.
IBEN w Lublinie wygłosi referaty: " Koń
WS

Ameryka w kablu?
Koń

a sprawa polska

"Wstępy" W Skaryszewie

Kolejarze

nawet

Nie oddamy

zastrajkować

··w·alęsówki ll

KIELECKIE, RADOMSKIE, TARNOBRZESKIE. Po raz
kolejny w ciągu kilku ostatnich lat, pojawił się "zamach" na dodatkowy urlop wypoczynkowy, z którego
korzystają pracownicy PKP zatrudnieni w tak zwanym
turnusie.
Wspomniany urlop nazywany
Jest przez kolejarzy .wałęsows
kim", bowiem został on przyznany
w wyniku strajków, które miały
miejsce na Wybrzeżu przed kilkunastoma laty.•Wałęsówka" przyznawana jest pracownikom, którzy
pracują w wolne soboty, niedziele
i święta oraz w porze nocnej.
- Niedobrze się stało, że ktoś
chce po raz kolejny zabrać ten urlop - powiedziała .Echu· przewodnicząca

Niezależnego

Zawodowego

Związku

Kolejarzy

w Skarżysku - Kam iennej , Ewa Ur·
ban. - Nie wydaje mi się , by kolejarska brać dopuściła do odebrania wspomnianego urlopu .
- Już od kilku lat starają się nam
zabrać .wałęsówkę" - mówi kołe
jarz z Radomia - a przecież już
niejednokrotnie .góra" dostawała
dowody na to, że jest to z góry skazane na niepowodzenie. Być może komuś zależy na tym, by i kolej,
obok innych przedsiębiorstw, zastrajkowała , a poprzez zabranie urlopu .wałęsowskiego· droga do te-

go jest bardzo bliska.
Jak
się
dowiedzieliśmy
w Wschodniej Dyrekcji Okręgowej
Kolei
Państwowych,
zaczął
działać zespół złożony ze związ
kowców ds. czasu pracy w PKP.
Wspomniany zespół, w którego
składzie jest dwoje kolejarzy ze
Skarżyska , Ewa Urban i Bro·
nisław Pisarski, opracował kilkunastopunktowy projekt porozumienia. Zastępca dyrektora generalnego chciał ze związkowcami
rozmawiać na temat wspomnianego projektu z wyłączeni em w dyskusji punktu czwartego. W punkcie 4 mowa jest właśnie o urlopie
"wałęsowskim ", który obowiązuje
w PKP już od kilkunastu lat, ile
jeszcze będzie obowiązywał, tego
nie da się przewidzieć.
PIOTR SZPAK

W poszukiwaniu uszkodzonych kabli

Energetyczny
,
WOZ bojowy
KIELCE. Przeciętnie co dwa dni wyjeżdża w teren
"wóz bojowy" Rejonu Energetycznego "Kielce". Samochód ze specjalistyczną aparaturą i brygadą, pod
dowództwem Zbigniewa Włodarskiego, poszukuje
uszkodzonych kabli energetycznych ... nie rozkopując
ziemi.
Pracownik Rejonu Energetycznego "Kielce" przy .pomocy
specjalistycznej aparatury zlokalizował właśnie uszkodzenie
kabla.
Fot. G. Romański

http://sbc.wbp.kielce.pl

- Jeśli nie mielibyśmy takiej aparatury, cz~sto musielibyśmy w poszukIwaniU uszkodzenia odkopać
kabel energetyczny na odcinku
100 czy 200 metrów - mówi Z. Wło-

darski. - Pod naszą opieką są podziemne linie w Kielcach, gminach :
Miedziana Góra, Wolica i Zagnańsk, które niestety doŚĆ często,
wymagają naprawy.
!MIGI

Wiadomości

lokalne

strona S

• Są już pierwsi chętni na manifestację
• W Stalowej Woli będzie wiec

,

RADOMSKIE. Skarb państwa otrzymał ponad miliard
starych złotych z grzywien, jakie zostały ściągnięte ze
schwytanych w tym roku przestępców akcyzowych .
Komenda Wojewódzka Policji zanotowała w styczniu
i lutym tego roku aż 20 przypadków naruszenia ustawy
o znakach skarbowych akcyzy.

Miliard

z

Zarząd pod ścianą
RADOM. Jutrzejsze obrady 14
sesji Rady Miejskiej Radomia rozpoczną się od rozpatrzenia zgło
szonego tydzień temu przez Klub
SLD wniosku o odwołanie Zarządu Miasta. Bezpośrednio po 13
sesji prezydent Kazimierz Wlazło
oświadczył, iż wniosek ów byl.najzabawniejszy· z całego posiedzenia.
Poza tym radni prawdopodobnie uchwalą plan inwestycyjny dla
miasta na trzy lata, dyskutowany
tydzień temu oraz - co chyba naj9 lutego przeprowadzono nalot
istotniejsze - budżet gminy. NIPI
na targowisko w Kozienicach. Zat"Cywilni" pułkownicy
rzymani zostali obywatele UkraiRADOM. Wczoraj obchodziny, Łotwy, Białorusi i Mołdawii
liśmy Dzień Obrony Cywilnej. Wohandlujący spirytusem o nazwie
jewoda Zbigniew Kuźmiuk, jako
"royal american". Skonfiskowanó
szef wojewódzkiej OC i wicewoje101 butelek tego specjału.
woda Zbigniew Gołąbek, jako reprezentant władz administracyjKolejny sukces odnieśli policjannych województwa przyjęli u sieci z Gniewoszowa 19 lutego. Prabie naszych cywilnych obrońców,
wie 150 butelek alkoholu bez akcyktórzy wbrew nazwie "Są wojskozy zatrzymali wraz z BMW i "moskwymi.
wiczem", które posłużyły do poW Urzędzie Wojewódzkim zospełnienia przestępstwa. Kierowców
tali ugoszczeni: płk Ryszard Strui pasażerów obu pojazdów oczysiewicz - kierownik Wojewódzkiewiście osadzono w areszcie.
go Inspektoratu OC, ppłk ZbigW ostatnich dniach lutego traniew Styński i ppłk Stanisław
dycyjnie pełne ręce roboty mieli
Cieślikowski - zastępcy kierownipolicjanci z Przysuchy i Gniewoka WIOC oraz ppłk Andrzej Stoszowa. Papierosy bez akcyzy znabiecki - kierownik Miejskiego Insleziono w "oplu" zatrzymanym
pektoratu OC w Radomiu. Goście
w KJwowie.
przedstawili swojemu szefowi doTOMASZ STYCZVŃSKI
tychczasowe osiągnięcia i plany
obronne na bieżący rok. Najważniejszym wydarzeniem będą
Rząd nie rozmawia wojewódzkie ćwiczenia Obrony
Cywilnej, które odbędą się
w dniach 8-9 czerwca.
/T.P.S.!
Zmiany w towarzystwie
KIELCE. Towarzystwo Przyjaciół Szutk Pięknych w Kielcach ma
nowy zarząd. Prezesem towarzystwa została ponownie Daniela KoKłELECKłE,
RADOMSKIE,
walska, a jej zastępcami - doc. dr
TARNOBRZESKłE . Mimo oczeJulian Bartosik i Józef Tarnowski.
kiwań rząd nie podjął rozmów
Szkoła im. J . Piłsudskiego
policjantami
na
temat
z
LASKI. Rada Gminy w Pionzwiększenia budżetu. Policjanci
kach nadała Szkole Podstawowej
potrzebują pieniędzy głównie
w Laskach imię Marszałka Józefa
na sprzęt, paliwo i nowe etaty.
Piłsudskiego. W 1915 r. legioniści
Minister spraw wewnętrznych
stoczyli pod Laskami krwawą, kilAndrzej Milczanowski powiekudniową bitwę z Rosjanami.
dział, że nie da się przesunąć 
Wnioski o dodatki
funduszy wewnątrz resortu.
STARACHOWICE. Od wproNSZZ Policjantów zastanawia
wadzenia w życie ustawy o dodatsię nad zaostrzeniem form prokach mieszkaniowych do staratestu, który trwa od 1 lutego.
chowickiego Urzędu Miejskiego
Ustawa zabrania policjantom
wpłynęły 2444 wnioski, przyznano
strajkować. Jedynymi formami
1778 dodatków. Do zarządu
protestu, jakie mogą podjąć są: ofspółdzielni mieszkaniowych i zalagowanie komisariatów i radiorządu budynków mieszkalnych
wozów, rozdawanie ulotek i orgawpłynął już 1 mld 600 mln zł, ok. 1
nizowanie wieców informacyjmld 100 mln zł pochodziło
nych.
z budżetu gminy. Średni dodatek
- Nie podjęliśmy jeszcze decywynosi 500 tys. starych zł.
zji, co zrobimy dalej - mówi Mi/DOK/
rosław
Rak, przewodniczący
Międzynarodowa
NSZZP województwa kieleckiego.
konferencja w WSI
- Zależy to od krajowych władz
RADOM. "Rynki wschodnie
związku. Być może będzie coś
w procesie transformacji systemowiadomo po posiedzeniu zarządu,
wej" - to temat międzynarodowej
które odbędzie się wkrótce. Może
konferencji, organizowanej m.in.
my zaapelować do innych związ
przez Katedrę Ekonomii Wyższej
ków Inp. kolejarzy czy hutnikówl
Szkoły Inżynierskiej w Radomiu.
o strajk solidarnościowy. WalczyReferaty wygłoszą naukowcy,
my przecież nie tylko o własne inm.in. doc. Wiesław Kudła z Uniteresy, chodzi nam o bezpiewersytetu Warszawskiego, prof.
czeństwo każdego obywatela .
Eliza Frejtag-Mika z WSI, prof.
Słaba policja tego nie dokona.
Władimir Smirnow z MoskiewsO tym, czy protest policjantów
kiej Państwowej Akademii Przeprzyjmie inne formy zadecydują
mysłu Lekkiego. Swoimi doświad
władze NSZZP w Warszawie.
czeniami z handlu w krajach powstałych po rozpadZie ZSRR podIAOI
zielą się przedstawiciele radomskich firm: RWT SA, "Polmetalu·,
.Lidera", .Globał-Cosmed", .tytoniówki·.
Konferencja odbędzie się dziś,
2 bm., w sali Senatu WSI przy ul.
Malczewskiego 29, początek ISZ!
o godz. 10.
Grupa na wydziale
KIELCE. Wczoraj w Wyższej
Szkole Pedagogicznej utworzona
została Polska Grupa Liberalna.
Swą siedzibę będzie miała na Wyfutro, magnetowid, sprzęt grający,
dziale Zarządzania i Marketingu
WSP.
wszystko o wartości 800 zł. SproKielecka grupa jest siódma
wadzono przewodnika z psem tropiącym, który podjął ślad. Zaprow Polsce. Gościem honorowym
wadził policjantów do mieszkania
spotkania założycielskiego był
Piotra S. Matka podejrzanego nie
Hans Georg Fleck, członek Polsotworzyła
funkcjonariuszom
kiej Grupy Liberalnej dla obcokradrzwi, twierdząc, że syna nie ma
jowcow. Współpracę zapowiedział
w domu. Małżeństwo M. uważa,
t.eż w imieniu Unii Wolności prof.
Zak.
że to S. mógł być sprawcą włama
nia. Jak się dowiedzieliśmy od proOrganizatorzy spotkania zapowadzących postępowanie, Piotr S.
wiadali udział w nim senator Zofii
jest osobą znaną policji. Trwają jeKuratowskiej. Niestety, wizyta
go poszukiwania.
IJOK/
nie doszła do skutku.
IAOI

samych grzywien

GOTOWOSC Areszt pelen
cudzoziemców
BOJOWA
KIELECKIE, RADOMSKIE, TARNOBRZESKIE. Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" pozytywnie rozpatrzyło wniosek Sekcji Krajowej Przemysłu
Zbrojeniowego i Lotniczego o wszczęcie sporu zbiorowego z rządem. Decyzja daje związkowcom prawną
podstawę do rozwijania akcji protestacyjnej.
- Wszczęcie sporu oznacza także, że w rozmowach z władzami
państwowymi, oprócz przedstawicieli "Solidarności" ze zbrojeniówki

,Pokazą
.
naszą

rodzimą przyrodę

24 filmy
radomskie
RADOM. Do końca roku
powstaną 24 filmy przyrodnicze pokazujące przyrodę województwa radomskiego. Filmy z okazji Europejskiego
Roku Ochrony Przyrody zrealizuje Centrum Edukacji Ekologicznej w Radomiu we
współpracy z Telewizją Kablową "Dami" .
Autorem wszystkich zdjęć
zrealizowanych w technice wideo super VHS jest znany fotografik i przyrodnik Sławomir
Wąsik z Garbatki. Filmy mają
być prezentowane w całej sieci
kablowej "Dami" , także w
Skarżysku-Kamiennej, Ostrowcu, Krakowie I Zielonej
Górze. Powstał już pierwszy film
" Ruda baletnica" , poświęcony
jednemu z najbardziej znanych
przedstawicieli radomskiej fauny -wiewiórce. Trzy następne są
w montażu.
W ubiegłym roku w tej samej technice CEE w Radomiu
zrealizowało filmy o żółwiu
błotnym I "Przyroda Ponidzia" Wojciecha Chmiełars
kiego z Białobrzegów. Również zarząd KozieniCkiego
Parku Krajobrazowego zrealizował dwa filmy przyrcdnicze
poświęcone rezerwatom przy{ZBI
rody.

.....

przemysłu lotniczego, uczestniczyć będą członkowie Prezydium
Komisji Krajowej związku - mówi
Wałdemar Ożóg, zastępca przewodniczącego Komisji Zakłado

i

wej NSZZ "S" w skariyskim "Mesko". - Wśród załogi daje się odczuć
coraz większe zniecierpliwienie.
Ciężko "normalnie" funkcjonować,
gdy nie ma się pewności, że np. jutro nie straci się pracy. Jeżeli do 17
marca nikt nie podejmie z nami rozmów, a na razie się na to nie zanosi,
to protest, który wciąż ogranicza się
tylko do oflagowania zakładów i akcji informacyjnej, na pewno przyjmie drastyczniejszą formę.
Jak nas poinformował wiceprzew "Mesko" Włodzimierz Herman - przewodniczący
związku
Marian
Krzaklewski zobowiązał się, iż
doprowadzi do spotkania przedstawicieli Sekcji Krajowej ZPZ z prezydentem kraju Lechem Wałęsą jeszcze przed 17 marca br. Na ten dzień
zapowiadana jest bowiem w Warszawie wielka manifestacja prawodniczący "Solidarności"

Perly nad

wytrzeźwień.

Kamienną

OSTROWIEC ŚW. Koryto Kamiennej sprzyja organizowaniu
kajakowych spływów, a walory krajobrazowe doliny gwarantują
niepowtarzalne wrażenia. Trzeba tylko spróbować.
- Rzeka byłaby użyteczna dla
pływania, gdyby ktoś się tym zainteresował - powiedział dyrektor

rzeka jest czysta. Oczyściliśmy
także jej koryto od Bodzechowa do
Przepaści ze starych pni i za-

ostrowieckiego
Inspektoratu
ODGW, mgr inż. Stanisław
Wójtowicz. - Od Ostrowca do
ujścia są dwa progi, w Denkowie
i Baltowie przy elektrowni oraz
stary próg w Cmielowie. Poza tym

torów. W planach tegorocznych
znajduje się wykonanie podobnych prac aż do ujścia. Amatorom
spływu nie będą więc groziły żad
ne podwodne niespodzianki.
Na razie Kamienną pływają
każdej wiosny hutnicy, organizując spływy w Dniu Hutnika od
Starachowic do Ostrowca, z noclegiem w Brodach l/żeckich. Dwa
następne dni można poświęcić na
pokonanie odcinka rzeki do ujścia,

BEZ SZANS
S~RŻV~KO-KAMIENNA. Do tragedii doszło wczoraj w południe

w mieszkaniU przy ul. Niepodległości, gdzie żywcem spłonął 75-letni staruszek.

. KIELECKIE. Żaden z kielec~Ich lekarzy nie zgłosił chęci wy_
Jazdu z ~mocą medyczną do Ru~ndy. Nikt nie pOjedzie z konwoJem do Czeczenii, organizowanym
p'rz~z ~t0v.:arzyszenie "Lekarze
SWlata, ktore ma swój oddział
w K:~kowie. Na informację
o możlIWości wyjazdu z pomocą
do Ruandy i Czeczenii, wywieszoną w izbie przyjęć pogotowia
ratunkowego w Kielcach, nie zareagował żaden lekarz.
IGAGI

..... .

Początek lutego to wykrycie
przez policję trasy przerzutowej
spirytusu stanowiącego własność
obywateli Wspólnoty Niepodległych Państw i ich polskich
wspólników. Skonfiskowano setki
butelek ze spirytusem, które przewożono przez Radom, a kilku Ukraińców znalazło się za kratkami.
8 lutego wpadło ich aż sześciu naraz, ponieważ nie dość, że handlowali alkoholem, to jeszcze
spożywali go w nadmiarze i policja musiała ich odstawić do izby

Kajakiell1 do uJscla

Był częściowo sparaliżowany

Nie było
ochotników

cowników zbrojeniówki zrzeszonych w "Solidarności".
- Decyzja Komisji Krajowej daje
nam podstawę prawną - powiedział Zbigniew Cebula, szef
zakładowej " Solidarności" w ZM
"Łucznik" - do rozwijania akcji protestacyjnej. W najbliższych dniach
nasililimy działalność informacyjną. Zgłaszają się już kandydaci
do udziału w ogólnopolskiej manifestacji w Warszawie. Szacuję, iż
z naszej firmy pojedzie 100-150
pracowników. W ramach - oczywiście - urlopu wypoczynkowego.
Jutro w Hucie "Stalowa Wola"
o godz. 14.15 przed budynkiem
dyrekcji przedsiębiorstwa rozpocznie się wiec popierający postulaty stawiane przez członków
zbrojeniowej i lotniczej "Solidarności". Andrzej Stańczyk - czło
nek Prezydium Komisji Zakłado
wej "S" - powiedział nam, że człon
kowie związku obawiają się, że
ogólnopolska manifestacja, w której mają wziąć udział tylko pracownicy obydwu protestujących branż
przemysłu, nie przyniesie pożąda
nych rezultatów. Pięć czy śześć tysięcy manifestantów może być nie
dostrzeżonych ani przez rząd, ani
przez media. A. Stańczyk dodał,
że związkowcy z huty w pełni utożsamiają się z planowanymi
działaniami władz "S".
PIOTR WTOREK, IPISZ!, ISZ!

12 stycznia br. policjanci z Kozienic zdemaskowali handlarzy
spirytusem bez akcyzy. Dzień
później rewizja przeprowadzona
W jednym z kozienickich mieszkań dała efekt w postaci znalezienia tysięcy fałszywych banderol,
kapsli i etykiet na butelki. Fałszo
wano tam .żytnią" i "krakusa".
W ciągu kilku następnych dni areszt KRP w Kozienicach zapełnił
się handlarzami zatrzymanymi
przez "drogówkę". Na parking policyjny trafiły "ford transit" I .,fiat
125p", którymi przewożono alkohol.
24 stycznia policjanci z Gniewoszowa zatrzymali "fiata 125p",
którym przewożono 120 butelek
ze spirytusem "royal". Dwa dni
później "audi" i "fiat 125p", zatrzymane pod Przysuchą, stały się
zastawem na poczet grzywny za
brak akcyzy na zachodnich papierosach.

Pan Ryszard mieszkał samotnie, był częściowo sparaliżowany.
Straż zaalarmowali sąsiedzi, którzy poczuli na klatce schodowej
swąd spalenizny.
- Kiedy sforsowałem okno na 3
piętrze, to utknąłem w zagraconej
kuchni - powiedział nam jeden ze
strażaków. - Wszędzie było pełno
dymu, a na tapczanie leżał
mężczyzna, którego ciało w dużej
części było spalone. Przybyły na
miejsce lekarz stwierdził zgon. Jak
nam powiedzieli strażacy, pożar
powstał prawdopodobnie poprzez
zaprószenie ognia.
W ub. roku w tym samym
mieszkaniu również interweniowała straż, wtedy wszystko zakończyło się szczęśliwie... IPISZ!

z noclegiem w Baltowie, w sumie
64 kilometry. Trasa prowadzi malowniczą doliną Kamiennej, której
dwa, o odmiennym charakterze,
wysokie brzegi Przedgórza lłżec
kiego i Wyżyny Opatowskiej prezentują się nadzwyczaj atrakcyjnie od strony rzeki. Podobnie jak
liczne miejscowości i kapitalnie
zlokalizowane zabytki. Prawdziwymi perełkami są tu Podgrodzie
i Bałtów.
W 1978 r. odbył się spływ do
ujścia z udziałem pracowników
naukowych Politechniki Warszawskiej. Uczestnicy, jak wspomina
dyrektor Wójtowicz, byli zauroczeni rzeką i krajobrazem doliny.
/TeZ!

•
Wyszli wieczorem
do

Ostrzej?

sąsiadów

Zemsta znajomego
KIELCE. W nocy z wtorku na środę włamano się do mieszkania
w bloku w północnym osiedłu Kielc. Właściciele lokalu byli w tym
czasie piętro niżej, u sąsiadów. Pani M. widziała schodzących z góry
złodziei. Nie mieli przy sobie łupów.
Dzień wcześniej

Marek M. zospobity przez dwóch mężczyzn,
jednego z nich znal. O pobiciu powiadomił komisariart na os. Sło
neczne Wzgórze. Piotra S. zatrzymano, wskazał go poszkodowany.
S. odgrażai się panu M., że fakt
zgłoszenia o pobiciu na policji może mu zaszkodzić. W nocy obrobiono mu mieszkanie. Razem z
tał

żoną

Marek M. poszedł wieczorem do sąsiadów. Zofia M. wyjrzała ok. 22.30 na klatkę, bo zaniepokoi/y ją odgłosy dochodzące
z ich mieszkania. Z góry schodziło
dwóch mężczyzn, między innymi
Piotr S. Kiedy powiedziała o tym
mężowi- wezwano policję. Mieszkanie państwa M. było otwarte
i splądrowane. Złodzieje zabrali

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Echo o gospodarce
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giełdzie

Na

Mleko trzeba

ładnie zapakować

TABILIZ ceoCJA
Jeżel1 'eodeocja~w"aole SZwe d·
zI atakUJ·ą

Na środowej sesji, na rynku akcji wzrosły kursy 16
notowanych walorów, 14 spadły, a 21 pozostały bez
zmian. WIG i WIG 20 wzrosły o 0,2 proc, odpowiednio
do 6.460 pkt. i 633,8 pkt., a WIRR spadł o 0,6 proc. i wynosił 887,1 pkt. Obroty na rynku podstawowym zmniejszyły się o 22 proc., do 14.985 tys. zł, a na rynku równoległym wzrosły o 27,3 proc i wyniosły 2.200 tys. zł.
Dzięki

ograniczeniu podaży
kursy większości walorów utrzymały wtorkowy poziom. Zmniejszenie podaży znalazło swój wyraz również w 22 zanotowanych
nadwyżkach kupna oraz spadku

obrotów na rynku podstawowym . Nie zrealizowana nadwyżka popytu warta była 3.733
tys. zł. Wygląda na to, że inwestorzy nie są skłonni do sprzedaży akcji przy obecnym pułapie

utrzymana, to w najbl i ższym
czasie można l i czyć na poprawę
n otowa ń.
N i ec hęć

lorów

do pozbywania s ię wa-

można było zaobserwować

także

podczas środowych dogrywek. Z 32 zgłoszonych ofert kupna
wyczerpano tylko 7, a aż 20 pozostało bez odpowiedzi. Pozostale 5 zrealizowano w przedziale
od 5,2 proc. do 74 proc. Natomiast
z 8 zgłoszonych ofert sprzedaży
inwestorzy wykupili w całości 7.
Tylko nadwyżka akcji PPABanku
nie wzbudziła żadnego zainteresowania, w związku z czym walory te jako jedyne notowano z nadwyżką sprzedaży .

I

Sesja 1 marca (środa)
Akcje

Kurs:
1.111.

Wartość

(zł)

Zmiana
kursu
(proc.)

Agros nk

28.50

-1.4

204

16.783

BIG

1.43

0.0

873

63.434

BIG2

1.37

-2.1

30

BPH

59.00

0.0

976

2.680

100

BRE

30.00

-0.7

440

1.329

74.0

434

6.078
499

obrotu
(tys. zł)

BŚKnk

83.00

0.0

Bytom nk

57.50

-0.9

467

Dębica

17.60

0.0

319

Dębica2

nk

Na rynku powszechnym obligawzrosły kursy 9 pożyczek, 2
spadły , a pozostałych 2 nie zmieniły s i ę od poprzedniego notowania. Obroty zmniejszyły się o 32
proc . i wyniosły 551 tys. zł . Na
rynku blokowym sprzedano 14
pożyczki
bloków
trzyletniej
TZ1197 po 102,6 proc. wartości
nominalnej . Zawarto transakcję
pozasesyjną , przedmiotem której
było 63 .100 obligacji PPT7 pą
kursie 100,1 proc. wartośc i nominalnej . Prezes giełdy przypomn i ał , że od 2 bm . rozpoczną się
notowania na rynku blokowym
obligacji IR0396.

cji

Dogrywki
oferta

real.
(proc.)
100

16.70

0.0

147

43.219

Elektrim

8.55

0.6

519

6.837

100

Espebepe nk

22.50

0.0

685

8.884

5.2

Exbud

11.90

-0.8

159

Irena

20.30

0.5

359

Jelfa

25.00

0.0

330

KableBFKnk

13.00

0.0

171

Kabel

23.20

0.9

147

721

Środa,
1 III 95

KIELCE

BANK
PKO

0,0

162

10.041

Krosno nk

18.30

0.0

190

14.155

Mostalexp

14.90

2.8

437

2.783

Mostalwar nk

6.80

0.0

48

1.340

Novita nk

9.80

0.0

138

6.913

Okocim nk

56.00

0.0

46

835

Okocim"
Optimus nk

z
24.30

1.3

115

Optimus 2

23.50

1.7

22

PoJifarb Cn nk

8.75

-2.8

PolifarbW nk

3.85

PPA Bank ns

100

BANK
PKO SA
Hotel
"Bristol"

BEN

250

2.180

0.0

178

58.195

Traugutta28

12.00

7.1

285

2.912

Próchnik

22.30

-0.9

75

886

Rafako nk

10.60

1.0

522

10.981

Rolimpex

8.25
26.20

1.9
-0.8

238
781

100

Q.890

100

1.76

0.0

262

114.280

19.90

-1 .5

739

6.772

100

Stalexp.1I

21.50

1.4

51

890

100

Swarzędz.

16.90

-0.6

201

16.60

-1.2

222

nk

Tonsil

2.36

1.61

0.44

3.70

sprzedaż

2.43

1.64

0.45

3.78

kupno

2.36

1.62

0.45

3.70

sprzedaż

2.43

1-.64

0.46

3.76

kupno

2.38

1.62

0.46

3.75

sprzedaż

2.47

1.68

0.47

3.89

kupno

2.38

1.63

0.46

3.79

sprzedaż

2.40

1.64

0.47

3.81

Universal

9.50

0.5

2.666

26.568

100

Vistula

11.60

0.0

89

912

100

WBK

4.90

2.1

345

13.561

100

Wedel

130.00

1.6

179

Wólczanka nk

22.30

0.5

136

1.433

Żywiec nk

155.00

0.0

360

394

Razem

14.985

WIG

6.460,2

0.2

WIG 20

633,8

0.2

AKCJE-Rynek

równoległy

AmerBank

15.40

-0.6

115

944

100

Oom-Aast

17.50

0.0

233

2.725

100

Drosed

20.00

0.0

561

Efekt

1:1.20

-2.2

328

Elektroex

9.70

1.0

270

3.214

100

Indyk Pol

10.80

0.0

48

680

36.8

9.595

KrakChem

4.30 nk

1.2

158

MostalZab

4.30 nk

-2.3

139

2.842

Prochem

7.20 nk

0.0

348

52.951

Razem

2.200

40.4

kupno

2.37

1.59

0.45

3.73

sprzedaż

2.44

1.67

0.48

3.85

kupno

2.38

1.635

0.465

3.76

sprzedaż

2.395

1.645

0.468

3.81

kupno

2.36

1.62

0.46

3.74

. sprzedaż

2.41

1.64

0.47

3.80

kupno

2.35

1.59

0.46

3.73

sprzedaż

2.42

1.62

0.47

3.78

TARNOBRZEG
PKO

22.386

Stalexp

Sokołów

kupno

RADOM
1.612

Remak nk

funty
ang.

51.3

15.284

7.10

.Tetra Pak" zamierza w ciągu
2-3 lat zaopatrzyć polskie mleczarnie w nowoczesne technologie do pakowania mleka i wyrobów mlecznych, m.in. jogurtów i budyni. Firma będzie
się też zajmowala wspomaganiem na terenie Polski sprawnej dystrybucji pakowanego
mleka i wywieraniem nacisku
na mleczne lobby, by marże
przy sprzedaży mleka wprowadzane przez indywidualnych
handlowców były niższe, bo
wtedy niższa będzie cena mleka.
Dotychczas nasze mleczarnie
korzystają z opakowań produkowanych przez firmy krajowe.
Niektóre mleczarnie,
m.in.
w Kielcach , Włoszcowi e , uży
wają opakowań z Francji , Włoch
i Finlandii. W "Radostowej"
w Kielcach pracuje włoska linia
do produkcji i pakowania jo-

NOTOWANIA WALUTOWE
BANK
ŚLĄSKI

Kredyt B nk

KIELECKIE, TARNOBRZESKIE. Szwedzka firma "Tetra Pak" dostarcza ok. 5 procent opakowań do mleka i jego wyrobów produkowanych w Polsce. W naszym regionie większość mleczarni korzysta jednak z opakowań produkowanych przez inne firmy, głównie polskie.

Poczta

KIELCE
• PPHU "Unikor" sp. z 0 .0.
Kielce pilnie zatrudni w Sędzi 
szowie montera instalacji wod .kan . z uprawnieniami spawalniczymi oraz murarza. Kontakt:
Kielce, tel. 32-12-45 w godz. 815 lub Kielce, ul. Targowa 18,
pok. 103.
• Młoda , dyspozycyjna, operatywna, z wyksztalceniem śred 
nim, zaopiekuje s i ę dzieckiem
lub wykona inne prace bądź zlecenia. Kielce, tel. 61-06-49.
• ZatrUdnię blacharza samochodowego. Kielce, B iałogon ,
ul. 1905 Roku 40.
• Zatrudn ię fryzjerkę . Kielce,
tel. 61 -61 -09.
• GEMA, tel. 61 -61-22 w godz.
9-11 , zatrudni pracowników
w zawodach : tokarz-frezer, ślu
sarz remontowy.
• Zatrudnię młodego , operatywnego, ze znaj omością obsłu
gi komputera i praktyką w handlu. Kielce, tel. 523-69, 68-44-39.
• "IspoI" sp. z 0 .0 . ul. Skrajna
76, zatrudni magazyniera. Wymagania: wiek do 30 lat, uprawnienia na wózek widłowy .
* . Pol-Euro", Kielce, tel. 68-

40-09 w godz. 8-15, przyjm ie
mechaników samochodowych
z umiejętności ą naprawy pomp
IKR/
wtryskowych.

RADOM

* .Pol-Door", kontakt Wierzbica w budynku byłej "Agromy",
zatrudni lakiernika elementów

gurtów, oraz fińska linia do pakowania mleka w woreczki foliowe.
We Włoszczowie folie do pakowania serów żółtych sprowadza
się z Włoch, a kartoniki są francuskie.

00.

http://sbc.wbp.kielce.pl

Zamierzająca zwiększyć swą
obecność

na rynku polskim
szwedzka "Tetra Pak", działa

Sery z włostczowskiej mleczarni pakowane sq we włoskq folię.
Fot. A. Piekarski
Z polskich opakowań korzys~
mleczarnie w Końskich,
Staszowie, Opatowie. Mleczarnia w Opatowie kubeczki do
śmietany i jogurtów kup~je
w Raszynie pod Warszawą,
a folie w krakowskiej firmie ,,0tają

u nas już od 1990 roku. W całej
Polsce funkcjonuje już 50 linii
pakowych tej firmy. Klientami
"Tetra Pak" są m.in. "Hortex",
"Agros" i pięć dużych mleczarni.

!MIRI

Odsetki umorzono
I

Miasto sprzeda

udziały

KIELCE. Fabryka Samochodów Specjalizowanych POLMO-SHL
w Kielcach już niebawem zostanie przekształcona w jednoosobową
spółkę skarbu państwa.
Przypomnijmy, że zakład jest zadłużony w gminie Iz tytułu podatku od
nieruchomości i od środków transportowych oraz op/aty za ściekil na
kwotę blisko 21 mld zł . Wierzytelności zostaną zamienione na akcje fabryki.
Firma Sobiesiaw Zasada Centrum SA zwróciła się do władz Kielc o odkupienie przyszłych udziałów w POlMO-SHL. Wynegocjowano sprzedaż przyszłych akcji miasta na kwotę 7.543.865.600 starych zł, tj. 36 proc .
wartości należności giównych. Odsetki, wynoszące blisko 14,5 mld zł,
w bankowym postępqwaniu ugodowym, które w imieniu FSS POlMOSHl prowadzi Bank Sląski uległy umorzeniu. Rada Miasta Kielce podczas ostatniej sesji zdecydowala odsprzedać swoje przyszle udziały warszawskiej firmie.
/WTOI

* .Tejg", Radom, ul.

Racławi cka

8/10, zatrudni szwaczy do szycia
rękawic i pracowników do wywracania rękawi c - osoby wyłącznie
n i epełnosprawne .
* PPHU "Elian", Radom , ul. lubelska 89/95, zatrudni szwaczki.
* PPU, Bogucin k. Garbatki, zatrudni hydraulików.

,·B.c lla' ,
drewnianych.
* Agencja Reklamowa ,Arcel" ,
Radom. ul. Trojańska 6, zatrudni
akwizytorów.
* "Bicyk" SC, Radom, ul. Grabowa 15a, zatrudni tynkarzy,
murarzy, posadzkarzy i glazurników.
• "Solter", Zakład Pracy Chronionej, Radom , ul. Toruńska 9,
zatrudni siekaczy skór i kierowcę
z prawem jazdy kategorii "C" wyłącznie osoby niepefnospraw-

pus". Podobnie zaopatrują się
mleczarnie
ze
Staszowa
i Końskich.

* "Anka· PW, Radom , ul. Zubrzyckiego 2, zatrudni obuwnikówszwaczy.
Nil

TARNOBRZESKIE

* Zakład Odzieżowy .Cezar",
Stalowa Wola, ul. Hutnicza 8, tel.
/0-161 44-03-68 zatrudni pracownika.
* Masarza i pracownika z kwalifikacjami do produkcji, zatrudni
masarnia w Zawichośc ie . Kontakt
telefoniczny /0-15/ 364-037 .
* Okręgowa Izba Pielęgniarek

i Położnych w Tarnobrzegu przy
ul. Świętej Barbary 10, tel. 23-2323 zatrudni pracownika z posiadaną grupą inwalidzką . Wymagana znajomość obsługi komputera
oraz wykształcenie średnie .
* Zainteresowani podjęciem
pracy w charakterze tIumacza
z b iegłą znajomością języka niemieckiego, wykształcenie minimum średnie , praca w dużym
zakładzie przemysłowym , proszeni są o kontakt z Rejonowym
Urzędem Pracy w Staszowie, tel.
64-38-85 lub 64-25-06.
* Przedsiębiorstwo Usługowo
Produkcyjno-Handlowe "Omikron"
w Klimontowie, ul. Osiecka42, tel.
66-19-68 zatrudni:
- blacharza samochodowego
z dlugoletnią praktyką w zawodzie,
- mechanika samochodowego
z uprawnieniami diagnosty, wymagany 6-letni staż pracy.
* Zespół Opieki Zdrowotnej
w Sandomierzu, ul. Schinzla 13,
tel. 32-30·01 zatrudni hydraulikasprawacza o wysokich kwalifil<acjach , staż pracy w zawodzie minimum 10 lat.

/LEWI

z

"Malo-wanYIl1 ptakiel11"

,
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SZUKAJĄC MIŁOSCI
Wytarty na łokciach granatowy płaszcz. Krótko
przystrzyżone czarne włosy. Trzy kolczyki w prawym uchu i złota wkrętka w nosie. To Eliza. Siedzimy razem w "Czterech Porach", pijemy kawę.

~::==~=:t:!:~~~=~~~~~~~~~E~I:iZ8:Z8:c:zy:n:a~o:p:o:w:ia:d:ać o swoim życiu.
,

że

Szkoda,

się

obchodzi

IE

"Przyjdź

za

dycyjnie sto lat i życzyła spełnie
nia marzeń. Później rodzice
przynieśli pyszny tort i białego
szampana. Przyszły też kumpelki. Korki wystrzeliły, a dość mocny .bąbelkowy" napój napełnił
kiełiszki.
Wznieślimy
toast
i odśpiewaliśmy wspólnie: .0siemnaście lat minęło jak jeden
dzień .. .". Oczywiście, nie obyło

godzinę"

SZKOLNE KSERO
Kiedy w szkole pojawił się cud techniki pod nazwą
ksero, wszystko wy§lądało tak ładnie, prosto i miło.
Sekretariat wyposażony został w tabliczkę informującą kiedy uczeń może z urządzenia korzystać, maszyna stanęła w rogu pokoju w pełnej gotowości do
pracy. Po niedługim czasie okazało się jednak, że wyprawa do gabinetu w celu odbicia, dajmy na to wiersza
spoza podręcznika, zakończona sukcesem, to nie lada
wyczyn.

Dziwnym
trafem ksero:
1. zawsze jest zepsute,
2. ewentualnie jest przegrzane, w każdym razie nie
nadaje się do pracy
3. nie działa z powodu braku
papieru; jeśli papier nawet się
znajdzie, to patrz punkt 1.
. Jeżeli jakimś cudem maszyme nie przydarzy się żadna
z wyżej wymienionych przypadłości, uśmiechnięta od ucha
do ucha pani sekretarka rzuci
sł~wa: "Przyjdź za godzinę".
Niestety, może je rzucać do znu?z~ni~. Człowiek uchodzi się na
Smle!C, a i tak nie dopnie swego.
Chocby nawet odpowiednia była
pora Wizyty w gabinecie, zawsze
prze:a~ż można powiedzieć, że
własnle zabrakło papieru. Potr~!lę zruzumiec, że nie powinnlsmy od~ijać na szkolnym kse-

ro zeszytow, ściąg i temu podobnych rzeczy, ale dlaczego
~z~!1se nasze są równie niskie
j~sh chodzi o materiały pomocnI.cze do lekcji Iczytanki z języ
kaw obcych, testy z fizykii. Ileż
to trzeb!ł się natłumaczyć, że to
dl~ pani X, że profesor Y prosił,
a I t~k m~żna spotkać się z odpOWiedZią: "To niech profesor
sam przyjdzie" .
Kumpela, usiłując skorzystać
z ksero~ została najpierw zapytana
o n~o, klasę Imagli ją jeszcze
p?pr?~c ~ legitymację, odciski palcrm I SW1adectwo chrztu/, sprawdzona w zeszyciku pani sekretarki
a ~stępnie usłyszała, że nie za~
płaciła na komitet rodzicielski a ze
składek idą pieniądze na ~pier,
n~prawy I dlatego właśnie odbić
nie .może. Cóż - klasa, przyzwy_
czaJOna do tego, zlożyła się i testy
na B!1glelski zostały - jak to bywa po:-"Ielone w prywatnym zakła
dZie, na szczęście blisko szkoły.

raz

STKA

Na pewno wiele osób pamięta dzień swoich osiemnastych urodzin, dzień wyjątkowy, pełen niespodzianek, życzliwych słów, słodkich buziaków, radości, niesamowitego nastroju.
Bat Jak o nim zapomnieć, kiedywielu przyjaciół, kumpli życzy
ci wszystkiego naj ... , obdarowuje cię serdecznym uśmiechem,
wraz z tobą wypija lampkę
szampana, bawi się na superimprezie.
U mnie wszystko zaczęło się
wtedy, gdy wybiła północ. Moja
siostra Ilona odśpiewała mi tra-

Miała

się

bez wspaniałych życzeń,
gratulacji i małych podarunków
oraz imprezki, którą zorganizowaliśmy z Agatą i Poziomem.
WspÓlnie zdmuchnęliśmy osiemnaście świeczek, ponownie
wznieśliśmy toast, po czym zostaliśmy podrzuceni do góry. Sły

siedem lat, kiedy umarła
jej babcia. Odtąd nie zaznała
więcej rodzinnej miłości. Rodziców w zasadzie nigdy nie
miała ... tylko dla siebie. Zawsze
były jakieś interesy, spotkania,
znajomi. Jej pozostawał tylko
klucz na szyi, pieniądze na pizzę
i przestroga: "Dobrze zamknij
drzwi, bo złodzieje".
Kiedyś zapomniała przekręcić

i wrzaski: .sto lat". Poziom natomiast zerwał porządne pasiory.
No cóż, taka przecież tradycja.
Przy czadowej l']1uzyce dobrze bawiliśmy się. Spiewaliśmy,
wymyślaliśmy
przedziwne
tańce. Humorki nam dopisywały.
Długo jeszcze będziemy ,wspo
minać ów dzień, taki wyjątkowy,
taki fantastyczny, bo przecież
mi/o jet "poszaleć" z ludźmi, którzy cię szanują, pamiętają o tobie, którzy są twoimi szczerymi
przyjaciółmi, kumplami ekstra,
na których możesz polegać.
Szkoda tylko, że "osiem·
nachę" obchodzi się raz w życiu
i szkoda, że On nie przyszedł, że

dolny klucz i pobiegła bawić się na
dwór. Po godz. 15 zawołała ją matka. Mówiła, że ma dla niej niespodziankę. Eliza wyciągnęła ręce
w proszącym geście. Potem poczuła ból. Na twarzy pojawiła się
krwawa pręga. Dziś sama nie wie,
dlaczego. Kiedy matka skończyła
ją bić nadal stała na środku pokoju. Chyba płakała. Potem uciekła
do pokoju i schowała się pod
łóżko. Nikt do niej nie przyszedł.
Usłyszała tylko, jak matka tłuma
czyła ojcu, że ją zbiła, bo ten wredny bachor nie zamknął drzwi.
Cztery lata później uciekła z domu. Wzięła trochę pieniędzy z kasetki, kilka ciuchów i pojechała na
Wybrzeże. Tam poznała Filipa kolejną drzazgę w życiorysie. Miał
siedemnaście lat, piękne blond
włosy i błękitne oczy. To właśnie
z nim zrobiła .to" pierwszy raz. Był
bardzo czuły, delikatny, w jego ramionach czuła się bezpiecznie.
Kiedy powiedziała mu, że chyba
"wpadła" odpowiedział, że to nie
jego działka i poszedł w swoją

zapomniał...

stronę·

ANNA WiŚNIEWSKA
II LO Kielce
PS.
Wszystkim,
którym
stuknęło 18 latek życzę najlepszego!

Została sama. Nadal nie wiedziała czy jest w ciąży. Nie było jej
stać na kupienie w aptece testu
ciążowego. Wizyta u ginekologa
w jej sytuacji była niebezpieczna.
Wystraszona błąkała się po uli-

szeliśmy

głośne

śmiechy

Spod

gdy wróciła do domu. Nadal czuła

wróciła. Okazało się, że miała

uciec od Roberta, jedynej osoby,
którą kochała. Zostawiła .Kroki·,
"Malowanego ptaka" i wsia'dła do

wypadek .' wpadła pod samochód. Zyła jeszcze dwie godziny. Eliza nawet się z nią nie
pożegnała .

Odtąd

wędrowała
niosąc pod

z miasta do miasta
kurtką "Malowanego ptaka".

W Krakowie spotkała Roberta . Miał osiemnaście lat i też lubił
Kosińskiego. Był inny niż ci
chłopcy, których znała, wcale nie
ciągnął jej do łóżka . Traktował ją
jak siostrę . Kiedy zachorowała na
zapalenie płuc, nie odstępował
jej ani na krok. ·Na gwiazdkę podarował jej "Kroki". Czytali je razem, objęci, jak stare mał
żeństwo. Wtedy zobaczyła ukłu
cia na jego ramieniu. Odskoczyła
jak oparzona. Jej kochany Robert
był zwykłym narkomanem . Po-

Emocje

sięgnęły

Kielecki finał konkursu "Miss Polonia'9S" zapowiada się wspaniale...
Fot. A. Piekarski

Z opowieści kolegów i doświad
czeń własnych wiem, że są różne

TROCHĘ

CHERLAWI
Iczasamil

sprawdzić listę obec·
i kiedy pod koniec zajęć za·
biera piłkę . Można w tym czasie
pogadać, spisać chemię i podyktować koledze notatkę z polskiego. To, że cierpią na tym program
nauczania i nasza kondycja, to już
zupełnie inna sprawa.
Jeszcze inny typ to zwolennik
.. pańskiej drogi wychowawczej". Myślę, że w każdym nauczycielu tkwi chęc rozkazywania.
ności

Szkoda tylko, że uczniowie nie
podzielają tych nauczycielskich
marzeń . Na komendę: ,,zbiórka!" jedyną odpowiedzią jest zwykle
choralny śmiech klasy. Trochę
czasu mija na ustawienie uczniów
w czymś, co chociaż z daleka
przypominałoby dwuszereg. Po·
tem chaotyczne pętanie się po sali
I wycieranie podłogi , czyli rozgrzewka. Następną częścią programu jest gra trzech drużyn do jed·
nego kosza. Jednak nauczyciel ta·
ki nie przepuści nigdy drugiego po·
kazu władzy , czyli zbiórki końco
wej. Potem po obowiązkowym
raznym okrzyku pana profesora:
"Czołem klasa!", następuje znacznie mniej raźne: .Czołem ". Mozemy JUż sobie iść do domów, bo ceremoniał dobiegł końca. Tylko nikt
jakoś się nie zastanawia nad tym,
że musztra na początku i końcu
wyparła część zasadniczą , czyli
ćwiczenia i gry.

** *

To są oczywiście skrajności,
ale naprawdę dobry wf nie powinien być podobny do żadnego
z tych trzech.
SYLWESTER SLUSARCZVK
IV LO Kielce

http://sbc.wbp.kielce.pl

żal do Roberta. Jeszcze dwa razy
usiłowała z sobą skończyć. Raz
był to kawałek szklanki, potem
gaz. Za każdym razem brakowało
jej odwagi. Wreszcie postanowiła

pociągu. Odwiedziła Warszawę,
Wrocław, Łódź. Nadal brakowało
jej Roberta. Kiedy dowiedziała się,
że on jest w Kielcach przyjechała

od razu. Sama nie wie dlaczego.
Historia dobiegła końca. EIiza z ociąganiem podnosi się od
stolika, dziękuje za kawę.
- Wiesz - mówi - może gdybym
miała na imię Patrycja, tak jak
moja babcia, miałabym lepsze
życie. Nie musiałabym szukać
mi/ości.

- Na pewno - odpowiadam,
jej za rozmowę.

dziękując

PORWETKA
II LO

Kłelce

zenitu

Zwyczajna lekcja
Chemia. Wszyscy siedzą
jak na szpilkach. Słychać tylko szmer nerwowo przewracanych kartek i biele wystraszonych serduszek. - Co wy,
dziś jeszcze nie będzie pytać - jakaś odważniejsza usiłuje podnieść resztę na duchu. Po kilku minutach i ona
zatapia się w notatkach.

- No, to może numer ... - słychać
profesorkę - numer ... Znowu jeź
dzi długopisem po liście . Ci z pierwszych ławek modlą się , by niespodziewanie zapaść się p'od ziemię . Ci z ostatnich marzą o alaku
ślepej kiszki czy coś w tym rodza-

otw ie rają
się
drzwi
roześmiana profesorka.
Trzydzieści trzy smutne postacie

Teraz połowa klasy WŚCieka się
w duchu na Nowaka. Gdyby przybił do budy, oni nie musieliby
przeżywać dodatkowego koszmaru.
Profesorka ponownie jeżdzi po
liście Napięcie wzrasta. Nagle
profesorka zamyka dziennik.
- Zapiszcie nowy temat - padają
zbawienne słowa.

na dzień dobry. Profesorka
siada przy biurku i otwiera dziennik. Serduszka biją coraz szybCiej.
Co niektórzy nerwowo przygryzają
wargi, inni zaciskają pięści. Profesorka bierze długopis, przymyka
oczy. Podejrzanie kręci długopi
sem nad listą. Emocje sięgają zenitu . Przynajmniej u połowy pojawia się korek w gardle. Długopis
niebezpiecznie zbliża się do kartki.
Dziewczyny niewinnie spuszczają
oczy. Co odważniejs i patrzą bezczelnie na biurko .

Dwie lekcje wychowania fizycznego to chyba trochę
za mało. Trzeba więc dobrze wykorzystać to, co dało
nam Ministerstwo Edukacji Narodowej. I tu właśnie
wyłania się problem - prowadzenie zajęć przez nauczycieli, bo uczniowie wszędzie są tacy sami - trochę śle
pi, trochę krzywi, a nade wszystko - cherlawi.

Prawdziwa przyjemność to jednak lekcja z nauczycielem-luzakiem. Na lekcji widzi się go dwa
razy, kiedy wchodzl , by dać piłkę i

Przynosiła

wstają

ławki

sposoby wykorzystania czasu
zajęć przez nauczycieli. Największego pecha mają ci, którzy
dostają się pod ciężką łapę nauczyciela-kata Inajczęściej świeżo
po AWF/. Taki nauczyciel tak dłu·
go będzie ganiał nas po boisku
i na sali gimnastycznej, dopóki nie
wytrenuje kilku mistrzów olimpijskich lub kilku trupów. Lekcja z takim typem to: dzwonek, bieg do
momentu, kiedy pierwsi zawodnicy zaczną padać z wyczerpania
i dzwonek na przerwę.

lepszą przyjaciółką.

czuła się oszukana. Nie chciała
żyć . Kiedy wyszedł połknęła całe
opakowanie relanium. Ułożyła się
na łóżku, ale spanikowała . Pobiegła wymiotować do łazienki. 0budzi/asięwszpitalu. Roberttrzymał ją za rękę. Na półce stał bukiet
czerwonych róż. Taki sam dostała,

jej jedzenie z dworcowego bufetu, odpędzała nachalnych facetów. Często w nocy czytała jej
"Malowanego ptaka", potem rozmawialy. Kiedyś Marta poszła
.skołować" jedzenie i już nie

Nagle
i wchodzi

Pozostaje jednak pytanie:
kto i co odbija na szkolnym
ksero? Jak to się dzieje, że
jeśli na eksploatację urządze
nia przeznaczone są pieniądze ze składek na komitet
rodzicielski, uczniowie i tak
nie mają szans z niego skorzystać? Dlaczego muszą kopiować
materiały
szkolne
w
prywatnych zakładach,
a przez to po raz kolejny Imam
na myśli pieniądze z KRI
dopłacać do całego, pozornie
prostego procesu?
lA-HAl

cach. Spała na dworcu, w piwnicach, gdzie popadło . Właśnie na
dworcu spotkała Martę . To ona
dała jej trochę pieniędzy, zaprowadziła do znajomego lekarza.
Usłyszała, że nie jest w ciąży. Od
tej pory Marta stała się jej naj-

ju.
. No, to proszę 18 - przerywa
profesorka.
- Nie ma - pada grobowa odpo-

ciszę

wiedź.

***

Jesteśmy uratowani, znowu się
udało. Słychać głośne oddechy.
Uśmiechy pojawiają się na na-

szych twarzach. Aby do jutra.
MEGA

/

r:DLJU L~
-'d<

* Wyrazy współczucia dla pana,
który żegnając się z jakąś panią
w kieleckim autu busie linii ..44" na
skutek zbyt ostrego hamowania
kierowcy przewrócił się między
dwa fotele na nogi dziewczyn.
Wstał, otrzepał się i stwierdził, że
nawet się nie poobijał. Miał
szczęście . Gdyby nie nogi dziewczyn ...
/IRAI
* Przystojny POLEMIK pozna
MIŁĄ POLEMICZKĘ w celach
miłosnego polemizowania. Reasumowania nie będa liczone.
* A w .. Śniadku" ~owość ... Monika zachorowała /pierwszy raz
od 2,5 roku/o
* Moje słodkie Pokerzysko
przestalo gryżć przewody elektryczne i wzięło się za gotowanie,
tzn. codZiennie tłucze jakiś słoik,
wysypuje cukier i herbatę
PORWETKA
* Ostatnio męska częś~ kJas IIId
i lIIe w .Sawicklel na lekcjch wf

cw:czy jeździectwo. Z powodu
braków finansowych rolę rumaków spełniają kolejno chłopcy
z obu klas.
.. Lekcje historii w IIJd urozmaicane są referatami. Dziękujemy
panu Kowalskiemu , że skończył
zanim wszyscy zasnęli.
SYLWEK

* Polonistka. pani Alicja

Wią·

stwierdziła
wspaniałą klasę
zało jest /wbrew

ostatnio, że ma
IlId, jak się okapozorami bardzo
uzdolniona. Kwitnie tu powazna
twórczość pisarska i poetycka
/..Jeszcze o nas usłyszą!"/.
* Piotrkowi, Julicie oraz Sylwkowi bUZiaczki z okazji kroczku
w dorosłe życie!
* STALU otrzymał od kumpli na
OSIEMNASTKĘ żywą KURĘ. "Sawicka będzie miała darmowe jajka?
cek

KALETKA
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Echo kieleckie
Kielce nieprzychylne stacjom benzynowym

W Kielcach jest za mało stacji benzynowych. Rocznie
wpływa kilkanaście podań od osób, które chciałyby uruchomić nowe. Większość, z nich jest rozpatrywana
przez Wydział Ochrony Srodowiska Urzędu Wojewódzkiego.
Kielce, prawie w całości,
położone są na dewońskich
skałach wodonośnych, a każ
da stacja benzynowa jest potencjalnym zagrożeniem dla
zasobów wody pitnej. Trudno
jest w mieście znaleźć teren
nadający się na lokalizację
stacji benzynowych. Są oczywiście takie miejsca, ale zwykle nie przy trasach gwaran-

Wybieramy Miss Czytelników

Agnieszka Burak (3)
Tradycyjnie już
z kandydatek do
tytułu Miss Ziemi
Kieleckiej zostanie wyłoniona także Miss Czytelników
"Echa
Dnia".
Wycięte zdjęcie kandydatki prosimy nadsyłać pod adresem redakcji "Echa Dnia",
ul. Targowa 18, Kielce. Na odwrocie prosimy podać wlasne dane.
Jedna osoba może
oddać
tylko jeden
głos na daną dziewczynę. Czeka,my na

ochrony

głównego zbiornika wód
podziemnych , jeden z kilku
w Polsce. Prawie całe Kielce
korzystają z jego zasobów.
Dużym
zainteresowaniem
cieszą się również : rejon ulicy
Warszaw,skiej, koło Politechniki Swiętokrzyskiej, ul.
Zagnańskiej, Witosa oraz
Dyminy. Są tu również tereny
wodonośne ważne dla miasta.
Istniejące tu już stacje benzynowe wybudowano w latach,
gdy nie uzależniano lokalizacji
od warunków geologicznych.
- Teraz chcemy

Klasycznym przykładem są
Dyminy, gdzie znajdują się bogate złoża wody pitnej, z których miasto będzie zmuszone
w najbliższym czasie. korzystać. Tymczasem zrobiono tu
dzielnicę
przemysłową
zakładami stwarzającymi
zagrożenia dla środowiska.

z

Romański

Miss Ziemi Kieleckiej '95
KUPON KONKURSOWY
kandydatkę

najwyższej

będzie pełniło rolę izolującą,

ograniczy ilość opadów wymywających zanieczyszczenia
do wód głębinowych. Można
oczywiście stację zlikwidować, ale wówczas byłoby trudno wyegzekwować od CPN obowiązek obserwacji i kontroli
skażonego terenu.
- Stale postulujemy, aby
w planie zagospodarowania Kielc uwzględnić miejsca nadające się pod budowę stacji benzynowych
oraz takie, gdzie absolutnie
nie można ich lokalizować,
niestety, nie można się tego doczekać - dodaje J.
Szajn.
AGATA KOWALCZYK

Drżyjcie

Plac budowy stacji benzynowej w

Ipodaj

imłę

i nazwiskol

2. Imit I nazwisko czytelnika .............................................,
3. Adres ................................. " ......•..•.....................................

PROPONUJEMY
• 'Metki mistrz Kielecki'ego Bractwa Andrzejowego na kolejne tajne

zgromadzenie zaprosił dostojnych
gości w osobach włodarzy naszego
miasta.
Najbłiższa
biesiada
odbędzie się dziś, 2 marca, o godz.
18 w pubie .Okocim", którego
właściciel udziel~ bractwu gościny .
• Klub Nauczyciela zaprasza
młodzież i dorosłych do udziału
w zajęciach Studia Tańca Towarzyskiego w poniedziałki i czwartki, w g. 18-20. Informacje i zapisy
pod nr tel. 66-35-18.

.. Kielczanki"
górą
Działający przy Wojewódzkim
Domu Kultury w Kielcach dzie·
cięcy zespół "Małe Klelezanki"
zajął I miejsce w kategorii miniatury na Ogólnopolskich Konfrontacjach Dziecięcych i Młodzieżowych
Zespo/ów Tanecznych - Twist '95
w Rzeszowie. Zespół wystąpil
z programem pl. .Zima· przygotowanym pod kierunkiem pani choreograf Barbary Kardynałskiej .
IMPBI

• 5 bm. o godz. 18w DŚT - koncert pl. .Miniatury".
• W sobotę i niedzielę w Teatrze im. S. Żeromskiego będzie
można obejrzeć farsę Michaela
Frayna .Czego nie widać", w reż .
M. Wałaszka .
• 8 marca o g. 17 w Wojewódzkim Domu Kultury - koncert
kabaretowy
w
wykonaniu
wrocławskiego kabaretu ELITA
z udzialem J. Kaczmarka, L. Nie·
dzielskiego, J. Skoczylasa, W.
Plaskoty. Informacje odnośnie
koncertu można uzyskać pod nr
tel. 31-49-29.
IKRI
"Sibet" oraz dwie agencje artystyczne wystąpiły o zgodę na
używanie w logo firmy nazwy
miasta. Jedna z nicb będzie określona mianem "Cyrk Kielce" dowiedzieliśmy
się
wczoraj
podczas konferencji prasowej.
Zartom na ów temat nie było
końca, ale uspokojono nas, że
wartość "produkcji artystycznej" ma być wysoka i nie ośmie
szająca.

Ponadto

Miasta zaakfirmy, która
zamierza na rogach ulic wysta·
wić świetlne tablice z ich nazwami, przy okazji reklamując Siebie
i Innych. Omawiano także
przyszłość obiektów sportowych
Zarząd

ceptował propozycję

Natomiast polecam usytuowanie stacji m.in. w okolicach Telegrafu, Piasecznej Górki,
Herbów,
Niewachlowa,
Szydłówka, u zbiegu ul.
Warszawskiej i Sikorskiego
oraz Warszawskiej i Krasickiego, gdzie prawdopodobnie
niebawem powstanie nowy obiekt.
Wiele kontrowersji wzbudza
modernizacja stacji CPN przy
ul. Krakowskiej 284, w pobliżu
ujęcia wody w Białogonie. Obiekt ten został zamknięty w
1989 roku, kiedy to stwierdzono

Ostatnie minuty dla narciarzy

Giełda się

rozległe

zanieczyszczenia
gruntów i wód podziemnych
produktami ropopochodnymi.
Trzy lata później decyzja ta
została uchylona grzez Ministerstwo Ochrony Srodowiska.
Skażony teren jest silnie uzbrojony i nie można z całego
obszaru ściągać niebezpiecznych związków, więc trzeba go
odizolować od reszty gruntu
i stale kontrolować .
- Stacja właśnie będzie
pełniła rolę izolacyjną - mówi J.
Szajn. - Maksymalnie duży ob-

Jeszcze tylko do 5 marca zrzeszenie START będzie prowadzić
narciarskiego. Codziennie oprócz sobót i niedziel, od godz. 11 do 17, można tu kupić tanio narty zjazdowe
biegowe, buty narciarskie we wszystkich numerach, kombinezony, wiązania i łyżwy, zarówno hokejówki jak i do jazdy figurowej.
Narty razem z

wiązaniami

można dostać za cenę od 500
tys. starych złotych, narty nie o-

Od 24 lutego br., zgodnie z rozporządzeniem ministra transportu
i gospodarki morskiej, zostały wprowadzone w całym kraju jednakowe zasady naliczania kar za jazdę miejskim autobusem bez
ważnego biletu. Do tej pory były one ustalane przez poszczególne
gminy.
my 30-procentową zniżkę i pła
cimy 210 tys. zł.
Wprowadzona została nowa
oplata karna za przewóz bagażu
bez biletu , kontrolerowi płacimy
84 tys. zł, w późniejszym terminie - 120 tys. zł.
lATA!
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kute - od 300 tys., łyżwy - od 150
tys. do 400 tys_ .złotych, buty
zjazdowe narciarskie - od 250
tys., kombinezony, w zależności
od zniszczenia, już od 80 tys. do
kilkuset tys.
- Z wpływów za sprzęt utrzymujemy dzialalność zrzeszeniamówi prezes STARTU Bogumił
Bujak. Z Urzędu Wojewódzkiego dostaliśmy na naszą działal
ność 30 mln, więc musimy sami
podreperować swój budżet.
W I kwartale tego roku
START planuje zorganizować
dla ludzi niepełnosprawnych turnieje - szachowy i tenisa st%wego, zawody pływackie, a dla
miasta cykl zawodów rowerowych dla dzieci i młodzieży.
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Mandat za jazdę bez ważnego
biletu od piątku wynosi 50- krotną
wartość biletu, czyli w Kielcach
jest to 300 tys . starych zi i może
my go zapłacić w ciągu 7 dni.
Jeśli natomiast uregulujemy go
na miejscu, u kontrolera - to ma-

Białogonie.

Fot. A. Piekarski

- twierdzi dr Józef Szajn,

Fot. G.

na

Najwięcej wniosków dotyczy ulic: Manifestu lipcowego, Górnej, Domaszowskiej.
Jest to obszar

główny geolog wojewódzki. -

AGNIESZKA
BURAK 131- 20·letnia kielczanka. Z zawodu jest
technikiem ekonomistą. Lubi pływac , słuchać muzyki disco, tańczyc i...
jeździć szybkimi samochodami. Na swoim koncie ma już udział w wyborach Miss Lata.
IMAFI

Głosuję

szybki zwrot inwesty-

cji.

uniknąć takich
błędów

zgłoszenia .

1.

tujących

szar zostanie wyścielony geomembraną , a zbiorniki na pali. wo, dystrybutory, rurociągi itp.
potrójnie zabezpieczone i wyposażone w automatyczny
system informacji o każdym
uszkodzeniu i wycieku paliwa.
Również zadaszenie stacji

znakomitej komedii ,,Droga do Well-

viIIe" do kieleckiego kina "Romantica". Odbędzie
się ona 3 marca o godz. 19. W roli głównej An-

thony Hopkins, zdobywca Oscara za rolę w ftlmie "Mi/czenie owiec" oraz naj młodsza z aktorskiej rodziny, Bridget Fonda. Widzowie, którzy
przyjdą ubrani w żółto-niebieskie stroje, oznaczające przyjaźń z naszą gazetą i radiem RMF -FM,
wezmą udział w konkursie z nagrodami. Wśród
czytelników, którzy pierwsi zadzwonią pod numer
321-456 rozlosujemy darmowe bilety.

Konferencja prasowa prezydenta Kielc

lod poniedziałku do piątku,
w godzinach 11-151
Nie będzie korekty
- W poniedziałek o godz. 19
próbowałam się dostać z os. Herby do centrum. Niestety, rozkład
jazdy był taki, że w ciągu kilku minut odjechały autobusy wszystkich kursujących .tam linii, a póź
niej zmuszona byłabym czekać
ponad 40 minut.
Zapytaliśmy kierownika Działu
Nadzoru Ruchu MZK, Mariana
Skorodzienia - czy możliwe było
by skorygowanie rozkładówjazdy.
- Zależą one od wymogów danej
gminy. Przede wszyStkim musimy
zadbać o dowóz pasażerów do
pracy i szkoły. Próbowaliśmy tzw.
synchronizacji lrozkład układ wtedy komputerI na liniach od Cedzyny. Musieliśmy jednak z tego zrezygnować, ponieważ system nie
zdawał egzaminu. Zdarzało się
już, że zmuszeni byliśmy do zmieniania rozkładu kilka razy w tygodniu. Mogą ponownie nastąpić
drobne korekty, lecz i tak nie
wszyscy będą z nich zadowoleni.

Zastrzelone psy

przy ul. Szczecińskiej, może było
by tam wrotkowisko, a może
sztuczne lodowisko z prawdziwego zdarzenia? Ale z pien i ędzmi
krucho. Przekazano fundusze na
utrzymanie Ośrodka Konsułtacji
i Rehabilitacji Uzależnień "Raj".
Podjęto akcj ę oznakowania dróg
przy szkołach , aby zapewn i ć
dzieciom bezp i eczeństwo . Pierw·
sze przymiarki do naboru przed-

szkołaków wykazały, że braknie
dla nich miejsc na zachodzie,
a w starych dzielnicach jest ich aż
nadto. Zarząd nie umiał odpowiedzieć , jakie sprawy miasta są
przedmiotem dochodzeń prokuratorskich, ale wie, że wygrai
sprawę sądową o eksmisję pań
użytkujących kawiarni ę .Relax",
lecz pewnie się one odwołają. Wie
także , że prokurator umorzyl do-

http://sbc.wbp.kielce.pl

chodzenie w sprawie zaginionej
kostki brukowej z pl. Wolności i ul.
Szczecińskiej, ale odwo/ał się od
tej decyzji. Przygotowywane są
warunki przetargu na kamienicę
przy ul. Sienkiewicza 8, ogłoszono
konkursy ofert na dzierżawę sklepów przy ul. Zeromskiego i Piekorozstrzygnięc i a
szowskiej
w przyszłym tygodniu.
ANNA KRAWIECKA

- W Ługowie k. Chmielnika dwa
tygodnie temu ktoś wszedł nie
zauważony na podwórko mojej rodziny i zastrzelił trzy biegające
tam psy. Przyczyn upatrywałem
w tym, że niedawno jeden z nich
zagryzł na polu zająca. Można
bylo to załatwić w kulturalny sposób, gotów by/em zapłacić mandat. Interesuje mnie, czy osoba,
która psy zastrzeliła ma pozwolenie na broń. Strach myśleć, że ktoś
bezkarnie chodzi sobie ze
strzelbą ·
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Prezes Marek Grabowski:
Amerykański Korpus Pokoju był jedną z pierwszych
organizacji, która odpowiedziała pozytywnie na apel o udzielenie Polsce pomocy
międzynarodowej. Pierwsze
kontakty nawiązane zostały w
1989 roku, a już w następnym
roku ochotnicy korpusu rozpoczęli w Polsce pracę w charakterze nauczycieli języka
angielskiego.
AKP jest Agencją Rządu
Stanów Zjednoczonych. Organizacja została powołana 1
marca 1961 roku przez prezydenta Johna F. Kennedy'ego.
Do pracy w korpusie zgłaszają
się Amerykanie w różnym wieku i w różnych zawodach. Osoby, które pomyślnie przejdą
kurs przygotowawczy, przez
dwa lata działają w jednym
z wybranych krajów rozwijających
się.
Ich wiedza
i doświadczenie są wykorzys-

Amerykański

Korpus
Pokoju

"w pracy zawodowej - tak jak w prywatnym życiu oprócz wszystkich innych cech i walorów niezbędny
jest jeszcze optymizm. Trzeba wierzyć w sukces,
w powodzenie nawet najtrudniejszych działań i najbardziej ambitnych planów."
Tak

rozpoczął rozmowę

o ofirmy Marek Grabowski, prezes zarządu Fabryki Firanek WISAN SA
w Skopaniu. Prezes nie ukrywał zadowolenia z osiąganych
przez WISAN efektów. 1994
rok był kolejnym, zakończo
nym bardzo dobrymi wynikami
ekonomicznymi. WISAN produkuje "pełną parą", eksportuje prawie 50 proc. swych wyrobów, inwestuje, remontuje
i troszczy się o ambitną i prasiągnięciach

ducentem tego typu wyrobów.
Zatrudnia ponad 1200 pracowników, głównie kobiety.
Produkuje ponad 30 mln
m kw. firanek, eksportuje swoje wyroby do ponad dwudziestu krajów, od USA po Nową
Zelandię·

WISAN stale zwiększa profiran, obrusów, serwet,
bieżników. W dwóch nowoczesnych szwalniach pracuje
ponad dwustu pracowników,
znanych z wysokiej jakości
pracy zarówno w Szczecinie,
jak i w Sztokholmie czy Nowym Jorku.
dukcję

cowitą załogę.

środowiska.

starych złotych. Wprawdzie wiceburmistrz miasta
i gminy w Lipsku Teresa Gontarczyk interweniowała w
"Constarze", ale okazało się, że po cenach interwen-

Kilku ochotników z AKP
działa na terenie województwa
kieleckiego. Większość z nich
zajmuje się nauczaniem języ
ka angielskiego, a ostatnio
także szkoleniem kadry kierowniczej
przedsiębiorstw
państwowych w zakresie
zarządzania i marketingu.

/WTO/

ryka Firanek WISAN SA jest
największym w Europie pro-

Hodowla

już nieopłacalna?

,

.,

Rolnicy z gminy Lipsko zostali niemile zaskoczeni
przy skupie tucznika w Woli Pawłowskiej. Mimo iż
"Constar" zawarł porozumienie z Agencją Rynku Rol. t
.
27 5
.
t
h ł
nego na s k up In erwencyJny ,tysiąca s aryc z 0tych za kilogram tucznika, to 21 lutego płacił 24 tysiące

cyjnych firma ta skupuje tylko świnie,
powiednie normy "mięsności" ...
Mówi dyrektorka Wydziałów
Rolnictwa
UW
Jadwiga
Wójtowicz: - "Constar" zajmuje się nie tylko skupem tuczni-

Fragment hali produkcyjnej włoszczowskiego "Stolbudu".
Fot. A. Piekarski

Zasypywanie tlenkiem magnezu spiral grzejnych wewnątrz rurki
w "Unidezie" w Nowej Dębie.
F GR
' k'
ot. . omans I

osłonowej

Będzie

gdzie

handlować?

Województwo radomskie, podobnie jak wiele innych, cierpi na nadmiar nie zagospodarowanych oDOKOŃCZENIE NA STR. 10
biektów, będących schedą po upadłych przedsiębior
. - - - - - - - - - -... stwach państwowych. Toteż każda inicjatywa zmierzająca do ich wykorzystania zasługuje na uwagę.
ciągarkę snowarkę·

tywane w takich dziedzinach,
jak opieka zdrowotna, szkolnictwo, rozwój budownictwa
i przedsiębiorczości, rolnictwo, ochrona środowiska, administracja publiczna i inne.
W ponadtrzydziestoletniej
działalności AKP, 149 tys. obywateli amerykańskich uczestniczyło w różnych programach w 95 krajach Ameryki,
Afryki, Azji i ostatnio - centralnej Europy.
Obecnie w Polsce pracuje
250 ochotników AKP, którzy
realizują trzy podstawowe
programy pomocy w zakresie:
nauczania języka angielskiego, rozwoju małych i średnich
przedsiębiorstw oraz ochrony

A firma nie byle jaka - Fab-

Modernizuje swój park maszynowy głównie pod kątem
podwyższenia jakości wyrobów, uatrakcyjnienia wzornictwa i obniżki kosztów produkcji. W ostatnim czasie
/1993-1994/ WISAN zakupił kilkanaście maszyn dziewiarskich, komputerowe studio projektowania wzornictwa, wiele
urządzeń pomocniczych, a także bardzo ważne dla procesów
technologicznych i niestety bardzo drogie - suszarkę stabilizerkę nowej generacji oraz roz-

spełniające od-

ka, ale i przerobem mięsa wieprzowego, a więc trudno ustalić ,
którą część żywca skupuje
zgodnie z porozumieniem
z ARR, a którą dla siebie. Wtedy występuje jako pośrednik,
a więc ustala własną cenę .
A ostatnio podaż na tuczniki jest
zdecydowanie większa niż popyt. Dlatego też ceny spadają.
* Ale skąd to nagłe
zwiększenie
liczby tuczników?
- Powiedziałabym , że nawet
nadmierne, zwłaszcza przez
ostatnie półrocze 1994 roku.
Cała sprawa wynika z tego, że
jeszcze kilka miesięcy temu
hodowla trzody chlewnej była
opłacalna . Rolnicy, zwłaszcza
ci prowadzący małe gospodarstwa indywidualne, postawili
na tę hodowlę . Podaż jest nadmierna, na dodatek wzrosły
ceny pasz. Hodowla tuczników stała ~ię nieopłacalna .
OOKONCZENIE NA STR. 10

Więcej

miejsc
pracy

Na koniec ub.r. zarejestrowano
w Rejonowym Urzędzie Pracy
w Radomiu 1988 ofert na 8290
miejsc pracy. Jak wynika z tabeli
ofert, najszybciej pracę mogą znaleźć: murarze, tynkarze, glazurnicy, parkieciarze, szwaczki, ślusa-

rze, tokarze, frezerzy i spawacze .
Poszukiwani są również księgo·
wi, ekonomiści i pracownicy administracyjno-biurowi. Ale i tak najwięcej ofert dotyczyło stanowisk
robotniczych _7125.
w porównaniu do lat ubiegłych liczba miejsc pracy
wzrosła o prawie 90 proc. Wynika to m.in. ze wzrostu efektywności pośredników RUP, którzy w
1994 pozyskali o 1350 miejsc pracy więcej niż w roku 1993.
/SG/

Znaczną część majątku po
.Transbudzie" w Radomiu kupiła
kielecka firma "Do-Centa". Jej
własnością stał się plac o powierzchni 22 tys . m kw. oraz kompleks
budynków /5 tys. m kw.!. Obiekty
są już w dużej części wykorzystane przez handel hurtowy. Znalazło
tu miejsce 18 hurtowni. Reszta
będzie zagospodarowana także
na handel.
W hali o powierzchni 1600
m kw. powstanie dwukondygnacyjny dom handlowy. Wypełni go
około 60 butików. W drugiej hali
/1200 m kw.!, połączonej z pasażem z pierwszą , będzie supermarket samoobsługowy z art ykułam i spożywczymi. Roboty
ruszą latem br. Inwestycja ma być
przekazywana do użytku etapami.
Finisz planowany jest na wiosnę
1996 roku. Koszt przedsięwzięcia
k 45 mld ł
- 0_ 'w'najbliŻ~~m czasie _jak powiedział prezes firmy, Jan Jagielski - plac zamieni się w targowisko.

Powstaną stragany, zostanie wydzielone miejsce na tzw. szczęki
oraz stanowiska dla rolników. Targowisko ruszy najprawdopodobniej w połowie br.
Zarząd Miasta popiera tę inicjatywę , dostrzegając w niej ważny
krok w kierunku uporządkowania
handlu targowiskowego w Radomiu. Ostateczny werdykt ma zapaść na najbliższej sesji Rady
Miejskiej.
/SZ/

-

...- - - - - - - - -..... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - spadała w dół, w tym: Elektroexport, Irena, Jelfa, Optimus, Polifarb, Cieszyn i Tonsil - z dużym
hukiem. Razem z notowaniami
Koniecznie ~zeba wrócIć do
7,5 procent, WIG 20 o 7,8,
spadały obroty.
a WIRR aż o 9 ,6 procent.
notowań z ubiegłego piątku .
Sytuacja taka utrzymała się
Większość komentatorów za
Mają one szczególne znaczenie
także we wtorek. Tylko tempo
przyczynę tego wydarzenia uzdla wydarzeń na gieldzie. Chospadku notowań było nieco
dzi nie tylko o dawno niespotymniejsze. Nadwyżki kupna sygkaną skalę wzrostu kursów, ale
nalizują wyrównywanie się sytuprzede wszystkim o duże udeacji. Zatem co było główną przyrzenie kapitałowe . Znalazło to
czyną tej piątkowej eksplozji obodbicie w obrotach które z dnia
rotów i cen na warszawskim parna dzień zwiększyły się trzykrotkiecie?
nie. Rynek podstawowy zanotoMyślę, że długotrwała bessa
wał obrót w wysokości 81 ,5 mln
doprowadziła większość wazłotych , a równoległy 8 ,3 mln /w
lorów do skrajnego niedowarstarych banknotach daje to blistościowania . Decyzja ministra fi ko 900 miliardów złotych/o Obronans6w była tylko kamykiem wyty te mogły być jeszcze większe ,
wołującym lawinę nagromadzogdyby nie brak podaży powonała decyzję ministra finansów
nych nadziei i oczekiwan.
dujący dużą liczbę nadwyżek
o zawieszeniu podatk6w od
Zbiegła się ona z wyraźną okrei redukcji kupna. A przecież wasprzedaży akcji od 27 marca do
runki do wzrostu podaży były , bo
sową poprawą notowań kursu
30 czerwca. Myślę, że zbyt poceny skoczyły mocno i poww czwartek i chęć spekulaCYJnechopnie ustalono taką korelację .
szechnie. Aż 40 walorów zanogo zagrania w dniU następnym
Gdyby tak było trend wzrostowy
towało wzrosty kursów blisko
utrzymałby się dłużej . Niestety!
stała się powszechna. Lawina
wartości maksymalnych, czyli
W poniedziałek tylko trzy spółki
spadła i tylko kurz unosi się nad
powyżej 9 procent. Indeksy ruzanotowały skromne wzrosty
parkietem.
szyły gwałtownie w górę ; WIG o
cen SWOich papierów. Reszta
TADEUSZ ORŁOWSKI

Komentarz eksperta

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

"liSAI"· znacz, sukces
DOKOŃCZENIE ZE STR. 9
To ostatnie urządzenie umożliwia
produkcję prz9dZY
o zdecydowanie wyższej jakości niż tradycyj n., po niż
szych kosztach. Jest on. pierwszym tego typu urządzeniem za·
Instalowanym w Polsce.
Nowe maszyny dziewiarskie
sterowane komputerowo - zakupione w ramach kolejnego kont·
raktu ze znaną niemiecką firmą
KARL MAYER, już dają kolejne,
bardzo potrzebne metry poszukiwanych firanek.
Przy tak ambitnych działan iach
WISAN osiąga z roku na rok coraz
lepsze wyniki ekonomiczne.
W różnych rankingach spółka plasuje się na czołowych pozycjach
nie tylko w województwie tarnobrzeskim. Powszechna opinła
o solidności, stabilności i rzetelności WISANU bardzo pomaga w kontaktach handlowych,

finansowych I kooperacyjnych.
Na tę opinię zapracowała wieloletnią pracą załoga spółki , jest to także wynik trafnych decyzji I działań
zarządu WISANU , który swą strategię ukierunkowuje na doskonalenie jakości, szybkie dostosowywanie wzomictwa do wymogów
klientów i ciągłe pozyskiwanie
zamówień eksportowych.
Udział WISANU w prestiżo
wych, jubileuszowych, Międzyna
rodowych Targach HEIMTEXTIL
'95 we Frankfurcie n. Menem, jakie odbyły się w styczniu br., należy uznać za bardzo udany i ciekawy. Wiele kontakt6w handlowych z nowymi klientami z tak
ciekawych I egzotycznych kraj6w Jak Islandia, Korea, Japonia,
Izrael, Malta, Sri Lanka, Brazylia
• już zaczyna przynosić efekty
w postaci zam6wleń handło
wych.

DOKOŃCZENIE ZE STR. 9
Jak się dowiedzieliśmy od
specjalistki z Wydziału Rolnictwa
UW Anny Karwat, Regionalny
Oddział Agencji Rynku Rolnego
w Warszawie zawarł porozumie·
nie o interwencyjnym skupie żyw
ca wieprzowego z "Constarem",
gdyż główny dotąd jego odbiorca,

Nowe propozycje
banków

Zakłady Mięsne, przestał istnieć .

W celu przyciągnięcia klientów
banki komercyjne regularnie poszerzają ofertę swoich usług . Coraz popularniejsze stają się karty
płatnicze, chociaż dotychczas
wprowadzają je na rynek tylko największe banki. Karty w wielu przypadkach
z
powodzeniem
zastępują kpnta osobiste i czeki.
Zupełną nowością jest tzw. legalizacja debetu, którą to usługę
ma włączyć do swojej oferty Pomorski Bank Kredytowy. Ma ona
dotyczyć stałych klientów, którzy
za pewną opłatą będą mogli dokonywać debetu na koncie osobistego rachunku rozliczeniowego do
wysokości trzech średnich miesięcznych dochodów.
Coraz większa konkurekncja
powstaje w sferze gwarantowania
transakcji handlowych, poręcza
nia kredytów oraz operacji na rynku kapitałowym. Czołowe banki
krajowe, w tym Bank Handlowy
i Bank Rozwoju Eksportu zaczęły
stosować tzw. factoring - wykup
nieprzeterminowanych wierzytelności od dłużników . Bankowe firmy factoringowe już teraz notują
dosyć wysokie obroty.

Nadmiar
, .,
sWln

Tymczasem "Constar" nie ma zbyt
dobrych warunków na przechowywanie półtusz mięsa wieprzowego
i dlatego nie może nadążyć za podażą·
2 lutego br. wojewoda radomski
Zbigniew KUŹJnluk, wysłał pismo
do prezesa ARR Kazimierza Gutowsklego, by ARR zawarta porozumienie dotyczące skupu interwencyjnego z Zakładem Przetwórstwa
Spożywczego
spółka
z 0 .0 .
MAKÓW, która może składować
w chłodniach ponad 1000 ton mięsa
wieprzowego. Rozwiązałoby to coraz bardziej napiętą sytuację na rynku skupu tucznika - hodowcy z woj.
radomskiego mogliby chociaż uzyskać za swoje świnie cenę minimalną
- 27,5 tysiąca starych złotych . /SGI

Spółka pełni także specyficźną
rolę

w lokalnym środowisku. Dla
wielu mieszkańców Skopania i 0kolicznych miejscowości WISAN
to drugi dom , gdzie zostawili oni
część swego życia i serca. To zobowiązuje i łączy. Środowisko lokalne i fabryka są sobie wzajemnie potrzebne.
Nie sposób nie wspomnieć
o zmodernizowanym, uroczym
ośrodku wczasowym WISANU
w Bystrem koło Baligrodu, gdzie
w komfortowych warunkach przez
cały rok wypoczywają nie tylko
pracownicy fabryki.
Na pytanie o receptę na sukces, prezes M. Grabowski odpowiedział z uśmiechem : - Nie ma
chyba takich recept, ale zdradzę
jedną z tajemnic naszego powodzenia - po prostu WISAN - TO
ZNACZY SUKCESI

Interesującą ofertę

dla małego i

średniego

biznesu przedstawił
Bank Gospodarstwa Krajowego
w Warszawie. Ze środków budże
tu państwa utworzył on fundusz
poręczeń kredytowych, z którego będzie częściowo poręczał kredyty zaciągnięte w innych bankach , przez drobnych przedsiębiorców.

Banki "inwestycyjne" zamiast
kredytów coraz częściej oferują
tzw. krótkoterminowe instrumenty
rynku kapitałowego . Jako pierwszy, Komercyjne Weksle Inwestycyjno-Terminowe wprowadził warszawski oddział holenderskiego
banku ING. Z tego sposobu pozyskiwania kap itału skorzystało
wiele firm, m.in. Fiat Auto Poland,
PepsiCo oraz Elbrewery Com pany.
Wszystkie wymienione wyżej
usługi od lat są popularne w krajach wysoko rozwiniętych , u nas
dopiero wchodzą w życie . Z całą
pewności ą konkurencja w sektorze bankowym przysporzy wiele
dobrego ich klientom .

/WTOI

Wielu z nas wkuwało do głowy wiedzę nieprzydatną w późniejszej pracy zawodowej. Witold Lewandowski miał więcej szczęścia. Jako student Politechniki Warszawskiej, kierunku mechanika precyzyjna o specjalności metrologia, interesował
się wagami. Na Ich temat pisał prace: magisterską I doktorską. Pracował
w gdańskiej firmie "Mera-Wag". A gdy odgórną decyzją został zmieniony asortyment produkcji, W. Lewandowski z grupą hobbistów przeniósł się do "Meramontu" ,
by tam również uruchamiać produ~cję wag.
Prace w przedsiębiorstwach
- jak powszechnie
wiadomo - na krótko dtNłały satysfakcję ambitnym inżynierom . Ich
pomysły były limitowane ciasnymi
ramami zakładowej racjonalizacji.
WItold Lewandowski korzystał
z tych możliwości . Zapisał na swoim koncie kilkadziesiąt wniosków
wynalazczych i 20 patentów.
Czuł się widać mocno niedowartościowany, skoro w roku 1982
postanowił atrakcyjny Gdańsk zamienić na Radom, a duże przedsiębiorstwo państwowe na zakład
rzemieślniczy z jedną wtryskarką.
w pomieszczeniu wynajętym przy
ul. Mariańskiej. Warsztat był więc
bardzo biedny, niedoinwestowany, a jednocześnie bardzo bogaty
w wiedzę techniczną i doświad
czenia właściciela Stąd prowadziła krótka droga do większego
biznesu.
•
Dr Lewandowski zaczął działal
ność na własny rachunek od produkcji prostych wag kuchennych.
Inwestując w nowe urządzenia
państwowych

każdą zarobioną złotówkę mógł
szybko dojść do bardziej skompli-

kowanych wag laboratoryjnych.
Dalszy rozwój wymagał szybkiego
wkroczenia elektroniki. Toteż W.
Lewandowski nawiązał kontakt
z człowiekiem o podobnym życio
rysie i ambicjach zawodowych.
Mowa o inż. Ryszardzie Bomlkowsklm, który także zrezygnował z pracy w firmie państwowej,
założył własną i stał się głównym
kooperantem firmy W. Lewandowskiego - ,.Rad-Wagu".
Na początku lat 90. brać rzemieślnicza znalazła się w potrzasku finansowym. Dr LewanGACKI, RZESZÓW. Trzy tygodnie po udanym uczestnictwie
w poznańskich targach "Budma
'95", Zakłady Przemysłu Gipsowego "Dolina- Nidy" z Gacek
prezentowały swą ofertę w Rzeszowie_ Zakończone w minioną
niedzielę Międzynarodowe Targi
Budownictwa "Home Building '95"
były imprezą o nieco mniejszym
zasięgu , gdyż oprócz blisko 150
wystawców z południowej i połud
niowo-wschodniej części Polski
gościły firmy z Włoch i Ukrainy.
ZPG "Dolina Nidy" zaprezentowałY. w grodzie nad Wisłokiem

Pracownie Konserwacji Zabytków w Kielcach obchodzą w tym roku jubileusz 25-lecla swojego istnienia. Od wi.elu lat są jedyną w regionie firmą, która posiada duże tradycje, doświadczenie i dorobek w zak·
resie prac budowlano-konserwatorskich.
Do końca 1989 roku kieleckie
PKZ działały, jako oddział
ogólnopolskiego przedsiębiors
twa państwowego. W grudniu
1989 r. odbyło się walne zgromadzenie pracowników firmy,
na którym podjęto decyzję
o przekształceniu oddziału
w spółkę z 0 .0 . z 34-procentowym udziałem dotychczasowego przedsiębiorstwa państwo
wego. We wrześniu 1994 r.
spółka odkupiła te udziały
i stała się w pełni samodzielną
jednostką gospodarczą .
Zakres działalności

Katedra

św . Elżb i ety

w Kosicach - Słowacja

kieleckich PKZ obejmuje m.in. konserwacje dzieł sztuki /malarstwa, rzeźby , kamienia, metalu,
papieru/, kompleksowe remonty konserwatorskie łącznie
z badaniami historycznymi,
projektowaniem i ekspertyzami
architektonicznymi i konserwatorskimi, produkcję nietypowej
stolarki drewnianej oraz elementów ze stali i żeli wa oraz
rzeźb i arstwo i kam ieniarstwo.
naj ważn i ej szych
oDo
biektów, przy których kieleckie
PKZ prowadzi ły prace konserwatorskie należą m.in. za granicą - katedry w Dusseldorfie,
Trewirze, Aachen, obiekty pała-

Pod
znakiem
dowski poszedł pod prąd . Z roku
na rok zwiększał swoją produkcję o 100-200 proc. Wielu
biznesmenów zniszczyły odsetki
tzw. Balcerowiczowskie. "Rad- Wag" ominął tę pułapkę, gdyż
inwestował wyłącznie zarobione
pieniądze. Uczni przedstawiciele drobnej wytwórczości dopatrują się przyczyn własnych niepowodzeń w szerokim otwarciu polskiego rynku na świat. W. Lewandowski zaś dostrzegł w tym otwarciu niepowtarzalną szansę.
Nareszcie zyskał pełny dostęp
do podzespołów, które pozwoliły, by produkt końcowy pochodzenia polskiego, tj. waga elektroniczna, stał się konkurencyjny
także w świecie.
W czym jeszcze tkwi tajemnica sukcesu Witolda Lewandowskiego? Przede wszystkim w jego własnej myśli technicznej i umiejętności zorganizowania kooperacji na dużą skalę. Kontrahentami "Rad-Wagu" stały się
nie tylko firmy polskie, ale i ja-

.. "om, Bailding '95"
cały asortyment swoich wyrobów,
a więc gipsy budowlany, modelo-

wy, szpachlowy, gipsowe zaprawy
tynkarskie, kleje gipsowe /T, P, II,
płyty gipsowe ścienne typu "promonta", elementy sztukaterii gipsowej oraz pełny zestaw elementów
do sufitów gipsowych podwieszanych. Dodać należy, że Gacki nie
były w Rzeszowie jedynakiem, jeśli
chodzi o gips. Materialten produkorzowski w Sandomierzu, pałac
w Kurozwękach, Dom Tkacza
w Pabianicach, klasztor cystersów w Wąchocku, obiekty
klasztoru na Świętym Krzyżu,
Centrum Rzeźby Polskiej w 0-

Problemy finansowe
jubilata
cowe w Poczdamie, grobowiec
Emira Qurqumasa w Kairze,
rezydencja Barbary Piaseckiej-Johnson w USA, rezydencja
Lindena w Helsingborgu /Szwecja/, Pałac Prymasowski w Bratysławie,
Katedra
Świętej
Elżbiety w Koszycach, obiekty
Muzeum A. Puszkina w Moskwie, kościoły św. Jerzego i św.
Piotra w Rydze oraz prace kamieniarskie w stolicy Estonii Tallinie.
Jednak
zdecydowana
wi ększość zrekonstruowanych
przez PKZ w Kielcach obiektów
znajduje s ię w Polsce. Są wśród
nich takie zabytki kultury, jak Zamek Królewski w Warszawie,
Zamek Książąt Pomorskich
w Szczecinie, pałac biskupi
w Kielcach , Zamek Kazimie-

http://sbc.wbp.kielce.pl

pońskie, włoskie, hiszpańskie,

angielskie, trancuskie.Łatwosię
je wymienia. Ale jakże trudno
było przebić się nieznanej firmie
polskiej w świecie wielkiej konkurencji. Przebić się i zdobyć na
tyle uznania, by renomowani potentaci zachodni chcieli z "RadWagiem" kooperować i sprzedawać jego wyroby we własnych
sieciach handlowych.
To właśnie dzięki rozwiniętej
współpracy i kooperacji m.in.
z Zachodem dr Lewandowski
~iększył produkcję wag mechanicznych w ciągu kilku lat z
50 sztuk miesięcznie do 5001000. W elektronicznych wybił
się w Polsce na czoło, dystansując duże fabryki w Gdańsku
i Lublinie. Zrobił to mając wielokrotnie
mniejszą
załogę
i działając na wielokrotnie mniejszym metrażu. Łącznie wytwarza 40 asortymentów. Dwadzieścia kolejnych importuje.
Nie ma sensu technika dla samej techniki, ani ekonomia dla
samej ekonomii. Pierwszy wariant nie gwarantuje efektywności. Drugi jest receptą na biznes, na krótką metę. 'Stabilne interesy sprowadzają się do umiejętnego łączenia rozwoju
technicznego ze zdrową, twardą
ekonomią. Słowa te są dewizą
dr. Lewandowskiego. Na pytanie - dlaczego tak mocno rozwija
kooperację zamiast dążyć do
pomnażania własnej produkcji,
odpowiada: w systemie gospodarczym opartym na pieniądzu
nie opłaci się wytwarzać czegoś,
co taniej można kupić.
E. SZCZERBICKI

reńsku,

Willa Zielona w Busku-Zdroju i wiele innych.
• Obecnie firma przeżywa
trudności z uzyskiwaniem zleceń - mówi lech Dziedzic, prezes rady nadzorczej PKZ w Kielcach. - Naszymi zleceniodawcami są zwykle jednostki
budżetowe, którym brakuje
pieniędzy na finansowanie re·
waloryzacji zabytkowych 0biektów.
Problemy
firmy
/głównie finansowe/ związane
są także z nieterminowym regulowaniem należności przez inwestorów.
Skrajnym
tego
przykładem jest kontrahent rosyjski, który od 3 lat zalega nam
ze splatą dużej sumy dolarów.
Pomimo tych trudności firma
zatrudnia blisko 100 pracowników. Obecnie prowadzimy

także
u naszych
sąsiadów i to w dużych ilościach. Rzecz w tym, że
Ukraińcy poza gipsami budowla-

wany jest
wschodnich

nymi, dentystycznymi i chirurgicznymi, nie produkują jeszcze żad
nych gotowych elementów gipsowych i tym samym nie stanowią
konkurencji dla .Doliny Nidy".
Przynajmniej w tej części Europy.

IIMU
prace w obiektach Zespołu Popijarskiego w Radomiu i Collegium Gostomianum w Sandomierzu. Właśnie z tym ostatnim
miastem wiążemy najbliższe
plany. Spółka stała się udziałow
cem Fundacji Polsko-Niemieckiej na Rzecz Odbudowy Collegium Gostomianum. Do rady ekspertów tej fundacji, obok znanych specjalistów w dziedzinie
robót budowlano-konserwatorskich, wszedł prezes zarządu kieleckich PKZ - Henryk Rutowlcz,
ja zaś jestem członkiem rady tej
fundacji.
- Na przełomie listopada i grudnia ub.r. PKZ zakończyły prace
konserwatorskie elementów kamiennych fasady wybudowanej
w XIX w. Dworca Głównego
PKP we Wrocławiu. Od pewnego czasu spółka prowadzi prace
konserwatorskie w Muzeum Narodowym w Kielcach przy plafonie "Sąd nad arianami" oraz przy
renowacji stalli kościoła cystersów w Sulejowie. Oprócz tego kieleckie PKZ mają duże
szanse uzyskania nowych zleceń, m.in. we Wrocławiu , San:
domierzu i Dąbrowie Niemodlińskiej . Może te inwestycje pomogą firmie uporać się z finansowymi problemami?
P. WTOREK
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W porównaniu do grudnia 1994 r. pierwsze mie1995 roku charakteryzował znaczny wzrost
cen artykułów żywnościowych. Najmniej podrożało mięso i wędliny, najwięcej przetwory
zbożowe oraz warzywa i niektóre owoc~.

ta'niej? ·

siące

Od 1 stycznia po zakończeniu Rundy Urugwajskiej rozpoczął się proces obniżania stawek celnych przy il11porcie towarów do krajów objętych umowami wolnohandlowymi,
a więc państw Unii 'Europejskiej, CEFTA, EFTA. Redukcji ulegają także stawki celne przy
imporcie ze wszystkich krajów członkows
kich GATT.
Oznacza to, że w ciągu kilku
najbliższych lat zostaną, także
w Polsce, obniżone cła Importowe o około 40 proc. Z podobnych ulg korzystać będą również
nasi producenci eksportujący
swoje wyroby.
Cła i inne bariery handlowe
obniża się po to, żeby ułatwić
wymianę towarową oraz po to,
aby rosły import i eksport. Nowe
warunki na pewno doprowadzą
do zaostrzenia kon~ureocji. Kra- jowi producenci będą musieli ob- .
niżyć koszty wytwarzania i podnieść jakość oraz estetykę wykonania swoich towarów. Tylko
dzięki temu będą mogli skutecznie konkurować z produktami
wytwarzanymi np. w krajach zachodnich.
Taka sytuacja z całą pewnością przyniesie korzyści kon-

Może się

sumentom, którzy zaczną kupować tańsze towary, a ich asortyment będzie znacznie szerszy.
1 stycznia 1996 roku kraje
CEFTA, a więc Polska, Węgry,
Czechy, Słowacja oraz Słowe
nia zmniejszą o połowę cła na
artykuły
rolno-spożywcze.
Całkowite zniesienie stawek celnych na żywność nastąpi 1
stycznia 1998 r. Dzięki tej decyzji
na nasz rynek powinny wrócić

towary wyparte ostatnio po:ez
subsydiowane-artykuly z Zachodu. Napółkach naszych sklepów
powinny się znaleźć takie produkty, jak czeskie piwo, słowac
kie wino czy węgierska papryka.
Polska natomiast zwiększy eksport do- krajów CEFTA m.in.
ziemniaków, zbóż i warzyw.

/WTO/

potargujemy?
Fot. G.

Średnia

W Polsce nie ma' tradycji
targowani~ się w sklepach.
W wielu krajach - szeczególnie arabskich, ale także
w państwaCh wysoko rozwiniętych , targowanie się jest
czymś oczywistym. Negocjowanie ceny jest często traktowane jako naj przyjemniejsza
część zakupów i to dla obydwu
stron. Nawet, jeżeli klientowi u-

cena

chleba

zwiększyła się o blisko 13 proc.,
o 6-7 proc. więcej trzeba płacić
za pączki i ciasta drożdżowe. O
25 proc. wzrosła cena maka-

Najbardziej podrożały warzywa I owoce.

Fot. A. Piekarski

Niedobory
w· zaopatrzeniu
Z badań przeprowadzonych
przez pracowników Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Kielcach wynika, że-zaopatrzenie rynku w województwie na początku
roku nie odbiegało znacząco od
poziomu występującego w poprzednich miesiącach. W niektórych placówkah występowaly jednak niedobory pewnych towarów.
Zauważono,
że
niewystarczający
był . wybór
konserw
mięsnych, a w branży drobiarskiej
brakowało kaczek, indyków oraz
filetów z indyka.
Nadal istnieje słabe zaopatrzenie w ryby oraz konserwy rybne.
W grupie nabiału występowaly
niedostatki serów twardych i topionych oraz kefiru i śmietany
o zawartości tłuszczu 30 proc.
Wśród pozostalych artykulów
spożywczych nieca/kowicie zabezpieczono popyt na produkty mącz
ne, przetwory warzywne i owocowe, koncentraty spożywcze oraz
mrożone wyroby garmażeryjne.
W grupie artykułów nieżyw
nościowych konsumpcyjnych również istnialy niedobory niemal we
wszystkich branżach. Oferta towarowa jest zbyt wąska, dlatego klienci mają problemy z kupnem wyrobów w odpowieCInim rozmiarze,
fasonie lub kolorze. Problem ten
dotyczy głównie ubrań i obuwia.
Wśród artykułów .dla domu' daje się odczuć braki drobnych wyrobów metalowych oraz sprzętu
zmechanizowanego. Zbyt skąpa
jest oferta dywanów, wykładzin
i chodników, artykułów dekoracyj-

Romański

Potargujmy
N~ t~ie działanie zdobywamy Się niekiedy na bazarze, jednak zwykle szybko milkniemy
Z~wstydzeni w obawie, by nikt
n~e POsądził nas o brak pien~~zy. Często uważamy, że lepieJ przepłaCić niż zapytać
sprzedawcę o upust, chociaż
mamy do tego pełne prawo.

I

się •••
da się zbić cenę tylko nieznacznie, to ma on wrażenie, że zrobił
dobry interes.
Obniżona cena i tak pokrywa
wszystkie
koszty i marże
sprzedawcy.
Targowanie się na szczeblu
przedstawicieli różnych firm jest
znacznie bardziej skomplikowane i nazywa się - sztuką negocjacji. Aby osiągnąć perfekcję trzeba
wychowywać się w kraju, gdzie
panują odpowiednie obyczaje.

nych, wyrobów porcelanowych,
sportowego l muzycznego.

sprzętu

/WTO/

ronów bezjajecznych oraz kaszy
gryczanej, o 8-10 proc. mąki i o
4 proc. ryżu.
Znacznie wyższa w porównaniu do grudnia 1994 roku jest cena mleka i przetworów mlecznych. Serki twarogowe podrożały średnio o 9 proc., serki topione i mleko w proszku o około
4 proc. Na niezmienionym poziomie utrzymała się cena jajek.
O 8 proc. droższy jest olej rzepakowy, masło śmietankowe o
10 proc., a margaryna deserowa
"palma" - o ponad 40 proc.
Na rynku wzrosły także ceny
ryb i ich przetworów średnio o około 10 proc.

Za kawę naturalną trzeba
zapłacić o 17 proc. więcej niż
w grudniu ub.r., za sól i cukier ok% 10 proc.
O blisko 60 proc. podrożała
kapusta, o 50 proc. ogórki
szklarniowe, o 23 proc. - cebula,
pory, buraki i marchew o około
13 proc.
biała

W grupie towarów nieżyw
odnotowano niewielki wzrost cen. Tkaniny,
okrycia i ubiory podrożały
średnio o 5-6 proc., bielizna osobista
oraz
wyroby
pończosznicze - 2-3 proc.,
a obuwie o około 5 proc.
nościowych

Cena naczyń stołowych, kuchennych i szkła gospodarczego wzrosła średnio o 3 proc.,
podobnie jest ze sprzętem zmechanizowanym i elektrycznym
gospodarstwa domowego.

/WTO/

płatnicze cieszą się na świecie ogromną popularnością. Ich
używanie jest najbardziej rozpowszechnione w Stanach Zjednoczo-

Karty

nych, gdzie ponad 90 proc. wszelkich transakcji jest realizowanych
za pomocą kart kredytowych.
Przeciętny Amerykanin zawsze posiada przy sobie kilka kart
wydawanych przez różne organizacje, aby móc nimi bez trudu

posłużyć się wszędzie.
Posługiwanie się plastikowy-

mi pieniędzmi jest bardzo wygodne, bezpieczne oraz wbrew
pozorom - bardzo proste.
Karty płatnicze są jednak
mało znane w Polsce. Niewiele
osób wie, jak wygląda operacja
płacenia za towary czy usługi
plastikowym dokumentem.
Sposób posługiwania się nimi
jest bardzo prosty, a zasady dokonywania płatności są jednakowe na całym świecie. Posiadacz
- okaziciel karty, chcąc zapłacić
za towar lub usługę, przedstawia
sprzedawcy plastikowy dokument, z którego dane o kliencie
za
pomocą
specjalnego
urządzenia są przenoszone na
wystawiony w czasie transakcji
dokument tzw. rachunek obciążeniowy . Klient składa na nim
swój podpis potwierdzając w ten
sposób wysokość obciążen i a.
Sprzedawca sprawdza jedynie
zgodność podpisu ze wzorem umieszczonym na odwrocie karty. Później handlowiec przeka-

/WTO/

http://sbc.wbp.kielce.pl

zuje sporządzony rachunek do
centrum rozliczeniowego, które
następnie przesyła dane o transakcji do wystawcy karty. Dopiero wtedy z rachunku okaziciela
potrąca się wydaną wcześniej

której nazwisko została ona
wystawiona i której nazwisko
wytłoczone jest na karcie. Tak
więc "posiadacz" karty jest
tylko osobą uprawnioną do
posługiwania się plastikowym

kwotę·

pieniądzem.

Karty kredytowe ważne są we
wszystkich krajach świata. Wydają je następujące systemy organizacje VISA, AMERICAN
EXPRESS, DINERS CLUB, EUROCARD, MASTERCARO, ACCES S, JCB.
Wszystkie karty mają wiele
cech wspólnych: znormalizowane wymiary, wykonane są
z giętkiej masy plastycznej , na
czołowej stronie umieszczone
są nazwa i symbol organizacji
lub banku będącego wystawcą
karty. W dolnej części tej samej
strony wytłoczone są numery
karty, data ważności oraz imię
i nazwisko posiadacza. Na odwrotnej stronie znajduje się
czarny pasek magnetyczny,
a na specjalnym białym pasku
umieszczony jest wzór podpisu
okaziciela.
Należy pamiętać, że właści

Oznacza to, że dysponent
karty nie może decydować o jakichkolwiek
zmianach
dotyczących
uprawnlen wynikających z jej posiadania. Nie
może być ona przekazywana innej osobie, może posługiwać się
nią wyłącznie osoba, której nazwisko zostało wy1łoczone na
czołowej stronie karty kredytowej.
Ze względu na zasady wystawiania kart oraz różne systemy
rozliczania, możemy podzielić
wszystkie organizacje wystawiające plastikowe dokumenty
na dwie grupy:
- systemy klubowe /scentralizowane/ - są to obecnie American Express i Diners Club,
- systemy bankowe /zdecentralizowane/ - Visa, Eurocard , MasterCard, Access oraz JeB.

cielem karty kredytowej jest
jej wystawca, a nie osoba, na

PIOTR WTOREK
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NAJWIĘKSZA

TELEWIZORY • MAGNETOWIDY • WI

)ll\Kll

PRAU<I • LODÓWKI • OVERLOCKI
MASZYNY DO SZYCIA - PFAFF
HUSQVARNA • KUCHENKI PIECYKI

GAZOWE • DROBNY

SPRZĘT

ZII~IINIll(~ljll~ll

P.Z.Z. Trzemeszno

DOMOWY

W cenie
(~UKII~lł

"HIPOUT" KIELCE
HIPOTECZNA 2

1EL 425-51

KIELECKA HURTOWNIA
Pł.n'EK

CERAMICZNYCH ·

it i ELEWA.CYJNYCH

producenta

K~~~ZI~

I)ZEIII

ZETO-KIELCE S.A.
25-366 Kielce, ul. Sniadeckich 31/33

Partne r

l;1I.q,j Id {04

613 514

Ccnllala (0.\ 1) 6W 6l:>
gu"o Han,lIowll. Ser/liS G13 .19·1
SKLEP 101. 68 22 49

NA.
_
-- . -?lll:
&
.

_

_
-_-.....- .... --------_.- --"---

CD-łlOM-y, skanery,
słnIamery, '1asiaae awaryjne,

~

karty diwitko_. oIccesotia

~~ KASY SKLEPOWE

~~~9
~~_. __.-

roDc:zydl Ursus. Pierwsza wpłata
3 proc. wartości samochodu plus
wpisowe. Splata pozostałej kwotydo 31ub 4 lat (ratv bez oorOOOlllowania).

..

programy wspomogoiqc:e prowochenie -firm
programy koatorys.ow;!
_--,., ..- pełno oferta programów flO1ly MICROSOFT

•••• ,.4 ,...

::-:;-- RATY, "":._
- .';- LEASING '

.

.~.

_
'

..

SERWIS •

"

:

'\

KIELCE

.

S2K0~IA. ~IA. DORADZtWO • GWARANciA "

"ANNA" -

• PZM, ul. Słowackiego 16, tel. 61-36-72

• PZM, \lI. Swierczewskiego 19, tel. 23-Q6
MIECHOW

STASZOW

• PZM, ul. 106 Dy>Yizji Piechoty AA 2,
tel. 310-91

• PZM, ~I. Świeża 10, tel. 429-72

SANDOMIERZ
• PZM, ul. Grodzisko 37, leI. 32-28-61

przedstawiciel E.Wedel SA
oferuje

pełny

asortyment produktów E.Wedel.

Dla hurtowni ceny fabryczne
Kielce, ul. Hauke-Bosaka 10

BIJSKO-mlłÓJ

WLOSlCZOWA

• PZM, ul. Dpatowska 63, leI. 64-24-32

OPROGRAMOWANIE
-

rlCO

Infonnacji udzielają
i umowy zawierają ośrodki
Polskiego Związku Motorowego

()\:-~-\

P.H.U.

CABRIO. Fiaty UNO, Polonezy CARO,
Skody, Ople, Nissany, Daewoo
i inIle)orazpebłgamaciągli<ów

-

EPSON SEIKOSHA HEWLE'II PACKARO

,',

RA.TV

~"!!!.

_~
. _

PHUP "QUADRUS" Kielce - Cedzyna
ul. Cedro-Mazur 7 «(obok cmentarza)
tel. 68-01-65

Samochodyosooowe w systemie
konsorcjum (Fiaty 126P. Fiaty 126p

PS/VP

ORUKARI<I-laserawe. atramentowe i Igłowe

...... _....

KIELCE
ul. Zakładowa 1
tel. 66-07-82

StliJ

Mi"osolt

dvsJci,

"ROL'lECH"

łlllKI

ł) 682245

Tellr.J~ <O·~1)

HURTOWNIA

P,lf,~"
Dębica

OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
• PZM, ul. Targowa 9, tel. 62-65-27
PRZYSUCHA

• PZM, ul. Krakowska 17, leI. 24-64
ORAZ NASI AJENCI W:

RADOM

BIAlOBRZEGI

• ul. 25 czerwca 68, leI. 63-21-21

• ul. Żeromskiego 86, tel. 25-23

PIONKI

SZYDl.OWIEC

• I. PKWN 9, tel. 12-58-59
• ul. Jaslrz bia 2, tel. 17-03-83
System dla wszystkich, kt rzy marzą o własnym samocho
PROWADZIMY HURTOWĄ SPRZEOA2 OLEJU TEX.ACO
I POLSKICH RAANERII KIELCE, UL SŁOWACKIEGO 16

SA

Dębicka

Fabryka Farb i Lakierow
39-20Q Dębica ul. I. Mościckiego 23
tel. 36-91, fax 22-99, tlx 066626

GWARANTUJE:

,,0

•

WYSOKĄ

".

OW"

"'JAKOŚĆ"

WYROBOW
FACHOWĄ

CEMENTY PORTLANDZKIE MARKI 35 i 45
• W WORKACH • na PALETACH • LUZEM •
Informacja: Marketing - fax. (0-15)61-16-01, tel. 61-16-06 i 07
Sprzedaż: fax. (0-15 1-16-02, tel. 61-16-08, tlx 062375 pl, 062376 pl
bezpośrednio w cementowni
(całodobowa sprzedaż przez 7 dni w

Zakup

____

~

tygodniu)

lub u naszych przedstawicieli
- POLBUDROL
Starachowice, ul. 17 Stycznia 11, tel. 74-86-35
- PPHU TOMBUD
Ostrowiec, ul. Długa 36, te1. 62-18-48
- PPHU ]. Ciamaga
Iwaniska, tel. 10

27-530, Ożarów, woj. tarnobrzeskie
http://sbc.wbp.kielce.pl

'

"'OBSŁUGĘ
I DORADZ1WO
W HURTOWNIACH
n

"Old-Kram OSffowiec
teł. 65-38-97
MAM Zg6rsko 9lA k.
tel. 66-74-07, 52-882 wew.

,~ ~,.::>}>;",:.,

I

Handlo~ Cz""al\łek

Echo Reklama
HURTOWNIA

MAKARONY
LUBELSKIE
RZESZOWSKIE

"N°"~~ol
ARTYKUŁY SPOŻYWCZE

CENY PRODUCENTA

~

wtym

HERBA'lY~

ł

DŻEMY

KETCHUPY
KONC. POMIDOROWY

"CfRSANIT" KRASNYSTAW
ffiLSKI PRODUCENT
CERAMIKI ŁAZIENKOWEJ
/UM'tWALKI, MISKI, KOMPAKTY/

BUTTMAR - KIELCE

DO NABYCIA W CENACH FABRYCZNYCH
W HURTOWNI OBI KIELCE ul. ZAKŁADOWA :1
/JEDYNEGO I WYl.4CZNEGO DEALERA
NA WOJ. KIELECKIE I RADOMSKIE/

l1urłownia
ł

llrogeryjna
• "ElAN DA" - CHNĄ RUBINĄ BLOND I BASMA

POZA TYM

KILKASET INNYCH TOWARÓW

PO SUPERATRAKCYJNYCH CENACH

Kielce, ul. Okrze! 56,
tel. 472-34; teL/fax 31-61-17
czynne pon.-pt. od B do 19

HURTOWNIA OBI KIELCE ul. ZAKŁAOOWA 1
/TEREN CENTRUM TARGOWEGO KIELCE/
ZAPRASZA W DNI POWSZEDNIE OD 7.00 00 17.00
W SOBOlY OD 7.00 00 13.00

~~~~~(2A J~ h~~
>-

SZEROKA OFERTA
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

~ ~~~WEK
r--~ >.

lURYSITCZNA ~

KIELCE

Szydłówek

G6rny 5
(dojazd od ul. Warszawskiej)
tel. 68-64-23

• ELEWACJE WINYLOWE
"smDING"
• .Dachówki bitumiczne niskie ceny
• Blacha aluminiowa obJÓbkowa

BEZPOŚREDNI

IMPORTER "US-POL"

66-23-46
PORCELANA STOŁOWA
- biała i zdobiona
SZKŁO GOSPODARCZE

JOli\\

CZAJNIKI, SZTUĆCE, AGD z tworzyw sztucznych
DONICZKI, SKRZYNKI BALKONOWE

S.C.

s~
ie Moay

- SPRZEDAZ DETAUCZNA W SALONIE
MODY DAMSKIEJ I MĘSKIEJ "KIER"
- garnitury, suknie ślubne i komunijnej
- ubrania młodzieżowe i dziecięce;
• odzież skórzana;
• ubiory dla ludzi interesu, polityki i kulturyj
~ ~'u1i:il!lID~~~w

ODZIEŻY

- PRODUKCJA ODZIEży SKÓRZANEJ
~
- PRODUKCJA KONFEKCJI DAMSKIEJ
I MĘSKIEJ - SERYJNEJ I NA ZAMÓWIENIE ~

PRZEDSIĘBIORSTWO CENmALNA
ZAOPAmZENIA PKS
25-953 KIELCE, ul. Rolna 8
Tel. 490-91, wewn. 128, 158
Fax 475-08

HURTOWNIA
KIELCE. UL HO~A 70

TEL/F~

TARA

ul. Warszawska 4 25-306 KIELCE
• tel. (04 1)432-0 l/fax (041)68-06-03

HURTOWNIA FIRMOWA
Rafinerii Gdańskiej S.A.

Radom, ul. Urodzajna 9 ~
(osiedle Wacyn) !
tel. 316-822
~
Kielce, ul. Jasieńskiego 48
tel. 229-41

l

HANDI.DWE, USWGOWE I ffiODUKCYJNE

NA W/W roWARY
- NATYCHMIASroWE DROBNE roPRAWKI
KRAWIECKIE ZAKUPIONEJ W SAlDNIE

• ''VICKI'' - KOSMElYKI DO WŁOSÓW

oraz DUŻY WYBÓR KOSMElYKI ZAPACHOWEJ I KOLOROWEJ

ffiZEDSIĘBIORS1WO

NAJWIĘKSZY

ul. Jagiellońska 70
-tel. 569-56, 567-11

Kielce, ul. Górna 9
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SKŁADNICA

OFERUJE
OLEJE SILNIKOWE
o Apus SF/CC SAE 15W/40
o Lotos Semisyntetic SG/CD 10W//40
o Lotos SG/CD SAE 15W/40
o Turdus SHPD SAE 15W/40
SUPEROLE:

.~E(\ c':.~,~lk
HURT

z
<

WYKłADZINY

* DETAL e

~rlCE, ul. CkĘciŃskA,{ 4"
. . 61-49-7".
codziENNiE 9-1 7

~

N

.obOl)'

KONKURS
Do wygrania:
- kamera video
z magnetowidem
- 60 odkurzaczy

pokca: wyroby
importowanej konfekcji
damskiej i męskiej 01UZ
duży wybór obuwia
tekstylnego
Spnedaż hUrlowa
i detaliczna.
Kielce, uL Rajtarska 75
'i (dojazd AL Na Stadion)
!
Tekfon 61-16-96

GLAZURA

TERAKOTA
KlEJE • ruGI • US1WY

SELEKTOLE:
Selektol SC SAE 20W/30
Selektol Specjal SD SAE 20W/40

OLEJE PRZEKŁADNIOWE DO SILNIKÓW

o Oriolis GL-4 SAE 80W
OParus GL-4 SAE 80W/90
o litanis GL-5 80W/90
o Hipol GL-5 85W/140

~

SKLEP F!RMOWY
'"
DYMINSKA 38
~ wjazd od W. Polskiego
~
NISKIE CENY!

HURTOWNlA '8~,t

l'"

-

SUPON
25-303 KIELCE, RYNEK 17
TELIFAX 430-28
TEL 680-414 i 680-415

U nas kupisz tanio!

OLEJE PRZEMYSŁOWE
PRZEKŁADNIOWE DO URZĄDZEŃ:
o TRANSOL 100, 150, 220, 320, 460
o TRANSOL SP100, SP150, SP220, SP320, SP460, SP680, SP1000
HYDRAULICZNE:
L-HL-32, L-HL-46, L-HL-68, L-HL-100, L-HL-150, L-HM-32, L-HM-46,
L-HM-68, L-HM-100

o

SPRĘŻARKOWE:

o
o

L-DM 100
Sigmus L-DAB 32, L-DAB 46, L-DAB 68, L-DAB 100, L-DAB 150
Gdańskiej

Oraz najnowszy produkt Rafinerii
- ZNAKI EWAKUACYJNE .
Olej Syntetyczny Wielosezonowy:
• LOTOS SYNTE77C SH/CD/EC SAE 5W/40
- ZNAKI OCHRONY P.POZAROWEJ
Najwyższej jakości
ZNAKI OSTRZEGAWCZE
produkty
.
..
.
- z na)no'WoczeSnle)SZe)
- ZNAKI INFORMACYJNE
•
E21skiej rafinerii .
- INSTRUKUE PRZECIWPOZAROWE
- INSTRUKUE BHP i INNE
- APTECZKI METALOWE
- WÓZKI GOSPODARCZE
- TAŚMĘ OSTRZEGAWCZĄ
~
g ZAPRASZAMY w godz. 7.00-15.00
./

Hurto\łnia

·

Sportowa

"Olimp"

Kielce. ul. Kołłątaja

1 (k.

bazy MZK)

tel. 68-37-57
~ Zaprasza
~.... od 7.30 do 15.30

I!Oleca art· sportowe, turystyczne

/ rehabJl/tacYlne, do wyposażenia

<

szk6/ (sal gimnastyczn~h)

~

sklep6w

~ szpitali, klub6w sportowych,

SAE 50, CC SAE 30,

o
o

PRZY ZAKUPACH HURlOWYCH
UDZIELAMY UPUS1U
OD CEN FABRYCZNYCH

9-14 ,r

141

al

PCV

4 m, 3m, 2m, 1,5 m
DWlANOWE i DWlANY
Kielce, Pakosz 48, 61-40·53

HtJRTOWNIA .. DYWĄ,NIK"

1'1

o CA SAE 50, CB SAE 30, CB SAE 40, CB
CD SAE 30, CD SAE 40, CD SAE 10W/20
o Superol Alanda CB/SC SAE 15W/40
o Superol Milvus CC SAE 15W/40
o Superol Falco CD SAE 15W/40

http://sbc.wbp.kielce.pl

Ogłoszenia
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drobne
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UWAGA!! DLA OSÓB FIZYCZNYCH, NA OGŁOSZENIA DROBNE
W RUBRYKACH ~, SPRZEDAM, NIERUCHOMOŚCI i MOTOR'YZACJA

210

100% GWARANCJA ZADOWOLENIA KLIENTA
JeW oeJouenle drobDe amlellCJOlle " Echa DDIa me ocIDlesie Ikatka - JII'I7Jdł 40 Biura Reklam l
Jd1l " cb,p plęcla dDl okdea rachunek

_._._._.__

Akumulatory firmy "Akurna".
Tanie, niezawodne, 2-lata gwarancji. "Motor - ZbytU. Kielce
Żytnia 3/5, tel/fax 61-67-78.
MKVNOOO19

-

-

-

-

~

0&I0ae6.

ns

Barakowóz mieszkalny, sprawny. Kielce 61-04-34.
boJt)1819
..
._._._._-_._._--_
.. __._.
-

330

320
357
370
390
420

40staDlesz GRA
jedno oeJouenle tej IIJIIeJ tJdcl.

BO/BO

-

135
300

Poloneza w idealnym
stanie do roku 1989. Tel. (0-15)
32-20-57.

Alufelgi. raty, autoczęści zachodnie. Kielce, 42-467.
---_...._.....-.._._. __ ..._....... .... WZtuIOOO27
..... ,-_... _-_.

ILVNOOOll

Autoalarmy Activa (zmienny
kod, atest), od 230 zł, klejenie autoszyb. "Karo", Kielce, Żniwna 3,
68-07-88.

Kupię

Lokale

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

Biuro Nieruchomości 68-03-29

___

Do wynajęcia M-2. 26-050.
boJtl1698

Mieszkanie
526-17.

wynajmę ,

kupię.
bo/Ol555

Końskie -do wynajęcia 50 m
kw. na usługi. Kraków, tel.
497641.
42JmaWrup
Mieszkanie do wynajęcia ,
sprzedania. 68-03-29.
--_.._-_._-----_....._....._._b0,01554
.........._...Odstąpię

lokal sklepowy centrum. Kielce, 32-29-00.
TRAD/00002
Poszukuję

lokalu do 300m kw.
na cele handlowe. Kielce, tel. 6834-80 w godz. 8.00-16.00.
AKMV/OOO34

Sprzedam M-3, M-4, Stok. " Interlocum", 453-62.
~b100076

Sprzedam 56m kw. Na Stoku
390000000 komfort 66-38-93.
Vat/00200

Stancja. 577-04.
.......

_-_._._._----_._........-....._-

bom 818

Zamienię

M-3, 48m kw. w Starachowicach na podobne w Krakowie. Kontakt: Starachowice (047) 74-78-39, Kraków (0- 12) 2264-75, Szczecin (0-91) 82-21-54.
boJtl1673

boJtl1783

AAA, ZAPRASZAMY!
SKLEP MOTORYZACYJNY- PP MOTOZBYT, KIELCE UL. ŻELAZNA 22 (OBOK
DWORCA
PKP),
TEL.68-44-60, OFERUJE PO
KONKURENCYJNYCH CENACH CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW: ŻUK, POLONEZ, FSO, FIAT 126P, AKCESORIA, AKUMULATORY, ŁOŻYSKA, CHŁODNI 
CE, GRZEJNIKI GAZOWE.
P/22IOOO94

AAA Fiat 126p, 125p. Części, 0gumienie, akumulatory, filtry ,
swiece, żarówki, oleje. Polmax.
Bat. Ch/opskich 93,170. Kielce,
570-02, 68-47.{i2. Ceny fabryczne.
MKVA!00039

Szyby samochodowe- sprzeAutofenix, Szewce 39 k.os.Nowiny , tel/fax
592-05 oraz Kielce, Al. Tarnowska 26.
...... _....._..._...._.-.........-..__._.. __ ........JAVA/OOl17
__..............._...
Tablice rejestracyjne aluminiowe, wykonanie natychmiastowe.
Kielce, ul. Leonarda 18 (dawna
Moniuszki) 414-61 wew. 263.
MKVA/00052

Nauka

Autoalarmy, Kielce 61-90-60,
cena 150 zł.
b0,01797
................... ...•............
.. _..............
_......•.

Korepetycje z niemieckiego.
Kielce, tel. 66-05-83 po 18.00.

Automot- części : Polonez, Fiat,
Dacia- zagraniczne na zamówienie (9.00 - 17.00). Kielce, 1- go
Maja 109/ 115, tel. 547-73.

Kurs ksiegowości od podstaw
z wykorzystaniem komputera.
Szkoła Zarządzania i Marketingu
w Kielcach, tel. 492-46,414-21
wew. 259.

_

_---_._-_

AKMu/OOO14

Auto- AlarmKielce, 434-79.

boJt)1417

ukbolOOOOO

Immobiliser.
Matematyka. 22-633.

JW/r/OOO15

Auto- Części, Fiat 126P, FSO,
Polonez. Kielce, Bodzentyńska
33 (Wzgórze Pigwy).
MKVN00Q36

Sprzedam Opel-Kadett 1600diase11984 r. Końskie, 42-78 po 18.
.._. _..._.,._ ..... _.._............. _._......_......~.1I,~~~
Blacharstwo- na autorobotach, ustawienie geometrii. Lakiernictwo- komora lakiernicza,
komputerowy dobór koloru .
Części zamienne nowe lub uży 
wane. Gwarancja do 5 lat. Papiernia 61-94- 12.
VAT/00225

Blacharstwo na autorobotach .
Lakiernictwo- komora lakiernicza . Części zamienne nowe i uży
wane w tym do 126, 125- wyprzed aż 40% taniej . Kielce, Sobieskiego 87, 61-52-74.
_ _ _ _ _ _ _ _ VAT/00223

Doc. dr hab. med. Piotr Andziak z Kliniki Chirurgii Akademii Medycznej w Warszawie
udziela konsultacji w zakresie
chorób żył i tętnic raz w miesią
cu w każdą drugą sobotę od
11.00-14.00. Rejestracja codziennie od 8.00-18.00 tel. 54744,574-11 wew. 317.

420

daż, montaż,

MKVA/OOO11

bo,OO862

263

Blokady. 61-56-31.
-'-"-'-'"
....... _..... __ ._-_ .... _.

__ _. _.-_

.... boJt)1733
... ..

Części używane

do samochodów zachodnich. Kielec, Ż. Radzieckich 19, 61-88-56.
MKVN00049
_.-.,-_.. --_.- Da/mot części- FSO, Polonez,
Fiat 126P, Cinquecento. Sandomierska 106, tel. 68-21-05.
_.... _-_............. _..............-..
........~AJ00046
_....... .._..

-- ._._---

__

_._

Ekogaz- montaż instalacji
gazowych do samochodówserwis, gwarancja, tel. 25-22\,
31-24-08.
b0/01841
Ford - Motoctaft. Części zamienne. Kielce Górników Staszicowskich 15. 502-52.
_._----_._._._~~~

Sklep MOloryzacyjny Kiek:c ul. Pocieszka 17. Prowadzi części : samochodowe, do motocykli MZ, JAWA
350, Simson, Jawa SD, WSK, Komar
oraz akcesoria Telefon 27-564.
JAVAIOOO37
..
__ .-..

_-_. -----_._._--_._---

Sprzedam Fiata 125p (1987),
tel. 68-65-35.
b0/01794
Sprzedam nową karoserię 126p
po wypadku, tel. 505-34.
boJt)l808

boJtlI436

Najlepsze kursy komputerowe.
"Computex" Kielce 432-02.
WZllN00083
.......................... _................_............................
_......-....
Niemiecki, korepetycje. 272-31.
boJtl1780

- - J •••• __ ••••••• _ ••• _ ......... _ . _ •••••• _ .............. . _._._. _ _ •••• -

Polski, matematyka- przygotowanie ośmioklasistów do egzaminu . 15.000/ godz. Spół
dzielnia Nauczycielska, Kielce,68-34-05 .
_.._.............._....................._................ ......boJtl171
_-_ ...._...o.

_

Przedstawiciel
handlowy ,
menadżer - potrzebne kwalifikacje zdobędziesz w Business
Coll ege. Nowa edycja od 4
marca . Al. 1000-lecia PP 4.
Tel. 414-21 w. 258.

..__._..__.._-_....._--_ ..~~~.!

_

_ _ _._ _ _.:.;
WZr
= u/0003
=::.7

Automatycznych pralek, 441-41.

_._.- _..... __ ..__... _... _..._._._~.!?~
Gazowych piecyków 68-56-16.

_.......... ..-......................._._ ...._._.._.._.~E.~_~
Kuchenek, piecyków gazowych, hydrauliczne. 68-35-79.

_.._....__..__......._.... _-_...__ .. __.._~].!..!~
Naprawa lodówek, zamrażarek,
pralek. Kielce, Warszawska 6,
68-02-38.

_ . _ _ _ _ _ _ _.__ •. __
bo,()16~

Naprawa
magnetowidów
w domu Klienta, bezpłatny dojazd- gwarancja. Kamery. Kielce, 61-98-1 l.
boJt)l722

Nieruchomości

-

Działkę 6,800m

kw. zezwolenie
na budowę w Domaszowicach.
Kielce, tel. 32-29-83.
b0,01547

Fiat 126P, 125. Plac Wolności 7,
tel. po 17.00 11-72-73.

KIELECKA GIEŁDA NIERUCHOMOŚCI: domy, działki,
mieszkania. Kielce, Słowackie
go 12, 463-63.

JWru/OOO17

VAT/OO191

Sprzedaż cztrści

używanych :

2,.,2 ........ ....
1 ,., ! ........ bdooio, to\.

__ __._

Sprzedam dom jednorodzinny Os . Pułaskiego . Końskie,
teI.71-85.

--_.....__..__.:+.. -_.-.._ .._.._-_MAKr/00036
.. _._--. __.._-

Sprzedam działkę budowlaną
960m kw. k. Kielc. Kielce,
tel. 531-22
Sprzedam plac przy ul.Planty 4.
Kielce, 552-31.

Zlecę tynkowanie i wylewki od
maja. Kielce, 431-34 po 16.00.

Sprzedam 3,13 ziemi i budynki
drewniane. Gilewski Andrzej Jałowęsy, gm. Opatów lub Ostrowiec. Tel. 62-95-16.
Orup/OOO14

--------------------Lombard
68-22-42-natychmiastowe poży~ki. Kantor w hotelu Bristol, także w niedzielę.
68-22-24, nocny 66-30-65.
Pająk-

Agencja Reklamowa Art Shop
z Warszawy zaprasza na przegląd
kandydatki w wieku 16-261at
pragnące zaistnieć jako modelki
i fotornodelki, który odbędzie się
w sobotę 4 marca 1995r w Kielcach w MDK przy ul. Koziej lOa
(róg uJ. IX Wieków) w godz.
10.00- 15.00.

..,................... _...........................................".~!.~~.~
Kobieta studia wy~ze, kilkuletnia praktyka- podejmie pracę.
J.Tur, 28-213 Jurkowice 12/4,
woj. Tarnobrzeg.
P/00030

Metaloplastyka, blacharzy samochodowych,
lakierników,
mężczyzn po wojsku do przyuczenia na lakierników. Sobieskiego 87 po 15.00.
VAT/00224
...... .__.... _-_ ......... __..... -........_........_
........._.....

_.

Praca+ szkolenie gratis, wysokie zarobki. Kielce 32-24-84.

_._._._-_........_........... _.. _........... _....'!..~!!:!!!!!.!.
Przedsiębiorstwo

Produkcyjno-Handlowe zatrudni inwalidów I, II gr. Skarżysko-Kam. ul.
Żurawia 1, tel. (0-47) 51-28-02,
51-21-54.
_ _ _._____•___ VA~~

Sekretarka z Business College
poszukuje pracy w profesjonlllnej
i nowoczesnej firmie. Kontakt:
AJ. l000-lecia PP 4, teJ. 492-46.

-----------~~
Stała

praca- nic akwizycja, 2
mln. tygodniowo, tel. 68-33-98.
VAT/00221

Wynajmę

Różne

Jarut00096

Praca

Forda

nowy sklep z włócz
kami : mohery, wełny, akryle,
bawełny. Kielce, ul. Sienkiewicza 60A.
WZJa/00038
.........._._........ _.......-.._...._..._.•...._.•.•.......•...
__.....-.....
Restauracja "Karczówka"
organizuje przyjęcia weselne, bankiety, imprezy zlecone. Tel. 566-06 .
KONKlOOOOl

Wróżby, Sienkiewicza 76, tel.
66-12-79.
boJt)1748
........ __ .. _._._.•.................._........._.__ ...; .........
__ ._._....
Wydzierżawię przyczepę towarową

do ciągnika. Kielce, 61-04-34.
boJtll820.
........_......__ ... . ... _.....................................................

_. _ _ _ _ _ _ _ •_ _.:.;
bo,O
:..; l804

Zatrudnię spawacza- hydraulika. Kielce, 11-42-13 od
7.00- 9.00.
b0,01719

WzvN00065

AAA Bielizna, rajstopy, skarpety, odzież sportowa, bluzki. Hurtownia "Wanda". Kielce, Wspólna5,547-10.
MKVN0Q038

AAA Construction, dystrybutor
"Nida Gips", suche tynki, sunty
podwieszane, akcesoria, kształt
towniki, farby, gipsy, oświetlenie
sufitowe, grzejniki Vasco, izolacje GulIfiber. Kielce, Górna 20,
490-13.
MKVN00034

__._._ _._._

_------~--

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . ~Jtl~~.:

boJtll838

Glazura, terakota: krajowa,
zagraniczna. Kielce, Szydłó
wek Górny 4a (róg Warszawskiej przedłużenie Turystycznej),68-60-86 .
KMVN00Q31

Glazura, terakota, k.'eje, fugi,
listwy wykończeniowe. Kielce,
uJ. 1905 Roku 10,9.00-19.00, teJ.
59-774. Transport gratis.
..._...............__.............. -....
.. VAT/OOI72
. ._-

_--_ __ __

Hurtownia Odzieży Używa
nej. Atrakcyjna odzież wysokiej jakości. Radom, ul.
Działkowa 42, tel. 60-41-22,
60-83-02.

Hurtownia ,,Aga" - zabawki,
ul. Hauke Bosaka 1, wjazd od
ulicy Wrzosowej.
VAT/00236

Jelcz pr. 110 L, siedzenia
Man, lodówka, video, bar, rok
prod. 1987, l-sza rej. czerwiec
1988, cena 39.000. Tel. (0-47)
53-12-58.
........ _.._.... _......_.... _.... _._---_... _._.~.~
Kasety Video z wypożyczalni
kaset (530 szt) sprzedam. (0-16)
42-38-33.
_._._.. _ ..... __ ._ _ _._.___ .~M~

Kołdry, poduszki pościel. Kielce, Paderewskiego 14 (róg Solnej). Sklep firmowy.
......•.____ .____.._____

VAT/OOl93

Kompresor. 31-14-22.
boJt)1735

Komputer Amigę 1200, CB Radio- Alan 28, końcówka mocy 2 x
150 W. Kielce, 61-04-34.
b0,01822
... _-- . ._----_._-------

__

Magnetowid Sharp informacja
telefon 492.{il po 16.00.

MKVAIOOO51

Mercedesa 300 D (1979). Kielce,32-21-87.

"Cerimar"- G1azura- Terakota:
mrozoodporna, elewacyjna, krajowa, zagraniczna. Kielce, Sandomierska 222, 283-68.
_ _ _ _ _ _ _ _....:..:
VAT/00232

b0,01849

_ _ __

_

b0,01742

b0,011107

Najtaniej w Kielcach: boazeria,
parkiet, mozaika, kleje, farby, lakiery. l-go Maja 115.
b0,01490

FSO (1986)...Kielcc, 15-10-30.
Największa

Fiat Tipo 1,4 (benzyna) na gwarancji, kolor biały . Kielce, tel. 6820-20 po 16.00.

kielecka hurtownia
ceramicznych, elewacyjnych. Cedro -Mazur 7. (Cedzyna,
obok cmentarza) 68-01.{i5.

SZiM/OOOOl

M'r<N/fXX1Z9

Zatrodnię kierowcę

C+E, elektryka praca w cyrku polskim.
Kielce, 61-04-34.

Mieszka I. Kielce,

Atrakcyjne meble stylowe.
Komplety, wypoczynki Swarzędzkie. Kielce, l-go Maja 171 a.

Zatrudnię

glazurkarza z. umiejętnością malowania, tapetowania na umowę- zlecenie, 463-78 .
b0,01768
.
...
...__..

_

AAA Artykuły dziewiarskie,
skarpety, rajstopy, figi, slipy,
biustonosze. Hurtownia ,,0010res" Kielce, ul. Św. Leonarda 15.

Busa.

68-43-81.

Garaż-

545-04.

boJtl1621

boJtl17rt2

Te/ewizorów 31-21-43. B/aut.
b0,01328

,...2 ......... ....
4 ,., 2 ........ UdIio
4,.,2 ......... ,.tiot. .....
4 ,., 3 ........ bdooio, to\.

Sprzedam dom o pow. 220m kw.
z wygodami. Leszno k/Warszawy,
wiadomość: (0-15) 61-15-80.
0/rWOOO12
._._.....__.._. ._-_...
... -......._
.._...........-.--

__

AAA Automatycznych pralek , lodów e k, chłodnictwo .
Kielce
Żeromskiego
44
Tel. 61-96-41.

4,.,1
_
,...1 .... _
.....
3,.,2 .... ,.tiot. ......
,... 2 ...... bdoio
, ,., 2 ........ bdooio, ....

Firma posiada w ciąg/ej sprzeprodukty do wyrobu zniczy.
Kielce, 32-13-31.

płytek

Overlock. 32-51-14.

daży

u-

VAT/00233

robki, ochrona, zakwaterowanie.
Kielce, tel. (041) 61-70-42.

Ford Sierra 2,3 D, Sedan (1987)
13.700. Ostrowiec (047) 62-90-49.

Pawilon Planty, 32-40-52.
---- ~~~
Peugeot 305 (1989), Kielce
31-89-51.

OruplOOO15

boJt)l790

Zatrudnię panie, wysokie

http://sbc.wbp.kielce.pl

boJtlI824

Echo Reklama
Pilnie sprzedam Poloneza 1500
benzyna, gaz, 7.300 zł. Kielce,
59-237 po 15.00.

Ogłoszenia

Sprzedaż: plexi, folie, litery samoprzylepne. Kielce, Solna 8,
66-00-66.

bo~1769

KMVAlOOOO6

Poloneza 1,6 (1990). Kielce,
484-40.

Sprzedaż: Plexi, Folie, litery samoprzylepne. Solna 8,
tel. 66-00-66.

~1798

Pościel z

VAKMIOOOO6

kory. Kielce, 31-57-65.
~1837

Ślimaki zarodowe sprzeda
Płytki

ceramiczne: krajoweoficjalny dealer firm ,)opex",
"Nordbud"",Ceramika Paradyż",
import bezpośredni
Hiszpania, Włochy. Ceny korzystne. Jacek Surma, KielceSłowik,
Chorzowska 22,
tel. 59-344.
JaVA/00041

Sprzedam C-360. Miedzianka
19 gm. Chęciny.

32-48-89.

boI01584

Toyota Starlet (1993). Kielce,
61-35-04.
Wypoczynek skóra, dąb- nowy.
Kielce, 61-65-69.
bo~1761

Żalu~e poziome, pionowe
(producent). Kielce Hauke Bosaka 7. 61-40-68. wew.24.
MKVAl00042

Stolarka Bud.

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

Sprzedam Renault Chamade
(1991/92), bogate wyposażenie.
Kielce, 432-11, 415-20.

Okna - plastikowe
Okna - drewniane
Okna - dachowe
Drzwi - wewnętrzne
Drzwi - wejściowe
Drzwi - garażowe
Ościeżnice, styropian, parapety
PCV, montaż, tanio, raty.
Kielce, ul. Batalionów Chłops
kich 77/Niewachlów I, tel. 57]91,526-01 wew. 34.
Końskie, ul. Kielecka 1, tel.
24-74.

~1834

Sprzedam Żuka, (1991)- skrzynia, benzyna- gaz, przebieg 46
tys. Niestachów 79,11-09-76 Daleszyce wew. 9.
~1799

Sprzedam budynek gospodarczy- mieszkalny, wyciąg do ubojni, patelnię elektryczną, bojlery,
kotły, ŻUka, opakowania po napojach, silniki. 25-124.

"OKPOL" Kielce

_._ _

_

Sprzedam ekstruder do produkcji chrupek kukurydzianych. Suchedniów (0-47) 543319,543-305.
VAT/00208

Sprzedam kabinę do Żuka- nowy typ, stan bardzo dobry oraz
Zastawę l100p. Piekary 41- gm.
Obrazów.
IlruJOOO3O

Sprzedam pawilon Planty 457-09.

.___________... _.._.1>."~.1.~2
Sprzedam 126P (1985). Bęcz
ków 109.
bo101767

Sprzedam 126p 1989r. Kielce,
tel. 11-40-80.
_ _ _ .. _. ___ .•..____.•. bo~.~

Sprzedam "Białoruś". Tel. (068) 74-35-01.

_. ___._.____._____...'!'!E..~
folie

maniowe i przeciwsłoneczne
montaż. Kielce, (0-41) 32-42-36.
VAT/00220

bo~1712

Auto- Dom- Alarm. Kielce,
434-79.
JWivIOOO15

"Best" -Dodatkowe drzwi
61-17-86.
Cyklinowanie, Kielce 66-75-29.
bo~1445

Czyszczenie dywanów, wykła
dzin, tapicerki meblowej i samochodowej- u Klienta. Rachunki.
Tel. 31-18-39, 543-96.

VAT/00204

Tapicerka meblowa, naprawa i wykonywanie nowych
kanap, foteli- zestaw 3+ 1 + 1.
"Metap", Kielce, Chęcińs
ka 36, 61-18-09.
JWrl.\lOOO16
.....__
.. ........_.._._._.
._._.-

._._-_._-_ __

_ __._

Sahara - towarzystwo, masaże.
Oboźna 28a, teL 61-56-31 (17.005.00). Zatrudnimy panie.
bo~1778
._....._.._. .._---_.__..---_
...

__

Mam wilk1e miejsca- okolice Frankfurtu, wyjazd 04.111.
31-44-77.

IlVAIOOOO9

Przejazdy autokarowe- Paryż.
Imprezy turystyczne- Węgry,
Niemcy, Włochy i inne. "Mastur", Kielce, tel. 68-78-08. Sandomierz, tel. 32-25-84.
wz:v A/OOO55

.__._._ ..__..__._._-_.. _!.!:-~~.~~

bo~1667

Transport tona. 32-48-88.
~1711

._

_-_.

Usługi

glazurkarskie, 61-30-96.

JaruIOOOO2

Omega31-92-59.

wideofilmowanie,
~1729

~1793

Wstrzeliwanie kołków, karnisze, tapicerka drzwi, zamki.
61-76-98.

Wideofilmowanle, zdjęcia gratis. 66-93-54.
bo/OO226

~1833

Wykonanie obróbek blacharskich. Krycie papą zgrzewalną.
Kielce, 61-58-87.
VAT/OO131

Zespół

muzyczny i videofilmowanie. Tel. 31-91-45.
~1688

Żalu~e - gwarancja. Kielce,

22-347.

VIdeoFilm. 572-75

(montaż).
bo,Cl1234

VideoLot 68-43-77.
......_......._............ __.....

_--_._...._...._..._._boJ09776
.....__..f.

Videofilmowanie 405-01 .
..-..... _. -........... _... _........................ _._..._. __bo.oo<l67
._......_...
Videofilmowanie
31-38-76.

"Demon".
boIa/01051

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ bo/01356

Żaluzje wszystkich

typów

Video filmowanie, 68-71-15.
bo~1543

31-04-97.
Żalu~e 26-752.

~1843

Żalu~e, tapicerka drzwi, 3-letnia gwarancja. Kielce, 512-65.

_______________
bo~1290

Jarząbek Piotr zgubił

legityma-

cję studencką·
bo~1847

RENAULT
·D NI OTWARTYCH DRZWI
Zapraszanly 3,4, 5 marca l D~15 roku
DlI·\\ygranli.ł:

Lawety, szalunki budowlane,
rusztowania- wypożyczalnia. 3165-88, 68-32-12.
..... _..__
__... VAT/OO144
.._....---

._._._._-_. _._--_

Malowanie solidnie. 68-94-72 .

Może St;Cl:ęśc1n

_
...

_----'._----_.-_._...- _._._..__..bo~1459

uśmiechnie SH)

Malowanie, tapetowanie 68-55-68.

wła śnie

bolO1611

do Ciebie.

Malowanie, tapetowanie, glazura. Rachunki. 463-78.
VAT/00218

Montaż

anten satelitarnych.

_1Sl~~2. ~n:J.3-00 ..___.. ~1~

Pracównia szycia firan, zasłon,
sypialni, montaż karniszy. Kielce, Wesoła 9, 68-18-66.
~1299

AGENCJA OCHRONY MIENIA

SEctJRA·NOVA

AUTORYZOWANY PARTNER RENAULT

oferuje:

- ochronę obiektów
- konwojowanie wartości
- kompleksowy zakres

ZENON URBAŃSKI
KIELCE, ul. Krakowska 220
tel. (0-41) 684-423, fax 684-256

szkoleń

- profesjonalność WNI ~
Kielce, ul. Targowa 18
tel. 32-13-41, 32-14-41

ProJ. dr Andrzej
Miecznikowski

ul. PaderewskIego
tel. 66-11-80 od 9 do 17

zawiadamia, że
od 6 ID 1995 r.

KURS PRAWA

ginekolog-położnik

Układanie parkietu, cykl inowanie, 503-92.
--_..__ .._......_--_.__..__......__..-bo~1815
...

4 Rellault Twingo Zet
5 tele,\'Izorów THOMSON IUaek Iliva
dwuosobowa wycieczka ufundowana
przez A!~...~!!~",,!=,~~·
i wi(~Je( wiele innych nagród i atr'.łkcjL
P17}Jdz z ca l" 1'OcJ.ziną!

~1839

Przejazdy autokarowe luksusowymi' autokarami do Niemiec, Francji, Włoch. Tel. (015) 32-31-37.

•.. ___.._ ...•.____......__...__._"._ .•. ~15~

bo~1813

bo.'01725

cementu, torfu Za
gotówkę i na rat y- oprocentowanie od 10 do 18% rocznie. Tel.
(015) 32-20-57.

Transport betonu gruszką 2m
Tel. 68-92-98.

sześc.

JAVA/00004

_______________bo
..:..;
~1762

Kamasutra Agencja Towarzyska. Zaprasza całą dobę. Ul. Rajtarska 21.
~1532
...
..---_._._---..•. -._._....
_ .........

glazury, terakoty .

__ __

_-_

Ilr3elskie drzwi przeciwwłama
niowe. Dystrybutor regionalnymontaż. Kielce, (0-41) 32-42-36.
_...._..•........_._......_..-...............__...•..._VAT/00219
... _.....__._...-

Amazonka- masaże, towarzystwo. Zatrudnimy panie.
Kielce 22-408.

Układanie

66-34-52.

Jeśli chcesz zrobić zdjęcia studyjne, nakręcić videofilm, zamówić
fotografa na ślub- przyjdź, zadzwoń. Studio "Kamyk", ul. Wapiennikowa 39F, tel. 61-36-11.

bo~1402

Dom- Serwis sklep sprzętu części
zamiennych oraz naprawa lodówek, pralek - gwarancja. Kielce,
Mielczarskiego 121. 66-11-40.

Agencja oferuje towarzystwo
atrakcyjnych pań,szeroki wachlarz usług, szybki dojazd. Czynne
całą dobę. Tel 68-66-45.
~1099

bo~1714

Wideof"tlmowanie
---------------------

Dodatkowe drzwi stalowe
61-65-69.
--_....
.. _._..__ ._...._.. . ......._..~1626
_._._---

wodomierzy. Kielce

ZAPRASZA NA

będzie przyjmował
ul. Jagiellońskiej

przy
70,
fi piętro w budynku
"Cefarmu"
ł W poniedziałki i środy
; od 14.00 do 15.00.

__

Transport, przeprowadzki, 2
tony, przyczepa 700 kg lub 8 osób. Kielce, 25-281.

~1848

Glazura, malowanie, tapetowanie, mozaika parkietowa, 31-27-81.

__

Transport do l000kg Mercedesem i VWTransporterem, faktury
VAT. Kielce 61-83-73.

bo~1851

Montaż

_ _ _ _ _ _ _ ._V_~~

Sufity podwieszane, suche tynki. lntermarc Kielce, ul. Zdrojowa
25, tel. 444-10.

bo,oo&79

Agencja Towarzyska "Afrodyta" czynna całą dobę
tel. 31-65-21.
...... _. __ ..._.... _._..__ .. ........_----_ ..__...bom._113
.... -

_

b0/01664

Cyklinowanie. 31-44-17.

32-46-46.

redni .jmporter. Wyprzedaż:
skrzynki na owoce, palety,
pojemniki, urządzenie do
plisowania tkanin, do znakowania pojazdów. Rembex, 25-638 Kielce, ul.Piekoszowska 251 B, te I. 6629-76,66-27-09.

Solarium- Kielce, Sienkiewicza 40 (sklep kosmetyczny
"Royal") zaprasza 10.00-18.00
tel. 68-09-13.

Autoholowanie. 32-48-88.

Sprzedaż cegły pełnej, palonej,

Sprzedaż koszu I. Bezpoś

bo,Cl1721

antywła

_ _ _ _ _ _. _ ._____
~149

węgla, miału,

Solidne drzwi metalowe do
kraty stałe, składane,
32-34-33.
mieszkań:

VAT/OO149

JAVAIOO218

---_._._--_._.__._._~:_~
Sprzedam dwie sJJkienki komunijne. Rykoszyrr 159.
bo101791
.. ....__._._.. ...._._._......•.. _................
_......-

Alarmy stacjonarne, kraty rolowane, szlabany, bramy, zapory
parkingowe. "Cebox", Kielce, ul.
Polna 7, tel. 461-38.

str 15

VAT/OO234

MKVA/0003S

Amerykańskie

Sprzedam Fiata 126p Rocznik
1984 i 1988r., tel. 66-70-96.
._..._......._.. .._._-_. ...__...__..._..._bo101846
..._...._.... _.

__

Przewóz mebli Bus 2,5 tony.
Tanio!. Kielce, 536-78 w godz.
9.00-17.00.

bo,Cl1718

bo101823

-_

AAA Constructiollr Dealer "Nida Gips", ścianki działowe, sufity
podwieszane, adaptacje pomieszczeń, wystroje wnętrz. Kielce,
Górna 20, 490-13.

drobne

~

tel. 952
informacja
.
rezerwaCja

.JAZDY
TEGORII - A
RUJEMY:

NOWOŚĆ

B T

~et

~"::=o~lVf!;zł(100tys
zł)
_.
I do$I<onotycn
~

profełfOOOh't'ch InłtMtOtOw

Szkolimy najskulecznlej
I najkr6cej
(tylko 4 tygOdnie)
Rozpoczęcie

16/1/95r.

ł
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Echo Reklama
SALON SAMOCHODOWY

Ce)]

DEALER

Dnia

,

- w ciągłej sprzedaży z silnikiem Rover, 1500, 1600 GLE i GLI oraz diesel
- atrakcyjne ceny
- sprzedaż ratalna na korzystnych warunkach
- w każdym kolorze i w każdej wersji - realizacja zamówienia w 48 godzin(!)
- na miejscu - montaż dodatkowego wyposażenia (alarmy, radia, blokady, itp.)

Biura '.
' -'\
Reklam ~
i ()głoszeń ~

EURO-AUTO

KIELCE, ul. Krakowska 161; tel. 041/664472, fax 660150
czynne od poniedziałku do soboty 7-21, w niedziele 9-15

ł

)

KIELCE

RADOM

ul. Żeromskiego 65
tel./fax 235-19
czynne 8.0(}. 16.00

ul. Targowa 18
teL 321-621
fax 32-45-40
czynne 7.30-20.00

0011·503·33·44·55

KOŃSKli

KIELCE

ul. 1 Maja
tel. 36-26
czynne 12.00-16.00

"BLOK" S.c.
ul. Sienkiewicza 21, p. 101
tel. 68-24-55
czynne 8.00-17.00

,

OPATOW
Biuro Obsługi Pra'Mlej
ul. 16 Stycznia 28/5
tel. 682-748
czynne 9.00-17.00

SANDOMIERZ
uL Mickiewicza 17a, II p., pokój 9,
tel.lfax 32-10-69
czynne 9.00-15.00

STALOWA WOLA
ul. Narutowicza 14

Hr 001 WPoIsCł •jui ;łSt

~~~'ł"~,r
~.,
\ sekrety nieWiernych źon 1
/.

,

OSTROWIEC

SJIV/ĘTOKRZYSK/

(~

~zih
o,

I ..

!' <~ ~ ~'

j'

i,

KLUB PRIMO"
"
.
Przedsiębiorstwo Usługowe "KIM" s.c. ul. Kochanowskiego 211
tel. 44-08-59
tel. 62-16-65
czynne 10.00-18.00, soboty 9.00-14.00
czynne 12.00-16.00

Wy
I

••

STARACHOWICE
osr Gromada

i~~

'63/1<

szaone sex party
spragnione

Okres wykonywania usług od 1 kwietnia do 31 paź
dziernika 1995 roku.
Przed złożeniem oferty, zainteresowani mogą zapoznać się ze
szczegółowym zakresem robót. Materiały są do wglądu lub pobrania w Wydziale Techniczno Inwestycyjnym Urzędu Miasta
pok. 219 telefon 65-24-94.
Oferta winna określać szczegółowy zakres oferowanych usług,
cenę i fonnę płatności. Oferent winien posiadać niezbędną wiedzę
i doświadczenie, potencjał ekonomic'Zny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonywania robót.
Oferty składać do godziny 8.00 dnia 15 marca bieżącego roku
w pok. 219 Urzędu Miasta. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi o godz.
10.00 dnia 16 marca 1995 roku w pak. 219 Urzędu Miasta Ostrowca
ul. Głogowskiego 3/5. Zastrzega s ię prawo wyboru oferenta oraz
unieważnienia przetarg bez podania przyczyny.
15/VaVo

Zarząd

[IIIfolYE łl1 1ł

[lllJiUYIBtlItH

Zarząd Miasta
w Ostrowcu Swiętokrzyskim,
ul. Głogowskiego 3/5
ogłasza przetarg nieograniczony
na wykonywanie usług związanych
z oczyszczaniem miasta:
- zamiatanie mechaniczne ulic
o pow. 197000 m kw.
- ręczne obmiatanie placów
i chodników o pow. 42500 m kw.
- wywóz śmieci
ze 120 koszy ulicznych.

l I

Gminy i Miasta
w Chmielniku

.

/,

l

.

dziewczyny

ogłasza

konkurs ofert na

wycfzierżaWienie

tllIMlUlefl(jHe dziewczyny

STASZÓW

Cech ~emiosł Różnych
ul. Swierczewskiego 4
tel. 64-40-41
•

ul. Moniuszki 5/34
teL/fax 23-26-02
czynne 9.00-16.00

.-

sekrety rue~mnych lon

zaspokoją każdy głód

TARNOBRZEG

I

POLONEZ CARO
POLONEZ TRUCI(

gazeta poranna

ul. Piłsudskiego 60
tel. 74-72-51
czynne 9.00-17.00
soboty 10.00-13.00

EURO-AUTO

SKARZYSKO
KAMIENNA
ul. Sokola 2, "ORBIS", teL/fax 512-554
czynne 9.00-17.00

'63/1<

oóieR.!u
ośroak.P-7?eKreacji rrurysty{(j
i WypoczynKu o powierzclini
10 Iia 5738 m KW. poEożonego
na pograniczu m. Climie{niKa
i wsi S{aaKów Mafygm. Climie{nit
w R.!órym znaja1f,je się
2 lia 300 m KW. {ustra woay.
o

W ofercie należy podać roczną wysokość czynszu dzierżawnego z tego obiektu.
Termin składania ofert wyznacza się do dnia 25
marca 1995 roku . Otwarcie ofert nastąpi w dniu
28.03.1995 roku o godz. 10.00. Bliższe informacje
można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta
w Chmielniku Wydział Rolnictwa i Gospodarki
Grt.:lntami, tel. 542-029.
Zarząd zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta i unieważnienie konkursu bez podania przyczyn.
16611<

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Ministerstwo
odwleka decyzję

iawa ie niskie

f./ UP -o zw
PIĄTEK

cenach

związkowych działających

Z KOMM und KAUF

w Hucie "Stalowa Wola".
Oficjalnie zebrano się, by

~ ST\lVA WIELE NIESPODZIANEK CENOWYCH!

OCZEY

WARSZAWA, STALOWA
WOLA. W Ministerstwie
Przemysłu i Handlu z szefem tego resortu spotkali
się przewodniczący wszystkich pięciu organizacji

omówić aktualną sytuację
społeczną

UWAGA!
Godziny otwarcia hal:

Dokładniej, rozmawiano o trwającym konflikcie między załogą
i prezesem zarządu tego przedsiębiorstwa i braku ostatecznych
rozstrzygnięć w tej sprawie.
- Przedstawiliśmy ministrowi
Polowi wyniki zakończonego
w zakładzie referendum, które wywarły na nim duże wrażenie. Komentując je stwierdził, że w tej sytuacji nie wyobraża sobie, by dotychczasowy prezes mógł nadal
pełnić tę funkcję - powiedzlał Andrzej Gargaś, przewodniczący ko-

/VI~

./ESTEŚ/VIY

Od poniedziałku dO piątkU 800 .2000
sobota
9" .. 1ro

~VV6ZE

Hale sprzedaży okazyjnej
KOMM und KAUFw Polsce:

NAJTAŃiSL~~

RADOM. uL Klejowa 24
GDAŃSK, ul. J. Hanera 132
teren Polmozbytu
GDAŃSK. al. Jana PaWła 11
na Zaspie
GDAŃSK. ul.Grunwaldzka 61S

500

___

mitetu protestacyjnego i szef Komisji Zakładowej NSZZ . Solidarność· HSW.
Dzisiaj na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy
huty, a w sobotę, podczas obrad
rady nadzorczej zapadną najważniejsze decyzje.
- Efektem tych spotkań powinny
być kolejne decyzje w interesującej nas sprawie, oby ostateczne - podkreślił przewodniczący. Opinia wszystkich organizacji
związkowych i wynik referendum
wskazują, że odwolanie prezesa
nie jest sprawą wąskiej grupy ludzi
pragnących jedynie rewanżu za 0sobiste porachunki. Jest to problem
znacznie poważniejszy.
W trakcie rozmów argumentacja
ministra Pola sprowadzala się do
pytania, co będzie , gdy przyjdzie
nowy prezes, ale gorszy?
W tej samej sprawie dużo pesymizmu wykazują branżowcy, uważając , że warszawskie rozmowy nie wniosły nic nowego do
sprawy odwołania prezesa, a ministerstwo gra na zwlokę, odciąga
podjęcie decyzji do czasu wyjaśnienia się kryzysu rządowego,
a przede wszystkim - do momentu
otrzymania wyników badania kondycji stalowowolskiego przedsiębiorstwa przez firmę "?agraniczną, która ma być gotowa pod
koniec marca br. Twierdzą, że należy się spodziewać, iż w trakcie
sobotniego posiedzenia rada nadzorcza może odwiesić prezesa
Grochowskieg2'

sLl/Vóźc/e
nas

artykulóllV

Żabianka

po

GDYNIA. ul. Hutnicza 4
teren P-BUCH
ElBtĄG. al. Odrodzenia 10
osiedfe Zawada
TCZEW, ul. Gdańska 33

zawsze niskich cenach

KNURÓW, woj. katowickie
ul. Witosa 4

SIEMIANOWICE, woj. katowickie
ul. Wróblewskiego 37
ZABRZE, woj. katowickie
ul. Szczęść Boże 6
WARSZAWA. uJ. Czumy 3
Centrala KOMM und KAUF
ElKU Centr<\ta Handlowa Sp. z
Gdańsk ul. Schuberta 1M,

(

teUfax 32-r.937
, 1i5\~_
1 <9/""':'

zł/sztuk."

2(J, '2:1\..' ';::'0 '-.lY Nl.

po

przedlożeniu

ł'9Ci 417

i
i
I
I
I
I

tego bonu otrzymacie 3 sztuki

(9.900)

I
~
Majonez
I
I
.
NAPOLEOŃSKI 320 g
I
I K.ażda ~soba może zrealizować tylko jeden bon, aż do wyczerpanial
~ę~sl~nych ~a~:::::",wysok~ _ ~o~ ~ _ _ J

- - - -

-

- - - - - -

: BON ZAKUPOWY Nr. 890 098
I
WSZYSTKIE HALE KOMM und KAUF
TYLKO W SOBOTĘ 04.03.95

I

I

po przedłożeniu tego bonu otrzymacie 2 sztukI

i

L*_.

M

AlY.E..'Ji::SłIy.aliM"

-

.JAT

UJ',

t1IA./TANSI ~fT"
"l
JlY.E.!;7EŃff~
;~:::;l~
IV;)/./ T A tV
AIY
Al
-IV A J T A N s I ':,' ;:~N~;NE
:!AI....R~N
J/J'ESIEŚł/YL:-IJlS?E '" R~:r ,
. Y[' "nv IV A ./ T A IV S I F:t;CZNfAl

I
I

zł/sztukazVAT

~-

. lAKUJ

..:ft,II'
EslEŚflrL:-lJP.i2F" PćnVA

~-

I
I

/li

I

'

IV A..7 T A

:s /

- - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - --

: BON ZAKUPOWY Nr. 890 252
I
WSZYSTKIE HALE KOMM und KAUF
TYLKO W PONIEDZIAŁEK 06.03.95
po przedłożeniu tego bonu otrzymacie 5 sztuk

: BON ZAKUPOWY Nr. 890 396
I
WSZYSTKIE HALE KOMM und KAUF

I
I

TYLKO W PIĄTEK 03.03.95
po przedłożeniu tego bonu otrzymacie 2 sztuki

11

2.:!.~J!!:~O)

I
LUKSUSOWA 1 kg
I
SNICKERS
I
POLLENA REX 90° 600 g
I K.aŻda osgba może zrealizować tylko jeden bon . az do wyczerpania IKażda osoba może zrealizować tylko jeden bon , aż do wyczerpania I Kazda osoba może zrealizować tylko jeden bon, aż do wyczerpania
~Ię ~Sl~~ ~~:::::...WY~k~ _ ~8~ ~ _ _ J .:!ę ~si~n.E' ~~!:..wy~k~ _ ...!2.~ ~ __ J .:!ę ~si~nych ~~!:..wy~k~ _ ~oo~ ~ _ _ J
jowielanie tych bonów jest dozwolone. Jeżeli nie macie Państwo dostępu do kopiarki narysujcie własny bon. Macie całkowicie "wolną rękę" w wyglądzie Waszego bonu .
edynle dane dotyczące: artykułu, ceny i daty ważności bonu nie mogą zostać zmienione . Najlepsze narysowane bony wezmą udział w losowaniu nagród .

~~_

~: '? ~,~ ~

Do IIlnter
i ~. Eurocity
U

In :E.SlEŚIlYbil

M~O.6~!~) i "Batoo O·ą~i~·~O) i
"'1

w tym przed-

siębiorstwie.

Kolejowa

elita
KIELECKIE, RADOMSKIE,
TARNOBRZESKIE. W poniedziałek odbędzie sJę w siedzibie Dyrekcji Generalnej
PKP w Warszawie ostateczne spotkanie w sprawie regulaminu naboru drużyn
konduktorskich, jakie będą
obsługiwały najważniejsze
w kraju pociągi.
Odbyło się już spotkanie przed-

stawicieli poszczególnych central
związkowych, którzy wyrażal i swe
opienie i sugestie. Przypomnijmy,
że w wyniku przeprowadzenia
konkursu najlepsi konduktorzy
obsługiwać będą pociągi .Inter·
i .Eurocity·, a najslabsi.. . przestaną sprawdzać bilety.
PISZ

:t:1JP

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Informator kielecki

Czwartek, 2 marca
Imieniny obchodzą: Helena i Paweł
• rezerwacja hoteli na całym świecie
"ORBIS", Kielce, tel. 68-05-62, ~JP

Telefony:
Pogotowie Ratunkowe - 999
Straż Pożarna - 998
Pogotowie Policyjne - 997

Komunikacja międzynarodowa
,Panaceum", Kielce, Paderewskiego
14,
tel. 68-48-44

KI ELC E
BIURO REKlAM I OGł.OSZEN
"F..cHO Dl lA",
ul. Targowa t8,

teVrax.32-45-40,
czynne w godz. 7.30-20.00;
TEATRY
• lm. S.żerolDllklego
.Zem·
sta'g. 11,
, Królowa
. • PTLiA "Kubuś"
Sniegu' g. 10 i 12;
KINA
• "Romantica" - .Specjaksta'
USA, 1.15, g. 8.30, 13.15, 17.45; ,Urodzeni mordercy" USA I. 18, g 10.45,
15.15,20:
• "Moskwa" - .Kasper Hauser"
niem., 1.15, g. 14, 19; ,Forrest Gump'
USA 1.15 g. 16.30;
• "Studyjne" - nieczynne;
• .,Echo" - .Stan zagrożenia'
USA 1.15 g. 15.30 i 18:
WYSTAWY
• Galeria BWA ul. Leśna 7 - , Na
piętrze' - kolekcja sztuki kieleckiego
środowiska plastycznego/zbiory SWAI
oraz sprzedaż dzieł sztukI ws~zes
nel, czynne pon.-pt 9-15; .PlWnlce' Wystawa pokonkursowa plastyki woj.
kieleckiego, radomskiego I tarnobrzes kiego ,Przedwiośnie 20'; czynne pon.-pl. -11-17, niedziela 11-15;
MUZEA
• Muzeum Narodowe - dawny
Pałac Biskupi, pl. Zamkowy 1 - ekspozycje: Wnętrza zabytkowe z XVII i XVIII w.,
Galeria Malarstwa Polskiego, , Dawne
uzbrojenie europe]sł<1e i wschodnie',
,Sanktuarium Marszałka J. Piłsudskie
go". Czynne codzl6llrlle oprócz port i wt.
w godz. s.16, niedZiela wstęp wolny.
• Muzeum przy Rynku 3/5 - Wystawy stałe : Przyroda Kielęcczyzny .
,Współczesna sztuka ludowa KIelecczyzny'. Wystawy czasowe: Kielecczyzna średniowieczna /wystawa ar·
cheologiczna/ Z wyjątkiem poniedzialków i sród czynne codziennie
w godz. 9-1 6 (niedziela - wstęp wolny)
, O\łdział - Muzeum Lat Szkol nych S. Zeromskiego /oddzial Muzeum
Narodowego.', uL Jana Pawła II 5 - Wystawa materiałów biograficznych I literackich z mbdzier'lczych lat pisarza Czynne
we wtorki, czwartki i piątki, niedziela
(wstęp wolny) - g. 9-15, środy - g.12-1 8,
soboty - nieczynne
• Oddział - Muzeum H. Sienkiewicza w Oblęgorku /oddzlal Muzeum Naro·
dowego.' - odtworzony wystrój mieszkania pisarza oraz wystawa biograficzno literacka - czynne 10 - 16, -poniedZiałek
I wtorek - nieczynne;
• Zabawkarstwa w Kielcach
wystawy: .Transport i komunikacja w zabawkach', .Zabawkowy zwierzyniec',
.Ekspozycja modelarska', ,W ŚWIeCie
baSni i legend' - czynne 10 -17, pon. - nieczynne;
• Muzeum Wsi Kieleckiej Dworek Laszczyków, ul. Jana PaWia II 6
- nreczynne (zmiana ekspozycji);
• PARK
ETNOGRAFICZNY
W TOKARNI - wnętrza XIX- w
chałup, XIX - w. apteka, dwór z Suchedniowa, wystawa rzeźb J. Bernaslewicza
Czynne pon. - piął. w godz s.14
• Muzeum Zblorow Geologicznych Kielce, ul. Zgoda;:!l - wys tawa stała: zbIOry geolQ9iczne skal, mInerałów i skar1Jienia!oścl, 600 milionów
lat his toni Gór SWlętokrzyskich, surowce
mineralne Kielecczyzny. Czynne poniedziałek - piątek g. 8-15; .
O TRE DYZURY

SZl'nALI:
- "c"nęlrzn)
i

chirurgiczn) - Czernona Góra ;
• Apteki: stały dyżur dzienny, noc!JY i świąteczny pełni apteka prywatna ul.
Zeromskiego 3&'40 43; .Cefarmu' - ul.
Paderewskiego;
• Telefony: Straż Miejska- 67-6040, Pomocdrogowa-66-00-65, Pogotowie
Energetyczne Kielce - Miasto - 991 , PogotOWIe Gazowe - 31·20-20 i 992, Pogotowie
Wod ·Kan.- 994, CO., elektryczne RPGM
teł. 61-18-33, czymewgodz. 15 -23 W dl1l
powszednie w godz. 7 - 23, w dni wolne od
pracy I!~ 31-16-47 i 430·94
Radio Taxi "NON STOP"
tel 31-11-11
• taksówka osobowa,
• busy, autokary,
pomoc drogowa, Inne usługi

transpo:~~

Czvnneca

d

--

• Telefon zaufania dla młodzIeży
- czynny w każdy czwartek w godz. 1820, tel. 456-70
, Telefon zaufania dla dzieci,
młodzieży, rodziców - czynny
w środy I czwartki w godz. 18-20. Pod numerem 463-56 dyżurują psycholog. pedagog, lekarz.
• PsycJ1olog, pedagog pom ogą
CI - zadzwoń teł . zaufania ~17-41 poniedz i czwartki w godz. 15-17;
ludzi
• Telefon zaufania (dla
z problemem alkoholowym) - od poniedzialku do piątku w godz. 18 - 20, tel.
573-46 (PICItek również - narkomana).
• Postoje taksówek: osobowe plac Dworcowy lał . 68-33-99, ul. Piekoszowska teł. 515-11; lA. Toporowskiego
tel. 31-0S-67,lA. Jesionowa te/o 31 -7s.19,
ul. Ml9Iczarskiego .tel. 66-40-40, ul. SzymanowsIoego tel. 488-45. Bagażowe -lA.
Armi CZerwonet teł. 466-68
, SZPITALE - Czamów - 662-481,
ul. Kościuszki - 467-43, lA. Prosta - 618525, MSW - 420-21, CZerwona Góra 508-41.
• BIM - Informacja o prywatnych
usługach medycznych - tel. 68-61-07, 27697.
• NAGŁA POMOC LE~KA
LEKARZY SPECJALISTów WlliTY DOMOWE - pediatrów, chirur~ dziecięcyc.h, intef!li~ów, ortopedów, iaI)'n\lologów, oku~stow, neurologów, badanIa ekg. Zgłoszenia codzl9rlnie 11-20, tel. 31-56-50. WrzyIy domowe
1430-22 /dni powszednie/, 11-21 /dr"U
wrAne/.
• SPECJALISTYCZNA POMOC
DLA DZIECI "V1TAMED" - wizyty domowe i ambulatoryjne w godz.
16.30-21 .30, w soboty, niedziele i święta
9-21 .30 - teł . 31 -96-21 .
• POMOC LEKARSKA DLA
DZIECI - teł. 66-33-66, wizyty pediatry codzlennie 15-24, niedziełe i święta
7-24.
• SPECJALISTYCZNE POGOTOWIE DLA DZIECI - zgłosze
nia codziennie w godz. 7-24, teł . 68-4636 lub 61 -38-20.
• POGOTOWIE PEDIATRYCZNE .,POD DALm.,." - ul. Potowniaka 4, tel 68-48-91, ambulatorium, WIliTY domowe.
• TEL. 485-15 - "ZDROWIE" WlliTY DOMOWE - CODZIENNIE OD
7 D020 -kardiologzekg, laryngolog, neurolog, dermatolog, pediatra, intemista, chirurg, badania laboratoryjne, zastrzyki/i inne usługi prelęgniar.;kie w domu'. SzkrAa
Rodzenia, usg /ultrasonografia/ ogólne,
ginekologiczne, ciąża. próby wysiłkowe,
ekg komputerowe. Dom Rzemiosła, ul.
Warszawska 34, codziennie od 7 do 20,
soboty, niedzIele 8-20,
• "ULTRASON" usg dzieci i dorosłych - tel. 61-02-30-lek. med. radiolog
Wojciech Partyka przyjmuje w domu
pacjenta I w gabineCie w poniedzialki
I czwartki w godz. 12.15-1445, we wtorki, środy i piątki 13.30-1445, w soboty 89. Pelny zakres badali.
• POGOTOWIE STOMATOLOGICZNE lecznica.MedlStar", ul.
Warszawska 34. 100M RZEMIOSŁA',
czynne NON STOP - tel. 43s.45.
• SPÓŁDZIELNIA LEKARSKAgabInety czynne w godz. 8-20: ul. Paderewskiego Id. Buczka! 42, teL 66-30-19 stomatologia. ul. Konopnickiej 5, teł . 3150-16 - stomatologia /Znieczulenie ogólnet. Interna, ul. Hipoteczna 3, tel 486-44 stomatologia, ginekologia. cytologia, analityka, ul. KOŚCIuszki II, teL 450-96 - stomatologia. gabinety specjalistyczne.
• Prywatne Usługi Medyczne
Szpitala Dziecięcego
Ambulatorium PedIatryczne tel 61·5307, Calodobowa opieka pielęgniarska
tel 61-53-07, Wykonywanie badań
EKG tel. 61-55-25, w. 225, Wykonywanie badań RTG tel 61-55-25, w. 250,
Wykonywanie badań USG serca tel.
61-55-25. w 225, Wykonywanie badań
EEG tel. 61-54-60, Całodobowe analizy
laboratoryjne tel. 61-55·25, w. 213, Ambulatoryjne Ubezpieczenre Szpitala tel.
61-53·07, Wykonywanie zabiegów chirurgicznych - informacja w poczekalni
Izby Przyjęć Chirurgicznej.
, Prywatna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
Kielce, 411-41 w 225 lu6 443-53

-

........

.....

Radio Taxi ,,ALFA" Zrzeszenie
Transportu Prywatnego, tel.
444-44, §22, nie pobiera opłat za
dolazd
TAXI "ROGATKA"
68-70-60
dolazd bezDłatnv

........

RADIO TAXI "DORlON"
tel. 96-23 I 544-24

Im bo

, "Omega" PRYWATNĄ PRZYCHODNIA
.ORDYNATOROW
I
SPECJALlSTOW ul. Jagiełońska 70.
.CEFARM' rejastracja 8-1 8, tel. 547-44,
574-11 wew. 321
• USŁUGI
POGRZEBOWE
CAWDOBOWE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH - teł. 31-70-47, 66-31-77 467·88.
• POGOTOWIE POGRZEBOWE
"USTRONIE" - USŁUGI CAŁO
DOBOWE - teł. 61-29-18, 61-39-12.
POMOC DROGOWA
61-79-76

KOMUNIKACJA
MIĘDZYNARODOWA

"OMNLA" KIelce,
tel. 5n-43, 5n-46
• RezelWacja I sprzedaż biletów:
• lotniczych wszystkich przewoźników
• autokarowych międzynarodowych
• promowych
• zagranICZnych I krajOwych PKP

• POMOC DROGOWA - tel 3169-20
• POMOC DROGOWA
113-509

-

tel.

_.-

• KOMIS FOTO-WIDEO Kielce,
Rynek 17, tel. 474-45
•

KONSKIE
BIURO REKlAM I OGŁOSZEŃ
"ECHO DNtA"
ul. 1 Maja tel. 36-26
czynne 11.00-16.00
OSTROWIEC
BIURO REKlAM I OGŁOSZEŃ
"ECIIO DNIA"
"Klub Primo"
ul. Kochanowski~go 211,teI.62-16-65,
czynne 12.1141- J 6.00.
• Apteka dytlUUjąca: ul. Sl9nnieńska 14
• Muzeum Historyczno-Archeologiczne czynne wtorekpiątek w g. 9-16.30, sobota w g. 8-15,
niedziela w g. 13-16.30 Rezerwat i Muzeum Archeologiczne w KrzemIOnkach
czynne wtorek-piątek w g. 9-15, sobota·niedziela /Zamówienia telefonicznetel. 62·09-78/;
SKARZYSKO -KAM.
BIURO REKlAM I OGŁOSZEŃ
"ECHO DNIA"
ul. Sokola 2 "ORB) ",

t l/ru/SI2-5S4,
czynne 9.00 - 17_00
• Apteka - ul. Szpitalna 1;
KINA
• "Nowa Wolność" - ,Maska"
USA,1.15,g.17,19 ..KróILew'USAb/o
g.15.15;
• ..Metalowiec" - b. terminarza;
POSTOJ TAXI "PRZY DWORCU"
nie pobIera opiaty za dojazd
tel. 513-705
DAR EX - Radio Taxi
tel. 537-378

.1

STARACHOWICE
BIURO REKlAM I OGŁOSZEŃ
"ECHO DNIA"
OST Gromada, ul. Piłsudskiego 60,
tel. 74-72-51,
czynne 9.00 - 17.00,
soboty 10.00 - 13.00
• Apteka: ul. Marszalkowska 17;
SUCHEDNIOW
• KINO "Kuźnica" - nieczynne;
SEDZISZOW
• KINO "Ballada" -.Filadelfia'g. 18;
JĘDRZEJOW

• KINO "Dom Kultury"
czynne;

nie-

BUSKO
• KINO "Zdrój" - nieczynne;
,
AUTO - SIKORA Części do samochodów zachodnich i japońskich - serwis, alarmy samochodowe, ASO - Renault, samochody kontyngent '95 Busko Zdrój ul. Kusocinskiego 12, tel.
/0496/35-39

Językowy

16.00 "Bezpieczna przystań" 13/ser. nowozel./powtJ
16.25 "Cro":
"Zakłócenia
w
łączności" - ser. USA
17.00 Teleexpress
17.20 "Fllmldło" - maSło film,.
17_40 Rodzina rodzime
18.05 "Doogie Howser, lekarz
medycyny" I 11/- ser_ USA
18.30 Mag. katolicki: Wartości
chrześcijańskie

19.00 Wieczorynka: "Paw z ognistym ogonem"
19,30 Wiadomości
20.10 "Niebezpieczne
uJęcia"
111/- ser. USA
21.05 Tylko w Jedynce
21_50 Magazynio - pr_ satyr.
22.00 Dla usz - mag. rządowy
22.10 Gliny - mag. polic.
22.25 Pegaz - tygodnik kult.
23.00 Wiad. gospodarcze
23.15 Mjniatury: P. Wasilewski
"SiadamI Hłaski"
23.20 Skąd ta wrażliwość: M.
Grechuła

23.55 "Uzbrojone kobiety" /11 -

wł. film fab./czytaJ na str. 7/
1.15-1_45
Po
prostu
Wyka
/powt./

• KINO "Belweder" - nieczynne;
KAZIMIERZA WIELKA
• Kino "Uciecha" - nieczynne;
WŁoszeZOWA

nie-

Telewizja
6.00 Kawa czy herbata?, w tym
Miniatury: J. Ratajczak
"Gdy Warta wpadała do UkaJali"
8.00 "Bezpieczna przystań" 13/ser. nowozel.
8.30 Tut turu - quiz dla dzieci
8.45 Gimnastyka: "Wyciągnij

7.00
7.10
7.20
7.30
7.40
8.00
8.30
9.00
14.50
15.00
15.30
16.00
16_30

Panorama
Sport-telegram
Gość poranny
J. ang. - kurs BBC
Muzyczne nowości Dwójki
Program lokalny
"Więzy rodzinne" 14/ - ser.
USA
Transm. obrad Sejmu Iw
przerwie obrad około godz.
13.00 Panorama!
Powitanie
"W krainie dinozaurów"
/14/"Wróżka" - ser_ USA
Multihobby
Animals
Krzysztof Piasecki I Jego
goście 121

17.00 "Ameryka - moje 5 minut" film dok.
17.20 "Prof. Jeremi Czaplicki" film dok. i postscriptum
18.00 Panorama
18.10 Programy lokalne
19.00 Jeden z dziesięciu - teleturniej
19.35 Klub pana Rysia
20.00 Studio Sport: Za metą
20.50 Sport - telegram
21.00 Panorama
21.35 Sto na sto, c:zyli sto filmów
na stulecie kina: "Gospodarz stadniny" - film węg.
23.10 Nieme krzykI - rei. z występów Marcela Marceau
24.00 Panorama
0.05-1.05
Art Noc

8.00 "Planeta Gilligana" - ser. anim.
8.30 Program rozr.
9.00 "Sąsiedzi" - ser. austral.
9.30 "Skrzydła" - ser. USA
10.00 "Szpital miejski" - ser. USA
10.50 "Bułeczka" - film fab.
12.30 Panny polskie - pr_ A. Hanuszkiewicza
13.30 Sztuka sprawiedliwości mag. prawniczy
14.00 Rock dookoła swiata
15.00 "Airwolf" - ser. USA
16.00 Tylko dla dam
16.30 Informacje
16.40 Gramy! oraz Pepsi Riff
16.55 "Jonny Quest" - ser. anim.
dla dzieci
17.25 Program rozrywkowy
17_55 "Sąsiedzi" - ser. austral.
18.30 Informacje
18.55 "Skrzydła" - ser. USA
19.20 Plus minus - pr. publ.
20.00 "Więźniarki" - ser. austral.
21.00 "Statek miłości" - ser. USA
22.00 Informacje
22.20 Gillette World Sport Special
22.50 Na każ~y temat: talk show
23.50 "Wrzos - pol. fIlm fab_

się··_ przeciągnij się"

8.50 "Przygody kota FIlemona"
- ser. anim. dla dzieci
9.00 Wiadomości
9.10 Mama I Ja - pr. dla mamy I
3-latka
9.25 Domowe przedszkole
9.50 Porozmawiajmy o dzieciach
9.55 Muzzy in Gondoland /28/- j.
an\!o dla dzieci
10.05 "NIebezpieczne
ujęcia"
/ 11/- ser. USA
10.55 Muzyczna Jedynka
11.00 Gotowanie na ekranie _
mag. kulin.
11 .20 To Jest łatwe: ... oczko
w prawo, oczko w lewo
11.30 Mistrzowie śnieżnej deski
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes - roln. pr. inf_
12.15-14.50 TV Edukacyjna
12.15 Mag. Notowań : Dobra dieta; A jeśli w drogę
12.40 Klinika zdrowego człowieka
•

mowy w TKK 21.50 .Odkrycie arki
Noego?· - film dok. USA 23.20
Przekaz tekstowy

TV KRAKÓW

9.00 Kielecki kwadrans - mag.
inf IpowlJ 9 .25 Trochę śpiewu
i tańca 10.00 ,Poradnik kulinarny":
sernik 10.20 ,Niepewność uczuć"
- melodr. USA 11.45 .Czas wiekiej
próby"-pol film dok 1215-17.15
Telegazeta 17.15 Kielecki kwadrans - mag. inf 17.40 Zyczenia na
dZiś 17.45 , Potyczki z językiem"
18.05 LudZIe i sprawy 18.20 , Baba Jaga'/3/- bajka 18.35 Podróże
po regionie świętokrzyskim: Dymarki Świętokrzyskie 18.55 , Rekontra" - telelur. na telefon 19.15
Trochę lata zimą czyli Piknik Country 191 19.30 .Piłkarski pt)ker' poI. fjlm tab. 21 . 10 Kielecki kwadrans - mag. mf. IpowtJ 21.35 Roz-

http://sbc.wbp.kielce.pl

21 .00 Panorama 21.30 Spektakl, który
lubię i pamiętam: G. Walczak: .Kaktus"
22.30 Pr. na piątek 22.35 MŚ w 10
tańcach - Bielefeld '94 23.00 .Wandea'
- film dok. 0.05-0.55 Za metą

POLONIA l
15.00 Pr. dnia 15.10 .Niesamowity Hulk" 181 ang. ser. anim. 15.35
"Waleczne pingwiny' 113/ 16.00
.Marianna i jej wesola kompania"
111 ser. dla mł. 16.30 Look Ahead
- kurs j. ang. 16.45 Magia Indii w harmonii ze światem 17.20
.Crystal"/129/18.00 Mag. narciarski 18.10 Kronika 18.40 U siebiemag. mniejszości nar. 19.00 Poza
kadrem - mag. film. 19.15 .Dowód'·
austral. ser. obycz. 20.50 "Wielkie
przestępstwa i procesy XX w.' 116/
21.25 Marzenia i kariery - rep.
21.35 Przechył 23 i 1/222.00 Kronika 22.10 Sport 22.15 Pro-moto mag.
motoryz.
22.40
Jazz
w czwartek 22.55 Nasza antena
23.00.W środku lata" film pol. 0.25
Hejnal

Radio
RADIO KIELCE

POLSAT

PINCZOW

• KINO Dom Kultury
czynne;
Redakcja nie odpowiada
za zmian} IV Icnninarzach

13.05 W rajskim ogrodzie: Sukulenty
,
13.20 "Zwlerzęta świata": "Swiat
pod lodem" 121
13.55 ~ko-Iego: P - jak ptaki
14.10 Przez lądy I morza: "Droga
na Kan Yatze - ladakh"
14.30 Całkiem serio 0 .• _
14.50 Program dnia
15.00 Czad Komando - pr. rozr.
15.30 Dla mt widzów: Słowa,
słówka I półsłówka - quiz

5.00 Nowinki z Radiowej 6.00,
16.00 Aktualn. dnia 6.25 Notowania
giełdowe 7.30,17.35 Sport 8,10 Pr.
reklam. 8.30 Dziś w pr. 8.50 Radiowa gielda pracy 9.00, 11 .00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 19.00 Wiad.
9.10 Nie czytałeś - posłuchaj 9.15
Muzyka dla wszystkich 10.00,14.00,
20.00 Mag. inform. 10.10 Region.
notowania walutOYłe 10.14, 12.10
Kurier ogłosz. 10.30 Pól godziny dla
rodziny 11.10 Sprawa na dziś - ogrodnictwo 12.00 Plus w poludnie
12.30 W ludowych rytmach 13.10
Rozmait. i muzyka 14.15 Od 7
wzwyż 15.10 Auto radio - moto radio
18.00 Plus 18.30 O nas 19.10 Metal
max 19.55 Baśnie do poduszki 20.1 O
Radio po kolacji 22.00 BBC 23.00
Muz. klimaty 0.00 Nocne Kielce

RADIO JEDNOŚĆ
6 .30, 7 .00, 8 .00, 9.00, 10.00,
11 .00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
' 17.00, 2000, 23.00 Serwis inform.
6.40 SłOYło na dziś 7.20,15.1 0 Kalendarium 8.10 Nowości z Księgami
,.JednoŚĆ" 8 .1 5 Strzał w dziesiątkę konkurs 9 .00 Serwis sport. 9 .20,
16.30 Rynek pracy 9.30 Gość w studio 10.10 Stonoga 10.15,14.15 Komunikaty i ogiosz. 11.10 "On i ja"
11 .30 Aniel Pański 15.30, 21 .1 0 Kielecki Dziennik Radiowy 16.40 Temat
tygodnia 17.15 Mieszanka film. 17.45
Konkurs biblijny 18.00 Transm mszy
św. z kościola Św. TrÓjcy 19.00 Piosenki dla beztelefonowcow 20.10
.Mix· - mag. 20.50 Wieczorna modlitwa Kościola + Apel Jasnogórski
21 .30 Leksykon Polskiej Poezji Śpie
wanej 22.00 Powieść na dobranoc
22.1 5 Dyskoteka u Daniela 2400
Noc na Wzgórzu

Telewizja
satelitarna
TV POLONIA
6.55 Dzien dObryl z Polski 700 Panorama 7.10 Dzien dobry z Polski Icd.!
9 .00 Wiad. 9 .10 Pr. dnia 9.15 .Na
polską nutę· - pr dladzieci/powt./ 10.00
,Serenite' - pol film fab. 1100 . Dokument trochę inny'/powtJ 11.30 HistOria:
, Slowianie'/powt./ 12.00 Wiad . 12.15
Adaptacje literatury: ,.Zygfryd' - film fab.
1350 .zulu Gula. Miedziana 13' 1400
Podróze do POlski - telet /powt./ 14.30
Chimera - mag. artysl./powt. 14 55 Powitanie, pr dnia 15.00 , Summa .. po
trzydZiestu latach" - spotkanie z S Lemem, maj t994/1/.Horyzont naszego
czasu' 1520 Impresje z lat 80. 15.40
Myślenie ma przeszłość 16 00 Gra - telet. 1630 Muzyczna Jedynka 17 00 Teleexpress 17.15 "Trzy plus jedna' /6/ser dla dzieci 17.40 Filmy animowane
1800 ,07 zgloś się": ,Wisior' - ser. TVP
1905 ,Potomkowie Sebastiana Grzyba' - film dok. 19.20 Dobranocka f9.30
Wiad 20.00 Studio Kontakt - mag po10n1JIIV20 4W'.id!;enkiCz Majewskiego

6.00 .zbuntowana" 6.45 ATaK show
prog. public. 8.10 Filmy anim. dla dzieci
9.20 .Oddział specjalny" 10.15 .JoIanda' 11.00 .Zbuntowana' 11.45 ,Detektyw Remington Steele'12.45.Kiedy kobiety mJaly ogony' film wI. 14.30 ATaK
show 15.55 FIlmy anim . 17.15 ,Oddział
specjalny' 18.30 ..Jolanda' 19.10
,.Zbuntowana" 20.00 ,Ludwig' serial wl.
21 45, 5.10 .Detektyw Remington Steele" 22.40 Usta Hit-Uff 23.45 .Admirał
byl kobietą' film USA 1.30.lbuntowana' 2.30 .Ludwig' serial wI. 4.10 Usta
Hit-Uff

PRO 7
5.05 Arabella Kiesbauer 5.50 .,Alf'
/powt./6.15 Trick 7 seriale anim. 7.40
.Waltonowie" serial USA 8.40 ,PetroceIIi' /powt./ 9.40 .Roseanne" lpowt./
10.10 .Kto by tam szedl na uniwersytet'
film USA-niem Ar. 12.00 ,Hartowie" serial USA 13.00 .Aniołki Charliego' serial
USA 14.00 Arabella Kiesbauer talk
show 15.00 .Dynastia Colbych" serial
USA 16.00 ,Prawo w L.A: serial 17.00
Trick 7 serial anim. 18.25 .,AlI Together
Now" serial austral. 18.55 .Roseanne'
serial USA 19.25.,A1r serial USA 19.55
Wiad. 20.15 ,Powrót superszpiega" film
USA 22.10 ,Bez poręczenia' film USA
0.00 Wiad. 0.10,Reporterzy" /powt./ 1.05
'prawo w L.A'/powt/2.05 WIad. 2.15
,Wojna światów" /powtJ 3.15 ,Hartowie'
/powt./ 4.00 Wiadomości 4.10 .Aniołki
Charfiego'

5.30 Magazyn poranny 9.05 Seriale:
,KoJak', .Bogaci i piękni·, ,Dzień po
dniu", 11.00 Zgadnij cenę teteturn.
11.30 Rodzinny pojedynek teleturn.
12.00 Punkt 12 mag. po/udn. 12.30 Seriale: .Springfield Story', .Santa Barbara·, .Dziwne hobby" 15.00 Ilona Christen talk. show 16.00 Hans Meiser - Panowie mają problemy 17.00 Ryzyko quiz 17.30 Seriale: ,Między nami', ,Bogaci
i piękni· 18.30 W telegraficznym skrócie 18.45 WIad. 19.HI Explosiv mag.
1940 . Dobre czasy, złe czasy· serial
RFN 20.15 . Doktor Frank' serial RFN
22.1 5 . Po!jterunek" serial krym. RFN
23.15 Gollschalk wieczorny show 0.00
Mag. aktualn 0.30 Nocny show /powt./
1 30 Seriale: ..Koja k·, ,Dziwne hobby·
3.10 Ilona Chrl sten /powt./ 4.05 Hans
Meiser /powtJ 4.55 Explosiv /powt.!
5.15 W telegraficznym skrócie /powt./

RTL2
5.50 ,Benson' serial USA 6.15 . Nic
bez mojej matki" serial USA 6.45 Seriale animowane, m.in .• Małe supergwiazdy', , Dzieci z Berghofu', . Bella i Sebastian' 9.45 Ruck Zuck /powt./ 10.15 Bille
Lacheln /powt./ 10.45 ,Benson" /powt./
11 .1 5 "Nic bez mojej matki' 11.40 , Kobieta za 7 milionów' /powtJ 12.40 Seriale anlm. 17.00 .Mężczyzna za 6 milionów' serial USA 1755 Ruck Zuck
18.25 Bille Lacheln 18.55 Wiad. 19.00
.Kobleta za 7 milionów" serial USA
20.00 Wiad. 20.15 , Dom odmieńców"
film kanad.-amer. 22.00 Wiad . 22.05
Redakcja mag. inform. 23.00 ,Pozdrowienia z zaświatów" serial .uSA 23.55
.Potwory mrożące krew w żylach" serial
0.25 . Cudowna kobieta' serial2.15 Tele
Bazar 2.35 .Dom odmieńców" /powtJ
4.15 "Pozdrowienia z zaświatów'
/powtJ 5.05 . Potwory mrożące krew w
żylach'/powtJ

SAT l
5.30 Dzisiaj rano w Niemczech TV
śniadaniowa/5.50, 620, 6.50. 7.20sporV

7.30 Gry i zabawy 9.15 .SąsiedzJ- serial
USA 10.15 Uroda i zdrowie mag. 10.45
Kobiety! mag. 11.45Aktualn.12.00 .Drogi miłości" serial USA 12.25 ,Pod
sloncem KaIdomil senal USA 13.25 ,Falcon Cresr serial USA 14 25 ,Siały Kieł'
senal kanad.-franc. 14.55 ,Mbdy Indiana
Jones" serial USA 15.55 .MacGyver" serial 17.00 zaryzykujl quiz 1800 Idź na
całoŚĆ! teletum. 1900 Wiad. 19.15 Ran
sport 1930 Koło fortuny 20 .1 5 ,Rewir
Woiffa' serial 21 15 Schreinemakers live
talk show 000 . Nadal palę' kom. USA
1 40 "MacGyver" /powt./ 2.35 ..Mlody Indiana Jones"/powt.! 325 .Falcon Cresr
JpowtJ 4.15 ..Rewir Wołffa' /powt, 5.05
Uroda I zdrowie /powtJ

·Minifon

'.' \
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Wielki Konkurs Minifonu

~~:-~

<u;:-on
n=t17

PiC<
Nomen Omen

Fot. P. Mazur

Hit "Hita"

Joe Cocker • "Have ALittle Faith"
,

Cały ten materiał można w zasadzie określić jednym słowem:
mainstream. To znaczy coś, co
jest do przesady akuratne, idealnie wypośrodkowane l nikomu
nie zburzy spokoju ducha. Oczywiście, nie jest to typowa muza
środka - kiczowata i wyprana
z jaj. Nie! Ostatnia płyta Cockera
to muzak najwyższej próby, jaki
uprawia obecnie większość
przeb rzmiałych gwiazd lat 70.
z Erikiem CIaptonem włącznie.
Znacie to - troszkę bluesika, odrobina soul z domieszką gospel,
lekko przyprawione rock and rollem, solówki i chórki do smaku.
Niby buja, ale w zasadzie, jakby

HIT, THE LIGHTS
Lista sprzedaży
sklepu Hit"
w Radomiu,
ul. Focha 12.
fi

1. Closterkeller - ,,$carlef' /2/
2. The Cranberries - "No Need
To Argue" /1/
3. Extreme - "Waiting For The
Punchline" Iti
4. Quo Vadis - "Test Draizea" III
5. Queensryche - "Promised
Land"/!!
6. Simple Minds - "Good News
From The Next World" /!!
7. Sweet Noise - "Respect" /!!
8. Therapy? - "Nurse" /9/
9. Van Halen - "Balance" /7/
10. Proletarya~ - "IV' /6/

- Zespól Proletaryat. Nigdy nie
było jakichś takich podziałów .
Ktoś przynosi pomysl i realizujezaczęło

- co

chcieliście grać na początku,

kupon numer 17 - pierwszy z serii piątej_ Nie przegap swojego minifonu!

Kielce, ul. Ż nia 1

wałki?

my go wspólnie.
- Jak to się

Dziś

ELEKTRONIK
SKLEP lV-AUDiO-ViDEO

Z Kacprem, basistą Proletaryatu, rozmawia Piotr Wielechowski.
- Kto u Was komponuje ka-

tak przyszło odróżnić jeden ut.
wór od drugiego.. .
Taka muzyka powstaje obecnie w Stanach seryjnie. Sytuuje
się na samej granicy kiczu, aczkolwiek bardzo rzadko tę granicę
przekracza. Zdaje się, że to jest
jakiś syndrom lat 90./zauważal
ny też iN filmie/, ostro, ale nie za
bardzo, słodko, ale bez przesady. I perfekcyjnie, jeśli chodzi
o dobór instrumentalistów i realizację . Tylko że jeśliby do studia, w którym nagrywano tę pły
tę, zagoniono zamiast CocKera
takiego, powiedzmy Krzysztofa
Krawczyka, wynik nie byłby zapewne o wiele gorszy. W sumie

"Minifon" rozmawia z połową zespołu Big Day, PJzed

koncertem w Radomiu
"M": * Na początek może
przedstawisz kapelę ...
Ania Zalewska: - Marcin Ciurapiński śpiewa i gra na gitarze,
Wojtek Olkowski gra na basie,
Damian Nowak - na perkusji,
a ja śpiewam i nie gram na niczym .
"M": * Wielu osobom kojarzycie się z Breakoutem za kadencji Miry Kubasińskiej ...
AZ: - Nie wszystkim tak się
kojarzymy. Parę osób przyczepiło się do tego, ale uważam , że
naprawdę bardzo blisko szukali.
"M": * Skąd ta psychodeliczna stylistyka Dzieci Kwiatów, w drapieżnych czasach,
kiedy każdy śpiewa o przemocy, śmierci i narkotykach?
AZ: - Nie jesteśmy Dziećmi
Kwiatami, a poza tym gdzie ty

takie płyty to efekt wysiłku nie artystów, a producentów, akustyków, aranżerów i techników studyjnych. Można powiedzieć:
praca zbiorowa, firmowana nazwiskiem dla lepszej sprzedaży.
Taka wysokiej klasy atrapa.
PIOTR WIELECHOWSKI
.

bo tak się jakoś składa, że
z płyty na płytę jest coraz cię
żej i wolniej ...
- To nie jest tak, że my sobie
przyjmujemy jakieś zalożenia ,
że ma być coraz wolniej. My po
prostu, od początku istnienia tej
kapeli, chcieliśmy grać muzykę
i nie szufladkować się. Jeżeli
mieliśmy odjazd na czad, graliś
my czad. Dla mnie na przykład
wielką bzdurą było porównywanie nas do Sex Pistols, tylko i wyłącznie dlatego, że graliśmy ich
trzy kawałki. Gramy po prostu
muzykę - to, co czujemy, myśli
my, to, co nam się podoba w danej chwili.
- Każdy tak mówi. Wobec tego może inaczej - czego słu
chacie?
- Oj, kurde, jak ci powiem , czego słuchamy, to się zdziwisz, bo
słuchamy naprawdę wszystkiego - od muzyki poważnej do
thrash i death metalu. Przez tra-

sę z Vaderem mieliśmy troszkę
wspólnego z death, wszedłem
w to, zacząłem sobie słuchać ...
Chociaż mnie się wydaje , że
dobrze jest słuchać wszystkiego. Dobrze jest włączyć sobie na
przykład ostatnią płytę Simply
Red, czy co tam ci się w danej
chwili podoba. Słucha się tego,
czego potrzebę odczuwa się
w danym momencie.
- A co sądzisz o takich "nawiedzonych" kapelach, jak
Vader?
- Ja tego tak w ogóle nie postrzegam. Dla mnie są to zajebiś
ci muzycy, zajebiście sprawna
kapela. Po prostu pełne zawodowstwo. No, a poza tym bardzo
fajni kumple. Natomiast ideologia to jest jakby druga strona medalu. Ja nie chę się w to mieszać, po prostu każdy musi
w coś wierzyć .
- Jakie masz zdanie o polskim przemyśle muzycznym?
- Wiesz, u nas nie ma jeszcze
przemysłu muzycznego w pelnym znaczeniu tego słowa. Na
razie to wszystko się rozwija, idzie do przodu - pojawiły się profesjonalne teledyski, pieniądze
na promocję, oprawa koncertowa i bardzo dobrze. Ale o przemyśle muzycznym w Polsce
moim zdaniem będzie można
pogadać gdzieś za pięć lat. Nie

dzieć .

- W każdym razie nie planujecie złagodnieć ...
- Nie, nie planujemy złagod
nieć.

Muzyczny
quiz
"Hita"

Positive
vibrations
widzisz tę psychodelię?
"M": * No, wiesz - "wychodzę naga na wiatr" itp. .
AZ: - O teksty musisz pytać
Marcina. On pisze je wszystkie.
Marcin Ciurapiński: - Może
ta psychodelia, jak ty to nazywasz, wynika po prostu z naszych charakterów - jesteśmy
pozytywnie nastawieni do życia
- a także z dwuznaczności. Ja
nigdy nie piszę wprost tego, co
chcę powiedzieć, a staram się to
ubrać w takie słowa , żeby każdy
mógł sobie do nich dopisać włas
ny sens.
"M": * Ale na pudełkach
z gratami macie symbole
powszechnie używane przez
hippisów - pacyfkę i symbol
taoistyczny yin-yang ..•
MC: - Nie czujemy się jak ja-

Fot. P. Mazur
wiadomo, czy nie wyjdzie z tego
totalna klapa, bo oprócz tego, że
ktoś się stara i daje pieniądze,
potrzebna jest jeszcze zmiana
w mentalności ludzi.
- Jaka będzie następna płyta?
- Nie wiem . Nikt z nas nie wie.
W momencie, w którym zalożysz sobie taki, a nie inny wzór
płyty , będzie to już tendencyjne.
Będziesz robil z klapkami na oczach taką, a nie inną płytę. Może będzie szybsza, może bardziej czadowa, może cięższa ...
W tej chwili nie potrafię ci powie-

Fot. P. Mazur
tam hippisi. Podpisalibyśmy
się jednak pod pewnymi tezami
tej ideologii - tym , co było w niej
pozytywne. Nasza muzyka ma
generalnie takie przesłanie, że
nie wszystko jest do dupy i kto
pozytywnie patrzy na świat
i traktuje wszystko z pozytywną
energią, ma szansę na to, że
wszystko mu się ułoży. Można
dążyć do celu mocno wierząc,
mając wiarę , nadzieję, i wtedy to

KTO JEST PRODUCENTEM
PŁYTY
ACID
OSTATNIEJ
DRINKERS?
Na odpowiedź jak zwykle czekamy 7 dni. pod adresem : "Echo
Dnia" ul. Zeromskiego 65, 26600 Radom. 2 tygodnie temu
chodziło o klub CBGB. Marka
Kowalczyka z Ostrowca Świę
tokrzyskiego zapraszamy po 0odbiór 2 kaset do redakcji w Kielcach, ul. Targowa 18.

cyś

się spełnia.

"M": * Dziękuję za rozmowę .
Rozmawiał:

Jeden tekst

Helmet • "Give It"
Zabijanie boli ale musi być wykonane
Pokój i milość a kto jest na szczycie
Prawo do dawania i nauka krwawienia są darmowe
Cierpienie jest na zewnątrz, przyjrzyj mu się
Krok naprzód, przeszłość zawsze ciąży
.
Umieranie pieści mnie pod zapachem trawy
Precz z tajemnicą świata,
je j utrzymanie wymaga zbyt wiele uwagi
Mam swoją siłę, zaufanie do samopomocy
Zaufanie

PIOTR WIELECHOWSKI

/Tłum.

VIP!

co
-

Various • "Woodstock '94"
Nudy, nudy, nudy na pudy... Dawno nie słyszałem
podobnego nudziarstwa. Jeżeli cały koncert był taki, jak
próbka wydana na kasetach,
to serdecznie współczuję
Wszystkim, którzy zdecydowali się wydać na bilet gruby
szmal, by później wykąpać
się w błocie.
. Na tej próbie odcięcia przez
kilku cwaniaków kuponów od
legendy 1969 roku powieszono już tyle psów, że nie ma
sensu powtarzać znanych argumentów. Skupmy się zatem
na wydawnictwie. Nie wiem,
co za szpenio dobierał wykon~wców, jacy znaleźli się na
tej produkcji, ale zrobił to
w sposób najgorszy z możli
wych. Albo bowiem robimy superwystrzałsupergwiazd. albo

decydujemy się promować
młode talenty. Ewentualnie te
dwa kierunki wypadałoby jakoś sensownie rozgraniczyć.
Tutaj człowiek musi znieść 2-3
nieznane kichy, żeby doczekać się występu Mistrza.
Zresztą , z tymi mistrzami też
różnie bywa. Właściwie bez
zarzutu prezentuje się tylko
profesjonalny do bólu Aerosmith oraz Red Hot Chili
Peppers, którego "Blood Sugar Sex Magik" to prawdziwy
dynamit. Poza tym szybsze
nieco tętno wzbudziły jedynie
Nine Inch Nails i Green Day,
bo nawet w Mełallice pan Hetfield stracił jakby parę i teraz
śpiewa jak jakiś wymoczek.
Reszta więc niech będzie milczeniem.
PIOTR WlELECHOWSKI

Nadeszła moda na granie coverów
(odgrzewańce). Przeważnie bywa to
żaIosna próba zdyskotekowacenia jakiegoś porządnego nagrania. Czasem
przytrafiają się próby wyższych lotów

(vide: . Stone Free, A tribute To Jimi
Hendrix') . Jednak to. czego dokonal
Jeff Healey kwalifikuje się do miana
najlepszego albumu coverowego
wszechświata i wszechczasów. Nawet
tak zgrane pioselki. jak" Yer Blues" (The
Beatles). "Shapes Ot Things" (Gary
Moore) czy .Communication BreakdolM1"(Led Zeppelin , standard bluesowy) brzm ią świeżo. jak buleczki z
"piekielka". Gdybym miał z pół strony
do zapełnienia napisalbym jednod/ugie
słowo:

pooooooooooooooool_m.

Po wysłuchaniu mafijnych
"Gabinetów" miałem początko
wo wrażenie , że kielecka ekipa
zebrała najlepsze piosenki Lenny Kravitza, Alice in Chains,
Black Crowes i dodała do nich
własne teksty. Po drugim, trzecim . czwartym itd ... wrzucie na
uszy przekonałem się , że MAFIA to kolosalny polski band, który
bez
pretensjonalnego
zadęcia grzebie w twórczości innych i... . tworzy własny, niepowtarzalny klimat. Pooooolecam.

http://sbc.wbp.kielce.pl

Godna polecenia pozycja
legendy czarnego bluesa - Johna Lee Hookera.
" Chili Out" to kolekcja
przepięknych piosenek bluesowych. Na płycie towarzyszy
mu m.in. (wzorem sesji ,.The
Healerl Carlos Santana. Polecam miłośnikom nie tylko blueżywej

.Drukujemy

okładkę

DZEMU " Kilka zdartych

kas~ty
płyt " z

dopiskiem - "TYLKO DLA ZA-

TWARDZIAŁYCH
FANÓW
GRUPY DŻEM" . Niestety, bez

Riedla (a z kiepskim Jackiem 00wódzkim) DŻEM to nie DŻEM

Sklepowi "I~" wKielcach (ul. Sienkiel'licza) WIELKIE
DZIĘKI za iNawe dostarczanie cieplutkich t}tułów

SPONSORZY KONKURSU
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POLMETAL

Restauracja
"Karczówka' ,

Kieleckie
Zakłady

Wyrobów
Papierowych

WASTEMA
sp. z

0.0.

"Enigma" s.c.
Kieleckie
Fabryki Mebli

SPINEX®

• Kieleckie Fablyki Mebli,
Kielce, ul. Z<łgnańsk<ł 232, leI. 31-64-11
* Szkoła Zarzqdza/lia i Markeli/lgl/,
Kielce, al. IOOO-lecia PP 4, lei. 492-16
• Radomska Fabryka Wyrohów Mew/owych" Poill/ela/ ",
R<łdom, ul. 1905 Roku
* Przedsil/hiorslwo Prodllkcji BelO/lów .. Sihel",
Kielce, ul. Chorzowska 22, leI. 512-1 I
• Zakład Prodllkcji Porcela/ly" G'mie/(jw",
Ćmiel6w, ul. Oslrowiecka 45, leI. 61-20-26
• "Alldiopo/" Mat/a Corporalio/l Exporl-Imporl,
Kielce, al. 10OO-lecia PP 4, leI. 468-08
• Dyrekc.ja Okrl/gowa CPN,
Kielce, pl. Wolności 10, leI. 450-11
• P.P.O. W. "Agros-PilkztJw",
Pil'JcZÓW, ul. Przemysłowa 6, leI. 573-021
• Fabl}'ka Fira/lek " Wisa/l ",
Skopan ie, leI. I 1-02-0 I
Kieleckie Zakłady Wyrobów Papierowych,
Kielce, ul. Malików 150, leI. 520-47

"Spi/lex-Service",
Kielce, ul. Wesoła 47/49, leI. 61-75-82
• "Chemar" S .A.,
Kielce, ul. Olszewskiego 6, leI. 66-48-41
Zakłady Przell/y.v/lI Wapie/l/liczeI:O "Bukowa",
29-144 Bukowa, leI. 546-28
• Billm Podr(jży "Oll//lia",
Kielce, ul. Sienkiewicza 61, leI. 577-43
• Re.\·wllracja "Karczówka ",
Kielce, ul. Karczówkowska 64, leI. 566-06
• Zakłady Ceme/ltowo- Wapien/licze "Nowi/lY ",
Silkówka- owiny, leI. 519-43
• .. Waste/l/a" sp. z 0.0.,
Oslrowiec Świylokrzyski, ul. Kilińskiego 49B, leI. 65-31-76
• " ElligIlIlI " S. c.,
Kielce, ul. Paderewskiego 14
• Przed.vi,.lJio/"Stwo Prywat/le .. .'l%",
D,}browa 350, leI. 31-58-04
Teleko/l/ullikac.ja Polska S .A.,
Kielc.!, ul. Targowa 18, leI. 544-44

http://sbc.wbp.kielce.pl

Spóldzielllia Pracy" Moc/eks ",
Oslrowie!,; Świylokrzyski. os. Slawki IO,Iel. 62-45-45
• WSP ,.Spo/elll",
Kiell:c, ul. Mielczarskicgu lJ3N5, leI. 504-R I
* PZU "Zycie" S.A.,
Kielce, ul. Duża 21, leI. 420-61
* Przed,\ięhio/"ltwo Wicloh/,{/I/żm"e .. Trade.\:",
Kielce, ul. Targowa I R, leI. 322-lJOO
* .. MAjA .llfl . .. H"rtowl/ia Pa/iII' i O/ejtjl1' Sil/likrmyc:/r,
Kielce, ul. Balalionów Chlllpskidl, leI. 52R-05
* .. G/o/m/-Cos/IIed" (;/IIhl/.
Radom. ul. Wielkopolska 3. leI. 231-75
• .. Agroll/a" Przcdvit,:hior\/I1'o HalItII" Sprzęte/ll Roll/iczym,
Kielce, ul. Krakllw!'>ka 293, leI. 516-21
• HllrlOll'l/ia Oh"wia .. Agro/J/II "
Kielce, leI. 6H-O 1-29
• .. ./&B" Agcl/(ja TII/:\'.\tyc:/la
Kieln:, ul. PianI)' 7, leI. 6H-Il2-20
.. Echo D/lia"
Kielce, ul. Targowa IX, leI. ,''2-14-56

Wydarzenia

e

Sensacje

strona

Wegetariańskie

WOLĄ

upodobania rekrutów

MARCHEW!

Coraz więcej żołnierzy armii europejskich woli chrupać markotlety schabowe. Wegetariańskie upodobania rekrutów sprawiają nie łada kłopot dowództwu, zwłaszcza
warmii niemieckiej, gdzie amatorzy zieleniny twardo wałczą
o swoje prawa - jak dotąd bez powodzenia_ W jadłospisie żołnie
rzy niemieckich wciąż przeważa mięso. "Nie robimy żadnych
wyjątków - mówi rzecznik armii Joerg-Jost Schattenberg_ - Wegetarianizm może prowadzić do osłabienia, dlatego w interesie
żołnierza jest, aby odżywiał się właściwie ...
chewkę niż zajadać

Ile kosztuje
paszport?
Gorące

rytmy w Rio

Najsłynniejsze na świecie karnawałowe szaleństwo w brazylijskim mieście Rio de Janeiro, każdego
przyciąga coraz liczniejszą rzeszę turystów. W tym roku Rio miało odwiedzić 380 tysięcy osób.

Na zdjęciu:

gorące

rytmy samby w wykonaniu nagiej dziewczyny - to kwintesencja

Nowe poradnictwo telefoniczne

Jak poderwać nauczyciela?
Francuska prasa z niepokojem obserwuje rozwój telefonicznego
poradnictwa dla dziewcząt, w którym nie chodzi o zachęcanie ich
do wysiłku i nauki, ale o to, jak narzucać się nauczycielom, by w ten
sposób pozyskiwać ich przychylność I łepsze oceny. Krytykę budzą
niektóre pisma młodzieżowe, reklamujące te usługi, jak też kompania "France-Telecom", która w tym pośredniczy.
zresztą
podkreślić u-

Obok rad, typowych
i powszechnych. jak
rodę,

by się podobać, sugeruje się
nastolatkom także zachowania
bardziej wyrafinowane i perfidne,
a prowadzące do poznania stanu

Na dobranoc
Krzyżówka

nr 52

cywilnego profesora, jego adresu,
by krążąc w pobliżu sprowokować
..przypadkowe" spotkanie na neutralnym gruncie. Intensywnie reklamowane numery telefonów odpowiadają sztucznie przyjaznym tonem i stylem, udzielają wskazó-

roku

karnawału

w Rio.
Fot. PAP/CAF-AP

wek i niezawodnych rad, namawiają do aktywności w "rwaniu"
nauczyciela, nawet udawania
wielkiego zainteresowania jego
przedmiotem, by uzyskać dodatkowe
indywidualne
godziny
zajęć ... Głos w słuchawce sugeruje także wysłanie do nauczyciela
podziękowania za zabrany mu
czas dostatecznie dwuznacznego
w treści. by mogło być dlań klapotliwe.
Olbrzymia liczba połączeń
i znaczny koszt lok. 40 fr./ każdej
rozmowy umiejętnie przedłużanej
/jak to ma miejsce w reklamowanych i u nas ..party lines"/ przysparza znacznych korzyści kompanii
telefonicznej. Ale odrzuca ona zarzuty, że zarabia na problemach
młodzieży i uczestniczy w podejrzanych moralnie usługach.

Zabawa z wnukiem
Policjanci w Neuss w Niemczech byli bardzo zdziwieni, kiedy na posterunek zgłos~ się 55-letni mężczyzna w kajdalJkach. Szybko ich uspokoił, że
nie jest ofiarą żadnego napadu. Po prostu bawił się z wnukiem w policjanta
i złodzieja . 4-letni wnuk-policjant schwytał go i założył mu kajdanki. Tylko,
że potem zgubił gdzieś kluczyk. Policjanci nie potrafili jednak uwolnić
dziadka i zrobiła to dopiero wezwana straż pożarna .

Zależy dla kogo. W kwietniu ub.
roku paszporty amerykańskie
zmieniono z niebieskich na zielone. Obecnie nastąpiła ponowna,
dokładnie
odwrotna zmiana.
W dokumencie wprowadzono bardziej skomplikowaną laminację
plastikową fotografii, dodano nitkę
do papieru i wprowadzono inne udoskonalenia, przyjmowane z niechęcią przez Amerykanów. Nowy
paszport znacznie trudniej podrobić. Jego cena dla Amerykanina
pozostaje bez zmian - 55 dolarów
na 10 lat. Zaś .na czarno" jak
przedtem - 5 tysięcy dolarów,
prawdziwych naturalnie. Ilu ludzi
marzy na świecie o amerykańskim
paszporcie, ilu z nich umiera nie
doczekawszy się spełnienia marzeń? Do tej pory żadna agencja
nie przeprowadziła na ten temat
ankiety. Nawet w Polsce.

Strażnicy

W Szwecji , Holandii i Wiel kiej Brytanii wojsko przystosowało się do nowoczesnych ten żywieniowych,
ale
dencji
w Niemczech nadal obowiązuje
model żołnierza mięsożernego .
Lekka dieta jest dozwolona tylko na poTecenie lekarza wojsko wego i to jedynie przez sześć
tygodni. .JeŚIi żołnierz nie
chce jeść mięsa, może sobie
wybrać coś innego w kantynie,

"dali plamę"

Halabarda wrócila
Zaskoczenie I zrozumiały niepokój wzbudziła wiadomość
o niedawnej kradzieży z Luwru hałabardy, będącej fragmentem
XVII-wiecznej rzeźby odlanej z brązu_ Świadczyć to mogło o niedostatecznym zabezpieczeniu bogactw muzeum_ Ze zrozumiałą
ulgą przyjęto więc jej odnalezienie po 12 dniach przez strażni
ków nocnych, tuż obok okrytego szklaną piramidą wejścia do
kompleksu gmachów. Ale sprawy nie uznano za zamkniętą_
Przede wszystkim troskę rodzi
z jaką złodziej wyniósł hawagi 17 kg, długości 1,12
m i pytanie dlaczego połaszczył
się na tak ciężki i nie poręczny

łatwość
labardę

przedmiot. Po drugie nie przedstawia on żadnej wartości rynkowej,
chyba że dla zbiornicy metali kolorowych . Wreszcie nie był to
wyjątkowy przypadek, bowiem łu
pem złodziei padł nie tak dawno
niewielki obraz z XIX w., wartości
200 tys. fr ., który musiał zostać
w ciągu 5 minut wycięty z ram,
zwinięty i ukryty, jak też jeszcze
bardziej cenny /450 tys. fr./ pastelowy portret z XVII w_, ukradziony
w chwili szczytowego natłoku
zwiedzających .
Władze paryskiego

muzeum ,
którego wspaniałe zbiory ochrania
950 straznikow, zaostrzyły środki
ostrożności, ustanawiając m.in.
dodatkowe punkty kontrolne, co oczywiśc ie - budzi sprzeciw zwie-

POZIOMO: 51 jeSli I to Bonaparte, 61
koncepcja, zalście w ciążę, 7/ ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI, 111 aktualny
mistrz sportu w danej dyscyplinie, 12/
okręt konwOlujący, eskortowiec
PIONOWO: 11 tama na rzece, 2/ mIode wrn, 3/ Iró;m na estradzJe, 4/ gęsty

dzających .

Szwajcarzy

las lubwielkasiećna ryby. 7/odprowadza
ropę z rany, dren,

81 dla grubasa zamiast

go .

ROZWIązanie

krzyżówki

prosimy
przesyłać pod adresem redakcji ED
w terminie 7 dni od daty numeru. Po-

Niemniej jednak dowództwo
armii musi brać tę sprawę pod uwagę . W niektórych kuchniach
koszarowych próbuje się już
przyrządzać jarskie potrawy, ale
są to tylko nieśmiałe próby
w porównaniu np. z Wielką Brytanią, gdzie kucharze wojskowi
uczęszczają na specjalne kursy
gotowania, organizowane przez
towarzystwo wegetariańskie .

•

Powrót

z "gigantu"
LONDYN. W końcu lutego
odstawiony do kraju
z domu 14-łetni mieszkaniec Wielkiej Brytanii, Peter Kerry.
Odnaleziono go w Malezji, dokąd
przybył 21 lutego z paszportem
i kartą kredytową swego ojca
w kieszeni. 'podczas konferencji
prasowej na londyńskim lotnisku
Heathrow oświadczył, że w przyszłości chciałby zostać pilotem.
Fot PAP/CAF-AP
Na zdjęciu: Peter - po powrocie z ojcem Johnem i matką Pat

został
zbiegły

•

Zono!
Dziel się spadkiem...
Spadek po mężczyznach , którzy za życia żyli w bigamii , będzie
musiał zostać rozdzielony między
wszystkie towarzyszki życia - zadecydował sąd okręgowy w Kasset. Oszczędnosciami , nieruchomościam i, a nawet cenniejszymi
ruchomościam i prawowite żony
będą musiały dz ielić się z kochankami. Procent należnego spadku
będzie zależał od czasu, jaki dana
kobieta spędziła ze spadkodawcą.

pożeracze

Największymi smakoszami czekolady w Europie są
Szwajcarzy. Spożycie kakaowej masy w przeliczeniu
na głowę mieszkańca wynosi tam 5,6 kg rocznie.

między prawidłowe odpowiedZI - wys-

larczy podać hasło Z 7 poziomo - zoslanie wylosowana nagroda książkowa
Na karcie z rozwiązaniem należy umieścić dopisek: .Krzyżówka nr 52".
ROzwiązanie krzyżówki nr 28.
POZIOMO kolczyk, admiral, Zastawa, markiza, pentoda, przegub, kramarz
PIONOWO. klacz. lamus, zorza,
Kalha, agape, tekst, wrzód, pępek, nazwa, orgia, arbuz.
ROzwiązanie główne . ZASTAWA.

np . sałatę " - mówi Schatlenberg . Ale młody mężczyzna nie
może żyć samą sałatą i niektórzy
żołnierze są po prostu głodni.
W ciągu trzech miesięcy od J:OZpoczęcia służby wojskowej , wegetarianin Uwe Donacher stracił
11 kilogramów i w końcu stwierdzono u niego ostry nieżyt
żołądka . łnny wegetariański poborowy wystąpił nawet do sądu,
ale sędzia odrzucił jego skargę .

kochają czekoladę

Alpejscy

pasa, 9/ styl w sztuce nawiązujący do antyku. 101hamulcowy bądż wzestawie Je-

Ż1 ~

Opal z komety
Na pierwszą na świecie aukcję opali w domu John leftwich of Plckłes w Hongkongu trafił największy
znaleziony dotąd nie oszlifowany opał. Fachowcy spodziewają się, że czarny kamień o masie 1,982.5
karata, nazwany "Kometą Halleya", osiągnie cenę co najmniej 1 młn dołarów. Czyżby rzeczywiście
pochodził z odłamków komety Halleya?
Fot. PAP/CAF-AP

http://sbc.wbp.kielce.pl

Przywiązani do tradycji jedzą
tylko rodzime wyroby, choć są
droższe od zagranicznych średnio
o 15-20 proc. Na drugim miejscu
na liście łasuchów znaleźli s ię Belgowie, ze spożyciem 5 kg czekolady rocznie na każdego obywatela. Do niedawna zdecydowani h-

derzy' w pałaszowaniu czekoladek
- Francuzi - wyraźnie spasowali
i w ostatnich statystykach znałeźli
się dopiero na piątym miejscu,
spożywając po 3,5 kg czekolady.
Polaków nie ma w pierwszej dziesiątce .

/PAV

:~s_~r~na 22

Region

.,

12 tras pozwalających na zapoznanie się
z historią województwa radomskiego

OWy

o RA

RADOM, KOZIENICE. Przeciętny mieszkaniec województwa radomskiego nie zna historii najbliższej okolicy. Nie wie, gdzie znajdują się liczne zabytki i nawet nie
przypuszcza że wokół położone są wyjątkowo atrakcyjne
tereny przyrodnicze, na których żyją bobry i żółwie błot
ne. Ziemia radomska to dla niego peryferie Małopolski,
ubogi krewny Mazowsza lub dawny powiat w województwie kieleckim. W tym przekonaniu utwierdza go
współczesny status ekonomiczny - wysokie bezrobocie
i jedne z najniższych w kraju zarobki.
Aby nieco zmienić ten obraz,
w dwudziestolecie powstania województwa, Muzeum Okręgowe
w Radomiu opracowało program
"Ziemia, którą mamy'. Co miesiąc
dziennikarze będą zapraszani na
zwiedzanie 12 tras promocyjnych,
na których zapoznają się z pradziejami historii województwa,
trwałymi i ruchomymi zabytkami,
walorami przyrodniczymi, działa
niami ochronnymi i proekologicznymi oraz poznają ludzi, którzy
swoją pracą i działaniami promują
region. 24 lutego odbyła się pierwsza trasa promocyjna Radom Kozienice. Rozpoczęła się przed

Szkoła

w

muzyczna

Jędrzejowie

Od

września

JĘDRZEJÓW. Na ostatnim
posiedzeniu Zarząd Miasta
i Gminy podjął decyzję o otwarciu w budynku Przedszkoła nr 2
szkoły muzycznej. Szkoła prowadzona będzie przez Centrum
Muzyczne VANAX z Kiełc. Jeśli
zgłosi się wystarczająca liczba
chętnych, to nauka muzyki
mogłaby rozpocząć się już od 1
września.

/mir/

Szlacheckim spotkanie z arkowalem Krzysztofem
Sołeckim. Każdy z uczestników
trasy promocyjnej otrzymał na
pamiątkę wykutą na jego oczach
podkowę. Niedaleko w Rajcu
Poduchownym znajduje się grodzisko z X wieku, bliźniaczy obiekt radomskiej Piotrówki.
Ośrodek szkoleniowy leśników
w rezerwacie Jedlnia znajduje
tystą ,

~-=--~~~~~~~~-.~~~--~

Echo sportowe
się niedaleko bazy szkoleniowej
wojsk niemieckich, wybudowanej
rękami
radzieckich jeńców.
W czasie II wojny światowej
ż Jedlni-Letniska doprowadzono
kolej wąsl{otorową, wybudowano
dwa pasy startowe dla samolotów. Jednorazowo w osrodku
przebywało 30 tys. ludzi. Dziś, po
tamtym obozie nie ma ani śladu.
Nie oznakowane są nawet cmentarze, na których zostali pochowani rosyjscy jeńcy. Następnym
etapem trasy był kościół w Jedłni
Poświętne i Izba DydaktycznoPrzyrodnicza w Augustowie. Po
niej Muzeum Regionalne w Kozienicach, usytuowane W' należącym do ostatniego króla Polski zespole pałacowym . Niedaleko zupełnie zaniedbany grób gen.
Iwana Oena, zasłużonego dla
Kozienic najeźdźcy, który wybudował nadwiślańskie wały chroniące miasto przed powodziami,
założył stadninę koni, wprowadził
nowe uprawy rolne i dał na odbudowę parafialnego kościoła 6 tys.
rubli w złocie. Na koniec odwiedziny w Izbie Twórczości Ludowej prowadzonej przez Grzegorza Szewczyka i wizyta w pracowni rzeźbiarza ludowego Henryka Karasia ze wsi Kociołki.

Fot. Z.

!ZB/
Bąk

Zabytkowy grób rodziny Iwana Dena wkrótce będzie nie do
uratowania.
gmachem Resursy Obywatelskiej.
Tuż obok słynny Dąb Wolności jak chce tradycja - posadzony 22
grudnia 1918 roku. Prawdopodobnie 3 maja 1919 r. został jeszcze
posadzony dąb wraz z 3 lipami,
które symbolizowały wyzwolenie
od 3 zaborców. Niestety, już w nocy drzewka zostały wyrwane ze
względów politycznych, bowiem
na ich gałązkach siły lewicy pozawieszały czerwone kokardki. Prowadzone w tej sprawie przez Radę
Miejską śledztwo nie przyniosło rezulatów i w końcu maja drzewka
zasadzono ponownie. W Rajcu

Parking w Puszczy Kozienickiej
mocyjnej.

był

jednym z etapów trasy pro-

Gmina przeznaczyła
na nie 1,5 miliarda zł

wane są przez matki pchające przed sobą wózki z małymi dzieć
mi. Z ulgą więc stwierdziliśmy ostatnio, że przy niektórych ulicach w miejscach dawnych, chodnikowych "kocich łbów" pojawiła się ładna, a przede wszystkim równa, kostka brukowa.
Jesienią

pokryto nią niektóre
w centrum miasta,
między
innymi w okolicach
Urzędu Gminy.
- Tematem tym zajęliśmy się dopiero teraz, gdyż do tej pory
większość
budżetowych
pieniędzy przeznaczaliśmy przede
wszystkim na oddaną w poprzednim roku oczyszczalnię ścieków chodniki

Fot. M.

Kądziele

W ligach juniorów
PiłKA

R CZNA

Juniorzy
młodsi

powiedział burmistrz Paweł Ameryk. - W bieżącym roku na nowe
chodniki przeznaczyliśmy ok. 1,5
mld starych złotych.

Planuje się położenie kostki na
niektórych odcinkach ulic SienkieVłicza, Partyzantów, Kościuszki,
Zwirki, Krótkiej oraz w Rynku.
/MiK!

w budżecie dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej, jedynie 50 mln przeznaczy się na zakup nowych książek. Skromny
budżet nie gwarantuje też wykonania koniecznych inwestycji
i remontów, m.in. okratowania
okien w budynku biblioteki, odnowienia pomieszczeń, zakupu
kserokopiarki i telewizora.
Jedna na gminę?
W dobrych czasach ~iejsko
Gminna Biblioteka posiadała kilkanaście filii w całej gminie. Dziś
pozostały trzy: w Prząsławiu, Ły
sakowie i Rakowie. Być może
wkrótce i one przestaną działać zostaną połączone z bibliotekami
szkolnymi. Niejako z konieczności
WięC, większość działań prowadzonych przez bibliotekę skupia
się w Jędrzejowie. Tu jest najwię
cej czytelników, najwięcej wypoży
czeń i wreszcie najbogatszy kSię
gozbiór.
. W ubiegłym roku mieliśmy ponad siedem tysięcy czytelników,

Biblioteka w Jędrzejowie organizuje
wiele imprez kulturalnych ...

mach Dni Jędrzejowa przygotować wystawę prac historycznych
związanych z Jędrzejowem - mówi B. Zając. - Przygotujemy wystawę w ramach .Roku Katyńskie·
go· . Z pewnością odbędzie się
kiermasz "Tania książka", czy konkurs znajomości legend i historii

w tym około 1,5 tysiąca w filiach mówi dyrektor Beata Zając. W zbiorach mamy ponad 110 tys.
pozycji. Miesięcznie mamy ok. 15
tys. wypożyczeń. Najczęściej czytelnicy sięgają po romanse, książ
ki historyczne, poradniki. Ostatnio
bardzo dobrze wypożyczają się
najróżniejsze podręczniki i poradniki z dziedziny ekonomii, zarzą
dzania, handlu. Z ponad 86 mln,
jakie w ubiegłym roku przeznaczyliśmy na zakup ksiązek , znaczna
część została wydana na ksiązki
z zakresu ekonomii.
Wiele imprez
Działalność biblioteki to oczywiście nie tylko wypożyczanie

książek . Biblioteka jest organizatorem wielu imprez kulturalnych
i artystycznych. Prowadzone są
cykliczne spotkania z dziećmi
i młodzieżą. Około 60 osób uczestniczy w zajęciach .Kącika grają
cej płyty" . Dzieci spotykają się
w każdy poniedziałek i czwartek,
słuchają płyt , śpiewają . Również
starsi mieszkańcy miasta uczesiniczą w pracach biblioteki. Od 10

lat dziala Klub Seniora, skupiający
26 osób. W każdą środę klub przygotowuje ciekawe pogadanki ,
spotkania z twórcami itp.
Brakuje pieniędzy
. W tym roku planujemy na
przełomie kwietnia i maja w ra-

Jędrzejowa. Szczupłość środków

finansowych nie pozwala nam na
planowanie zbyt bogatej oferty.
Zrobimy to, co nie wymaga znacznych nakładów. To, co mamy, wystarcza praktycznie tylko na płace
i zakup niewielkiej liczby książek.
A potrzeby są znacznie większe.
Bardzo by nam się przydała kserokopiarka, bo teraz dzieci przepisują godzinami fragmenty ksią
żek .

- Należałoby zabezpieczyć
budynek wstawiając w okna
kraty /mieliśmy już włamania/o
Jedno jest optymistyczne, że po
okresie fascynacji wideo ludzie
zaczynają powracać do książki
I częściej nas odwiedzają.
M. ROLAK

http://sbc.wbp.kielce.pl

KOSZYKÓWKA

Słoneczne

Wzgórze Kielce
16:23 /8:13/. Karski 8, Jagodziński 5, Chmielewski 2, Mirecki 1 - Samek 9, Lniak 7, Grochowina 3, Paweł Bednarski 2, Patryk Bednarski 1, Glita 1.
* Sokół Radom - Wisła
Puławy 12:20/7:9/. Solarski
5, Tatar 4, Kalita 2, Dusza 1.
* MKS Biłgoraj - MKS
Końskie 19:27/11 :12/. Napierała 11, Przybylski 5, Bąk 4,
Zbróg 3, Deszczyński 3, Ciszek 1.
* Wisła Sandomierz - Iskra
Kielce - przełożony, pauzowała Padwa Zamość.
l.MCS
9 18 184:140
2.Padwa
8 13 190:124
3.Wisła P.
9 13 164:157
4.Końskie
9 12 236:163
5.1skra
8 10 202:144
6.0strovia
9 5 166:200
7.wisła S.
8 4 136:144
8.Sokół
9 2 139:198
9.Biłgoraj
9 1 121 :258

Młodzicy

Mortka 10, MaUnowski 4, Bobrowski 3 , Gryla 2, Bączek 2,
Wójcik 1, Kotkowski 1.
* MKS Biłgoraj - MKS
Końskie 24:27 /1 1 :13/. Prasał
8, Jagieła 5.
* W meczu zaległym MKS
Biłgoraj - Wisła Sandomierz
18:24 /11 :13/. Koszycki 12,
Zając 4, Marzec 3, Guz 3, Feledyn 1, Kluczewski 1.
1.Padwa
10 16 232:156
2.Sokół
11 15 274:202
3.Wisła I P. 10 15 201:152
4.Końskie
11 13 245:228
5.Wisła S.
10 7 176:214
6.Biłgoraj
8 2 162:197
7.Wisła II P. 8
O 82:220

SIATKÓWKA
~uniorzy

* Avia Swidnik - Czarni Radom 3:0, MKS Opole Lubelskie - Pilica/Pułaski Warka 0:3,
Wilga Garwolin
Ostrovia/KSZO Ostrowiec 3:0.
1.Czarni
10 19
27:3
2.Avia
10 18
26:7
3.Pilica
10 17
21:14
4.wilga
10 14
14:19
5.0strovia 10 12
9:24
6.0pole
10 10
0:30
Juniorzy zakończyli rozgrywki. Awans do turniejów
półfinałowych mistrzostw Polski wywalczyły drużyny Czarnych Radom i Avii Swidnik.

Juniorki
JĘDRZEJÓW. Z ponad 1 mld
100 mln starych zł przyznanych

Nike Węgrów. Do turniejów
półfinałowych mistrzostw Polski awansują z nich dwie najlepsze drużyny.

* Ostrovia Ostrowiec - MCS

Sokół Radom - Wisła II
Puławy 35:4 /16:3/. Nędzi 12,

WŁOSZCZOWA. Stan chodników włoszczowskich budzi od lat
wiele zastrzeżeń. Najbardziej chyba wypukłości i dziury odczu-

Włoszczowie .

drużyny

grają "W kratkę"

*

Nowe ' chodniki

Nowy chodnik we

Nasze

* STS

Skarżysko

- MKS Opole Lub. 3:0, STS - Padwa
Zamość 1:3, Ostrovia/KSZO
Ostrowiec - Padwa 1:3, Ostrovia - Opole ~:O, Siarka Tarnobrzeg - Avia Swidnik 3:1, Siarka
- TPS Lublin 3:1, Proch Pionki
- Radomka 3: 1, Stal Nowa
Dęba - TPS i Stal - Avia - walkowery po 0:3 .
1.Radomka 18 35
52:7
2.Padwa
18 34
51:11
3.Proch
18 32
44:18
37:24
4.TPS
18 29
5.STS
18 27
32:30
6.Siarka
18 26
25:37
7.0strovia 18 23
21 :41
8.0pole
18 21
16:46
9.Avia
18 20
10:50
10.Stal N.D. 18 12
17:41
Juniorki zakończyły rozgrywki . W dwóch turniejach barażowych w Radomiu i Zamościu udział wezmą: Radomka, Padwa, Proch oraz

*

Juniorzy

Mitex Kielce - Włoda
wianka Włodawa 103:82
/51 :35/. Korus 21 , Żołądek 18,
Wszędybył 17, Bręczewski 16,
Suchenia 10, Wachla 9, Rogóż
6, Zemsta 6.
* Siarka Tarnobrzeg - Budowlani
Radom
91 :55
/52:35/. Grabski 27, Dziergoński 15, Niezabitowski 15,
Dziewit 12, Zych 10, Zasuwa
8, Polak 4 - Ziętek 15, Wojciechowski 9, Noga 9, Wierzbicki
8, Mikos 7, Kucharski 7.
* Stal Stalowa Wola - Start "
Lublin 99:48 /57:21/. Grzyb 29,
Babicki 13, Oszust 10, Kuziora
10, Marzec 7, Chmielarz 6, Płat
nerz 4, Rutko 5, Surowiec 3.
* Star Starachowice - AZS
Lublin 73:66 /27:34/. Fijalkowski 23, Sadło 16, Jagieło 12, Wójcik 8, Rogala 8, Sobierak 4, Milcarz 2.
* Start I Lublin - Pogoń Puła
wy 100:76/46:36/.
1.Stal
13 25 1256-804
2.Star
14231152-1137
3.Mitex
1222 1170-775
4.Start I
1222 1079-840
1321 1194-1048
5.AZS L.
6.Włodawa 14201131-1318
7.Start"
13171032-1092
8.Siarka
1317 1030-1176
9.Budowlani1416 985-1350
10.Pogoń
14151085-1584

Juniorki

* Politechnika Kielce - Start
Lublin 82:38 /37:18/. Drotlew
23, Woźniczko 14, Kopeć 6, Borowiec 6, Zielińska 5, Łocik 4,
Derejska 2, Świecka 2.
1.Star
6 12 756-320
2.Stal S.W.
6 11 724-300
3.Politechnika
8 11 540-661
4.AZS L.
6 10 646-441
5.Start
7 7 300-767
6.Pilica
5 5 259-579

Kadeci
* AZS Siedlce - Stal Stalowa
Wola 58:121 /23:54/. Partyka
24, Rudko 24, Rzegocki 22,
Rzeszutko 21 , Jagódka 17, Sedak 9, Grzyb 3, Mroczek 1.
* Start Lublin - Budowlani
Radom 96:37/48:14/. Noga 14,
Podkański 12, Szczepański 8,
Salamoński 2, Wosztyl 1 .
* Pilica/Pułaski Warka - Wło
dawianka Włodawa 45:74
/21 :32/. Matalko 25, Paliński 17,
Pawelec 3.
* Telektrim Chełm - AZS
Lublin 57:85 /26:55/.
1.Stal S.W. 1428 1679-746
2.AZS L.
1323 1134-919
3.0rlik
1220 977-863
4.Mitex
1219 1014-822
5.Start
1119 943-781
6.włodawa 1219
824-883
7.Budowlani13191034-1240
8.Telektrim 1314 868-1358
9.AZS S-ce 1113 763-1055
10.Pilica
1313 771-1412

Kadetki
* Piotrówka Radom

- AZS
Lublin 45:100 /16:50/. Banasiak 25, Dusińska 12, Suwała 5,
Kucharczyk 5, Wydra 2.
* Cement Chełmski Chełm Start Lublin 81 :54 /37:26/.
* Interdruk Garwolin - SP 8
Chełm 70:60/31 :29/.
1.AZS L.
12 23 1009-571
2.Stal S.W. 1121
882-448
3.1nterdruk 1218 722-772
4.Star
1017 846-590
1116 680-745
5.SP 8
6.Piotrówka 1215 641-940'
7.Cement
1215 622-825
8.Start
1214 540-1018
/PK!
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W najbliższym weekend piłkarze I I II ligi wznawiają ligowe rozgrywki. Trzy nasze drużyny, które występują na drugoligowym froncie będą miały
na wiosnę odmienne zadania. TARNOBRZESKA SIARKA -lider po rundzie jesiennej - walczyć będzie o powrót do ekstraklasy. Podopieczni trenera
Włodzimierza Gąsiora mają na to duże szanse, ale pamiętać trzeba, że rywale nie śpią. Zarówno GKS Bełchatów, jak I Piaseczno, Hetman Zamość
I Polonia Warszawa nie rezygnują z walki o awans. Drużyna RAQOMIAKA, uznawana przed sezonem za jednego z kandydatów do ekstraklasy,
musi niestety walczyć o drugoligowy byt. Radomski zespół stać na to, pod warunkiem, że ustabilizuje się sytuacja kadrowa i finansowa klubu.
BŁĘKITNYCH Kielce, zajmujących przedostatnie miejsce w tabeli, również czeka ciężka walka o pozostanie w II lidze. Działacze kieleckiego
klubu zrobili wszystko, aby odpowiednio wzmocnić zespół przed rundą rewanżową. Jaki przyniesie to efekt - zobaczymy. Dziś, zgodnie z zapowiedziami, przedstawiamy "skarb kibica" naszych drugoligowych drużyn, w którym czytelnicy znajdą Informacje dotyczące zmian w poszczególnych klubach.

Błękitni

Kielce

Obronić się

przed spadkiem
Rok założenia: 1945, adres klubu: Kielce, ul. Sciegiennego 8, tel. 6126-80, stadion tamże, pojemność 12 tysięcy, barwy klubowe: czerwonobiało-niebieskie. Prezes klubu: Waldemar Wrona, prezes Autonomicznej
Sekcji Piłki Nożnej : Mirosław Malinowski, wiceprezesi: Jan Czechowski i Leszek Andrasik, trenerzy: Mariusz Słabiak i Leszek Lipka, kierownik drużyny: Marek Jędrychowski, lekarz: Michał Pańka , masażys
ta: Janusz Adamczyk_
Kadra

* Bramkarze: Tadeusz Łukie
wicz/30 lat, wychowanek Mazowsza Grójec/, Jacek Dąbrowski
128, wychowanek/, Mariusz Trela
11 9, wych./.
* Obrońcy: Mariusz Gromek
/33, Granat Skarżysko/, Krzysztof
Dziubel /30, BlękitnV, Waldemar
Szpiega 130, Nida Pińczów/, Arkadiusz Janaszek /20, wych./,
Jarosław Czupryn /31, Start Radom/, PlotrWołoszyn/23, wych./,
Tomasz Bębacz /21, wych./.
* Pomocnicy I napastnicy:
Mariusz Krzysztofek /25, wych./,

Dariusz Dziubek /27, wych.!, Marek Byrski 127, Pogoń Miechów/,
Mariusz Ludwinek /20, wych.!,
Marcin Galus /20, Nida Pińczów/,
Dariusz Kępa /20, wychJ, Paweł
Toboła 120, wych./, Robert Bąk
131, Korona Kielcel, MichałGębu
ra /31, Star Starachowice/, Tomasz lipski 119, wych./, Daniel
GII/19, wych.!, Rafał Balalarz/19,
wych.!.
* Ubyli: Krzysztof Stocki /GKS
Bełchatów/.
* Przybyli: Jarosław Czupryn
/lublinianka/, Robert Bąk fResovia Rzeszówl, Mariusz Gromek

i Krzysztof Dziubel /powrót
z zagranicy/.
Mówi trener
Mariusz Słabiak: - Zadanie, jakie postawili przed nami działacze,
to utrzymanie się w szeregach
drugoligowców. Zdajemy sobie
sprawę, że jest to zadanie niezwykle trudne, gdyż zdobycz punktowa w rundzie jesiennej była bardzo mała. Cieszę się, że przed

Terminarz rozgrywek

Parę

na

szlagierów
początek '

rundą wiosenną udało się zespół

odpowiednio wzmocnić. Tacy zawodnicy, jak Mariusz Gromek,
Krzysztof Dzlubeł, ICzy Jarek
Czupryn , mają spore doświad
czenie i potrafią pokięrować drużyną. Najważniejsze będą pierwsze mecze, szczególnie ten inauguracyjny z Radomiakiem. Na
własnym stadionie gramy aż 9
spotkań, więc układ jest dobry.
Trzeba go tylko odpowiednio wykorzystać. Myślę, że ten zespół
stać na skuteczną walkę o utrzymanie. Chciałbym również podkreślić dobrą atmosferę w zespole,
co ma bardzo duże znaczenie.
Na mecze Błękitnych bilety
kosztować będą 5 złotych, ulgowe
4 złote. Karnet na całą rundę wiosenną kosztuje 30 złotych.
SŁAWOMIR STACHURA

4-5 marca
BŁĘKITNI

KIELCE - RADOMłAK RADOM /0:3/. Pomezania
Malbork - Polonia Warszawa
/0:2/. Jagiellonia Białystok - Lublinianka Lublin /0:2/. Okocimski
Brzesko - Szombierki Bytom
/1 :3/, Wisłoka Dębica - Unia Tarnów /2:2/. KP Piaseczno - SIARKA TARNOBRZEG /0:0/. Karpaty Krosno - GKS Bełphatów
/0:3/. Motor Lublin - Avia Swidnik
/1 :2/. Hutnik Warszawa - Hetman Zamość /0:3/,

11-12 marca
RADOMlAK
Piaseczno
/1:2/. Hutnik - Pomezania /0:1/.
Hetman - Motor /1 :2/. Avia - Karpaty /0:1/, Bełchatów - BŁĘKIT
NI/1: 1/. SIARKA - Wisłoka /1 :0/.
Unia - Okocimski /1 :2/. Szombierki - Jagiellonia /2:2/. Lublinianka - Polonia /2:1/,

18-19 marca

Wisłoka

- RADOMlAK /1:1/.
Pomezania - Lublinianka /3:4/.
Polonia - Szombierki /1 :0/. Jagiellonia - Unia /0:3/. Okocimski
- SIARKA /0:1/. Piaseczno Bełchatów /0:1/, BŁĘKITNI - Avia /0:2/. Karpaty - Hetman /0: 1/,
Motor - Hutnik /1 :0/.

25-26 marca
RADOMlAK
Okocimski
/1 :21. Motor - Pomezania /1 :2/.
Hutnik - Karpaty /2:1/. Hetman BŁĘKITNI/4:0/, Avia - Piaseczno /1 :2/. Bełchatów - Wisłoka
/1 :1/. SIARKA - Jagiellonia/1 :0/,
Unia - Polonia /1 :1/. Szombierki
- Lublinianka /2:1/.
Stoją od lewej w gómym rzędzie: trener Leszek Lipka, Dziubel, Krzysztofek, Dziubek, Wołoszyn, Kępa,
Galus, trener Mariusz Słabiak. W dołnym rzędzie od lewej: Szpiega, Gębura, Bąk, Ludwinek, Łukiewicz,
Gromek, Lipski, Toboła, Bębacz, Gil, Trela.
Fot. S. Stachura

Siarka Tarnobrzeg

Do ekstraklasy
Rok
klubu

założenia

- 1957. Adres
Tarnobrzeg,
Al.
NiepOdległości 2, tel. 22-41-51,
22-41-75, stadion tenże, pojemności 5,5 tysiąca. Barwy klubowe: zielono czamo żółta. Prezes
klubu Antoni Jakubowicz, kierOwnik sekcji Wojciech Jugo,
kierownik drużyny - Adam Mażysz, lekarz Janusz Michałeczko,
masażysta - Mirosław Holuk, Trener - Włodz!mierz Gąsior, II trener
- Stanisław Glelarek

Kadra

* Bramkarze:

Marek Pawlak
/24 lata, poprzednio grał w GKS
Bełchatów/, Grzegorz Witoń
/19, wychowanek/, Sylwester
Janowski /18, wychowanek/o
* Obrońcy: Grzegorz Wilczok
/25, Polonia Bytom/, Piotr
Porębny /31, Stal MieleC/, Edward Tyburski /34, Stal MieleC/,
Mariusz Kukiełka /18, wychowanek/, Adam Ozlmek /18, wycho-

Radomiak Radom

Ciężkie
Kadra

zespołu

* Bramkarze: Zbigniew Wró-

bel '28 lat, wychowanek/. Giff Muzadzi / 21. poprzednio grał w Sokole Pniewy/, Krzysztof Kalus
• '19, wychowanek/o
* Obrońcy: Wojciech Bińkow
ski /28, wychowanek/, Modest
BO!juszewskl/32, poprzedni klub
- Siarka Tarnobrzegi. Prince Motore /21. Sokół Pniewy/ Sylwester Sokół ., 20, WYchowanek/, Paweł Potrzebowski 126. wychowanek/, Sławomir Rutka /20, Proch
PlonkV, Michał Muszyński /27.
wychowanek/. Andrzej Tomczyk
/21, wychowanek/,
* Pomocnicy: Mariusz Wielgus 122, wychowanek/, Robert
Rogala /24. wychowanek/, Ro-

ch""ile
bert Szary /20, wychowanek/. Licyd Chitembwe /24. Sokół Pniewy/. Krzysztof Leszczyński /21 .
wychowanek/,
* Napastnicy: Jakub Bilke /20.
Broń Radom/, Bogusław Przedwój /23. wychowanek/. Adrian
Rzepecki /19 Sokół Pniewy/.

Zmiany
* Ubyli: Tomasz Borkowski
/p owrócił do legii Warszawa/, Mirosław Siara /Amlka Wronki -

.transfer definitywny/. Zbigniew
Wachowicz /Legia Warszawa transfer definitywny/, Marek Oczkowski /MG MZKS KOZIenice wypożyczony do końca rundy wiosennej/, Artur Kupiec Ilegia Warszawa. gra w KP Piaseczno/.

wanek/, Krzysztof Złotek /26,
wychowanek/o
* Pomocnicy i napastraicy:
Piotr Woźniak /26, Avia Swidnikt, Krzysztof Przypkowski
/19, Sparta Dwikozy/, Tomasz
Kiełbowicz /18,
Unia Hrubieszów/, Zbigniew Rejczyk
/22, wychowanek/, Krzysztof
Stępień
/20, wychowanek/,
Grzegorz Dobraslewicz /19.
wychowanek/. Józef Stefanlk
/30. Iglopol Dębica/. Andrzej
Białek /21. Stal Nowa Dęba/,
Artur Kochańczyk /18, wychowanek/, Mirosław Kmieć /22.
Fablok Chrzanów/. Grzegorz
Rozmus /20. Stal Nowa Dęba/.
Oleg Płaszczypskl /31. Vilbin
Grzegorz Kozieł /MG MZKS Kozienice - transfer definitywny/. Dariusz Rysiewski /Ceramika Opoczno - wypożyczony do końca
rundy wiosennej/. Artur Piłat
/kontuzja, prawdopodobnie wznowi treningi w kwietniu/. Hubert
Kopeć /legia Warszawa, gra
w Hetmanie Zamośćl , Sławomir
Machnio /Górnik Łęczna - wypożyczony do końca rundy wiosennej/, Andrzej Głowacki /zakończenie kariery/, Piotr Jacyna
/Miedź legnica/o
* Przybyli: Lioyd Chitembwe,
Giff Muzadzi i Prince Motore
!Zimbabwe - karty zwolntenla otrzymali z Sokola Pniewy/. Adrian
Rzepecki /Sokół Pniewy/. Sławo
mir Rutka /Proch Plonki/, Bogusław Przedwój, Michał Muszyński /powrócili z wypożycze
nia ze Zwolenianki Zwoleń/.
Krzysztof Leszczyński /powrót
z wypozyczenia z AZS AWF Warszawa. studi3l, Krzysztof Kalus
i Andrzej Tomczyk /z II drużyny/o

1-2 kwietnia
Jagiellonia - RADOM lAK
/1 :0/. Pomezania - Szombierki
/1 :0/. Lublinianka - Unia /1 :7/.
Polonia - SIARKA /0:2/, Okocimski - Bełchatów /0:2/, Wisło
ka - Avia /2:3/. Piaseczno - Hetman /1 :1/. BŁĘKITNI - Hutnik
/1 :3/. Karpaty - Motor /0: 4/.

8-9 kwietnia
RADOMlAK - Polonia /2:0/.
Karpaty - Pomezania /0:2/. Motor - BŁĘKITNI /2:1/. Hutnik Piaseczno /1 :1/. Hetman Wisłoka /1:1/, Avia - Okocimski
/0:0/. Bełchatów - Jagiellonia
/1 :1/. SIARKA - Lublinianka
/1 :1/. Unia - Szombierki /1 :2/.

15- 16 kwietnia
Lublinianka - RADOMlAK
/2:2/. Pomezania - Unia /0:0/.
Szombierki - SIARKA /1:1/. Polonia - Bełchatów /1: 1/. Jagiellonia - Avia /0:1/. Okocimski - Hetman /0:1/. Wisłoka - Hutnik /3:2/.
Piaseczno
Motor /2:1/.
BŁĘKITNI - Karpaty /1 :0/.

22-23 kwietnia
RADOMlAK - Szombierki
/3:1/. BŁĘKITNI - Pomezania
/0:0/. Karpaty - Piaseczno /0:1/.
Motor - Wisłoka /0:1/. Hutnik - Okocimski /3:0/. Hetman - Jagiellonia /0:1/. Avia - Polonia /0:1/.
Bełchatów - Lublinianka /2:1/.
SIARKA - Unia /3:1/ .

29-30 kwietnia
Unia - RADOM lAK /0:2/. Pomezania - SIARKA /1 :6/. Szombierki - Bełchatow /1 :5/. LubIinianka - Avia /1 :0/. Polonia - Hetman /0:0/, Jagiellonia - Hutnik
/1 :4/. Okocimski - Motor 0:0/,
Wisłoka - Karpaty /1 :2/. Piaseczno - BŁĘKITNI /1'1'

6-7 maja
RADOMlAK - SIARKA 10:2/,
Belchatów - Unta /0:1/. Avia -

http://sbc.wbp.kielce.pl

Szombierki /0: 1/. Hetman - lublinianka /1 :1/. Hutnik - Polonia
/0:0/. Motor - Jagiellonia / 1:2/.
Karpaty - Okocimski /1 :6/.
BŁĘKITNI - Wisłoka /0:0/. Piaseczno - Pomezania /0:2/.

13-14 maja
Pomezania - RADOMlAK
/0:1/. SIARKA - Bełchatów /0:2/.
Unia - Avia /0:1/. Szombierki Hetman /0:2/, Lublinianka - Hutnik /1 :1/. Polonia - Motor /0:0/.
Jagiellonia - Karpaty /1 :0/. Okocimski - BŁĘKITNI /3:2/. Wisło
ka - Piaseczno /0:2/.

20-21 maja
Bełchatów
/2:0/, Wisłoka

RADOMlAK
- Pomezania/0:2/.
Piaseczno - Okocimski /0:0/.
BŁĘKITNI - Jagiellonia /2:2/.
Karpaty - Polonia /0:2/. Motor Lublinianka /1 : 1/. Hetman - Unia
/0:1/. Hutnik - Szombierki /0:5/.
Avia - SIARKA/1 :1/,

27-28 maja
RADOMlAK - Avia /1 :3/, Pomezania - Bełchatów /0:3/.
SIARKA - Hetman /1: 1/. Unia Hutnik /1: 1/. Szombierki - Motor
/1: 1/. lublinianka - Karpaty /0:0/.
Polonia - BŁĘKITNI /3:1/. Jagiellonia - Piaseczno /0:3/. Okocimski - Wisłoka /2:0/.

31 maja

/środa/

. Hetman - RADOMlAK /1:1/.
Okocimski - Pomezania /2:2/.
Wisłoka - Jagiellonia /1 :4/. Piaseczno - Polonia /2:2/, BŁĘKIT
NI - Lublinianka /1 :6/. Karpaty Szombierki /0:3/. Motor - Unia
/1 :2/. Hutnik - SIARKA /0:1/. Avia - Bełchatów /1 : 1/.

3-4 czerwca
RADOMlAK - Hutnik /1: 1/.
Pomezania
AVia
/0:0/,
Bełchatów - Hetman /0:1/, SIARKA - Motor /1 :0/. Unia - Karpaty
/0:0/. Szombierki - BŁĘKITNI
/0:1/. Lublinianka - Piaseczno
/3:5/. Polonia - Wisłoka tp:O/, Jagiellonia - Okocimski /1: 1/.

10- 11 czerwca
Motor - RADOMlAK /3:0/. Jagiellonia - Pomezania /0:0/, Okocimski - Polonia /0:2/. Wisłoka Lublinianka /0:0/. Piaseczno Szombierki /1 :1/. BŁĘKITNI - Unia /0:6/. Karpaty - SIARKA
/0:2/, Hutnik - Bełchatów /1'3/.
Hetman - Avia /1: 1/.

14 czerwca / środa/
RADOM lAK - Karpaty /1 :1/.
Pomezania - Hetman /0:3/. Avia
- Hutnik /1 :3/. Bełchatów - Motor
/0:0/. SIARKA - BŁĘKITNI /2:2/.
Unia - Piaseczno /2:2/. Szombierki - Wisłoka /1 :3/. Lublinianka - Okocimski /0:0/. Polonia Jagiellonia /0:0/
W nawiasach wyniki meczów
z rundy jesiennej.
1.SIARKA
2.Bełchatow

3.Piaseczno
4.Hetman
5.Polonia
6.Unia
7.Lublinianka
8.Avia
9.Pomezania
10.Szombierki
11.0kocimski
12.Jagiellonia
13.Motor
14.RADOMIAK
15.Hutnik
16.Wisłoka
H.BŁĘKITNI

18.Karpaty

H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

26
24
22
21
21
18
18
H
17
16
16
16
15
15
15
12
10
7

26-10
28-9
25-17
22-10
19-21
29-18
27-27
H-15
16-22
23-24
19-20
16-22
19-16
20-22
22-25
16-27
14-38
6-30

Korona pokonala
Łysicę

Kontrolne
gry
Piłkarze III i IV ligi w ramach przygotowań do
wiosennej
rundy
rewanżowej rozegrali kolejne mecze kontrolne. Oto
nasze meldunki:

Korona Kielce - Łysica Bodzentyn 4:1 /3: 0/, Janczak, Kozubek, Kubicki 2 - lipiec.
Korona, Dygas /Mierzwa! Ruszkowski,
Tokarczyk,
Stępniewskl - Wicha, Fendrych, Grzesik, Nocoń, Kozubek - Janczak, Kubicki. Ponadto grali: Cichoń, Kułak, Adamski, Parzyszek, Mądzik.
Ciężkie warunki do gry sprawiły. że obydwie drużyny nie
mogły
przeprowadzić
wielu
składnych akcji. Do przerwy Korona grała silniejszym składem
i przyniosło to efekt w postaci
trzech bramek. W drugiej części
trener Palik wymienił połowę
drużyny i gra się wyrównała.
W najbliższą sobotę Korona
podejmować będzie bardziej
wymagającego rywala - Piotrkovlę Piotrków TrybunalskI.
Alit Ożarów - KSZO Ostrowiec 0:3/0:3/, Brytan 10 I 25,
Moslotek 30.
KSZO: Dymanowski /Styczyń ski/ - Gaweł, Adamus,
CIeclura, Sudół - Graba, Pacąń, Wielguszewskl, Moslotek
- Zelazowskl, Brytan. Ponadto
grali: Karwackl, Wrona, Gaszczyn, Sejdzińskl.
Podopieczni trenera Janusza
Batugowskiego zagrali bardzo
skutecznie w pierwszej połowie
i już po 30 minutach prowadzili
3:0. Ich zwycięstwo mogło być
wyższe . Jednak nie wykorzystali
kilku dobrych okazji do zdobycia
kolejnych goli.
Hetman Włoszczowa - Naprzód Jędrzejów 1:1 /0:1/,
Kiczka - Smolarczyk.
Mecz odbył się na dobrze
przygotowanej płycie boiska
w Nieznanowicach. a obydwie
drużyny pokazały wiele ciekawych akcji.
/STACH/

~z~~
NOTATNIKA

~EPORTER~
Warcabowe mistrzostwa
W Pińczowie odbyły się mistrzostwa OHP w warcabach 100polowych. Zwyciężył Artur Kordei, który zgromadził 16 pkt. na 18
możliwych i wyprzedził Pawła Karaska /1 4 pkt.!, Jarosława Bargiela
112
pkt.!,
Henryka
Chwiłkowskiego /11 pkt./, Mariusz Banasia /11 pkt.! i Grzegorza Kraczyńsklego /9 pkt.!.
Najlepszym zawodnikom upominki rzeczowe ufundował Stanisław Pieterwas z PTH PEESTE,
a wręczył opiekun koła - Jerzy Ła
ganowski.

Turniej "piqtek"
Pod

hasłem

.Wspomagamy

służbę zdrowia" rozegrany został
w Jędrzejowie turniej .piątek"
piłkarskich W imprezie przeprowadzonej w hali lO uczestniczyło
10 drużyn. Organizatorzy: Komisja Kultury i Oświaty Rady Miejskiej i Wydział Oświaty I Kultury

UM. zebrali na pomoc dla szkolnej
służby zdrowia ponad 2.5 mln zł.
Startujące w turnieju zespoły

podzielono na dwie grupy. W grupie pierwszej grały drużyny :
RPGKiM, Urzędu Miasta, Drogoni. Nauczyciełe , Reał-V; w grupie drugiej: Radni, Lekarze,
Sklepikarze, Kolejka i Animar.
W finale spotkaly się zespoły Realu-V i Animaru_ Zwyciężył Animar 1:0
/PKt, /MIRl

,

NIE MA FAWORYTOW
Kolejna Impreza rangł mistrzowskiej czeka w sobotę i niedzielę
naszych łuczników. W Zamościu odbędą się halowe mistrzostwa
Polski juniorów i juniorów młodszych.
neta Gołuzd. W tym roku szans
na medal jest więcej, ponieważ po
raz pierwszy będą rozgrywane
konkurencje drużynowe .
- W konkurencjach indywiduałnych ' trudno wróżyć, czy
zdobędziemy jakiś medal, bowiem w tych kategoriach wiekowych konkurencja jest bardzo
wyrównana i nie ma 100-procentowych faworytów - powiedzialtrener Stelli Wiktor Pyk. - Poza tym system pucharowy
w tzw. rundkach sprawia, że

Nasze województwo będą tam
juniorki - Katarzyna Zawadzka, Anna Jawor, Aneta Gołuzd ze Stelli Kielce; juniorzy - Grzegorz Frelicki ze Ste/li
i Cezary Habior z Astry Piekoszów; juniorki młodsze - Justyna Szczerek, Aneta Ciok, Justyna Kos ze Stelli oraz juniorzy
młodsi
- Jarosław Kubicki,
Krzysztof Kubicki, Adrian Korus ze Stelli oraz Waldemar Kubić z Astry. Być może w ostatniej
chwili zostanie dokooptowany do
ekipy jeszcze jeden zawodnik
z Piekoszowa.
Przed rokiem kielczanie przyw ieźli z halowych mistrzostw
w tych kategoriach wiekowych
dwa medale - mistrzem Polski
wśród juniorów młodszych został
wówczas młodzik Jarosław Kubicki , a brązową medalistką
wśród juniorek młodszych była Areprezentować :

Kadra B

będzie

przyszłych

spralNdzać

olirnpijczykóvv

We wtorek powołana została olimpijska kadra B, która ma być
bezpośrednim zapłeczem ponad 200-0sobowej kadry A, w której
z trzech naszych województw jest sześciu zawodników i jeden trener. Do kadry B powołano ponad 400 sportowców, w tym dziesięciu
z naszego regionu.
Przypomnijmy, że w kadrze
A są : kolarze Cyclo-Korony Kielce
- Kazimierz Stafiej i Tomasz
Brożyna , łucznik Stelli Kielce Robert Marcinkiewicz oraz kajakarze Gerlacha Drzewica - Krzysztof Kołomański, Michał Staniszewski, Mariusz Wieczorek
i trener Robert Korzeniowski.
Zawodnicy zakwalifikowani do
kadry A mają zagwarantowane
stypendium olimpijskie w wysokoś ci od 5 do 15 milionów, w zależności od klasy sportowej . Poza

tym otrzymują kadrowe oraz mają
zagwarantowane kompleksowe
warunki do prawidłowego szkolenia. Tak przynajmniej zapewnia
dyrektor
departamentu
w Urzędzie Kultury Fizycznej
i Sportu , były świetny pięci.oboista ,
pochodzący z Ostrowca Swiętok
rzyskiego. Zbigniew Pacelt.
W kadrze B z klubów naszego
regionu znale źli się : kajakarze
górscy Gerlacha Drzewica - Konrad Korzeniowski, Jarosław
Nawrocki, Michał Bielecki , ko-

Emocje nie tylko

•

piłkarskie

• •

Wtorkowe mecze pucharowe w piłce nożnej dostarczyły kibicom
dużych emocji, nie tylko zresztą sportowych. Znów dali o sobie znać
angielscy chuligani, którzy przybyli do Belgii na mecz FC Brugge Chelsea Londyn. Jeden z nich pchnął nożem fana miejscowej druży
ny. Na szczęście Belg odniósł tylko obrażenia, a nożownik został
aresztowany.
Przed meczem FC Brugge Chelsea doszło do starć pseudokibiców londyńskich z policją . 200osobowa grupa pijanych Anglików
chciała dostać się na stadion bez
biletów. Mecz zakończył się zwycięstwem belgijskiej drużyny 1:0,
a bramkę w 83 minucie zdobył
Gerd Verheyen.

alnego lidera ligi francuskiej FC
Nantes.
W gorszej sytuacji jest natomiast Eintracht Frankfurt, który
tylko zremisował na własnym stadionie z Juventusem Turyn 1: 1.
Uder Serie A był zespołem lepszym i częściej przeprowadzał akcje
ofensywne, które siały spore zamieszanie pod bramką Koepke. Gospodarze zdołali doprowadzić do remisu
po bramce Jana Furtoka.

Puchar UEFA
Eintracht Frakfurt - Juventus
Turyn 1:1 /0:1/, Furtok 73 min.,
Marocchi 36.
Bayer Leverkusen - FC Nantes 5:1 /2:0/, Lehnhoff 9, Kristen
18 i 89, Sergio 79 i 84 - Duedec 64,
z karnego.
Lazio Rzym - Borussia Dortmund 1:0 /0:0/, Freund ~ samobójcza 60 min.

larz Cyclo-Korony Kielce Piotr
Chmielewski , lekkoatletka S~ali
Społem Stalowa Wola Marta Zukowska, łucznik Stelli Kielce Arkadiusz Ponikowski oraz czwórka tenisistów stołowych - Joanna
Paulina Narkiewicz i Kinga Stefańska z Ciech Siarki Tarnobrzeg
oraz Piotr Skierski i Dariusz
Kich z Euromirexu Broni Radom.
Jak powiedział nam Zbigniew Pacelt, zawodnicy z kadry B mają
zapewniony udzial w centralnych
zgrupowaniach , są uważani za
sparingpartnerów przyszłych olimpijczyków. Zdaniem Z. Pacelta, około 20 procent sportowców
z kadry B powinno pojechać do
Atlanty. Warto dodać , że do olimpijskiej kadry B powołano jeszcze
zawodników do niedawna związa
nych z naszymi klubami. Nominację
otrzymali
lekkoatleci:
Grażyna
Penc z AZS AWF
Wrocław - do niedawna Stal
Społem Stalowa Wola i Piotr Kotlarski z AZS AWF Katowice, wychowanek Budowlanych Kielce.
W sumie w kadrach olimpijskich
A i B jest 5 osób z województwa
kieleckiego, 8 - z radomskiego i 3
- z tarnobrzeskiego. .
.
S. WROBEL

Przegrali
walkowerem
Wydział Gier Okręgowego
Związku Piłki Ręcznej w Lublinie

podjął decyzję w sprawie nie rozegranego meczu III ligi pomiędzy
AZS WSI Radom
a UMSC Lublin. Wynik zweryfikowano jako walkower dla
drużyny z Lublina. Uzasadnienie jest następujące: zbyt późne
powiadomienie przez zespoł
AZS Radom prośby o zmianę
terminu meczu.
/W.Ł./

Sparing
Mitexu
Koszykarze Mitexu rozegrali
mecz kontrolny w Tarnobrzegu
z tamtejszą Siarką. Mecz zakończył się zwycięstwem Siarki
z wynikiem 77:65/49:32/.
Najskuteczniejsi wśród naszych koszykarzy byli: Kij /16 punktów/, Nowak /15/ i Kustrei /8/.
Zaczęło się dla Mitexu obiecująco , gdyż po pierwszej minucie
prowadził 6:0. Potem jednak gospodarze zagrali bardziej agresywnie i szybko odrobili straty, osiągając w miarę upływu czasu
dużą przewagę . Mimo to, był to na
pewno pożyteczny sprawdzian naszych koszykarzy przed trudnymi
meczami barażowymi.
/STACH/

w

lidze

Aneta Ciok ze Stelli liczy na
swej medalowej
kolekcji.
Fot. S. Stachura
powiększenie

prócz umiejętności trzeba mieć
jeszcze dużo szczęścia. Mamy
dość liczną ekipę, a więc może
się zdarzyć, że zawodnicy będą
się eliminowali wzajemnie. Z tego, co wiem, w dobrej formie
jest uczący się w Żywcu piekoszowianin Waldek Kubić. Tradycyjnie już liczę na dobrą postawę drużyn, szczególnie juniorek młodszych.

NBA

Clippersi na fali
W kolejnych spotkaniach koszykarskiej ligi NBA zanotowano
kilka niespodziewanych rezultatów. Lider dywizji Pacilic Phoenix Suns przegrał w Los Angeles
z miejscowymi Clippersami róż
nicą aż 11 punktów. W zespole
Clippers bardio dobry mecz rozegrał Michael Smith. Philadelphia 76ers odniosła zwycięstwo
w wyjazdowym spotkaniu z Washington Buł/ets. Nadal od zwycięstwa do zwycięstwa kroczą Orlando Magic, którzy tym razem
pokonali New York Knicks.
A oto wyniki ostatniej kolejki
spotkań : Washington Buł/ets -

Pingpongistki

Philadelphia 76ers 102:106, Orlando Magie - New York Knicks
118: 106, Dał/as Mavericks - Houston Rockets 102:101 , Milwaukee Bucks - Miami Heat 85:95,
San Antonio Spurs - Clevełand
Cavaliers 100:83, Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves
114:101 , LA Clippers - Phoenix
Suns 110:99.
W poszczególnych dywizjach
prowadzą: Atlantic - Orłando Magie, Central - łndiana Pacers,
Midwest - Utah Jazz, Pacific Phoenix Suns.

opuszczają

superligę

•
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liga Mistrzów

Emił Kostadinow wzmocnił
ostatnio Bayern Monachium.

l '

Wielką radość sprawili swoim
kibicom piłkarze Bayeru Leverkusen. Drużyna Schustera, która
gładko pokonała w poprzedniej
rundzie GKS Katowice, tym razem
odprawiła z bagażem 5 goli aktu-

DUŻY LOTEK

9,19,38,39,43,48
EXPRESS LOTEK

4,9,21,35,41

W Spa odbył się rewanżowy
pojedynek tenisistek stołowych
Belgii i Polski, decydujący o pozostaniu w europejskiej superlidze. Nasze
reprezentantki
wprawdzie wygrały to spotkanie
4:3, ale ponieważ pierwszy
mecz rozegrany w Tarnobrzegu
zakończył się

naszą porażką

2:4, w sumie korzystniejszy stosunek punktów mają Belgijki
i one nadal będą grać w superli-

dze, a Polki w przyszłym sezonie występować będą w I lidze
europejskiej.
W naszym zespole wystąpiły
dwie zawodniczki tarnobrzeskiego
klubu Ciech/Siarki Joanna Narkiewicz I Agnieszka Gieraga.
Zwłaszcza ta ostatnia spisała się
doskonale wygrywając dwie gry
singlowe
A oto wyniki spotkania: Joanna
Narkiewicz - Ozer 26:24, 16:21 ,
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Start w Zamościu planuje 11
zawodników Sokoła Radom i 3
Startu Radom . - Liczba startujących nie jest do końca pewna - powiedział trener Sokoła Józef Trześniewski. - Nie dostaliśmy jeszcze z Urzędu Wojewódzkiego dotacji na mistrzostwa, być może ekipa będzie
skromniejsza.
Naszą ekipę stanowią w tej
chwili: juniorki - Mirosława Sokołowska, Agnieszka Dąbrows
ka i Edyta Adamczyk, junior Dariusz Parzełskl , juniorki młodsze Katarzyna Kapusta, Anna Łęcka,
Monika Mołenda i Anna Puzio, juniorzy młodsi - Piotr Trześniewskl,
Radosław Zioło, Jacek Czech
/wszyscy Sokół/ oraz Danieł Karlikowski, Jacek Burnos i Artur
Skorża ze Startu.
- Liczę przede wszystkim na
dobry występ Darka ParzeIskiego - stwierdził trener Trześniews
ki. - Inni zawodnicy też mogą
być w czołówce,
świadczy
o tym np. udany start Mirosławy
Sokołowskiej
i
Agnieszki
Dąbrowskiej
w r1iedawnych
mistrzostwach seniorów. Duże
szanse mamy także w konkurencji drużynowej. /PKt, /STYU

Mistrzostwa Kielc
w sobotę
szają

iegacze
W miniony weekend rozpoczyna się w Kielcach sezon biegów przełajowych. W piątek, 3
marca, w Podzamczu Chęcins
kim odbędą się mistrzostwa
LZS. W sobotę wokół obiektów
Budowlanych odbędą się mistrzostwa Kielc w biegach przeła
jowych. Organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych od 12
lat. Zgłoszenia będą przyjmowane jeszcze przed zawodami, mile widziane zorganizowane grupy ze szkół, pod opieką nauczycieli. Obowiązują badania lekarskie. Początek zawodów o godzinnie 11.
/sw/

/J/

FC Brugge - Chelsea 1:0/0:0/,
Verheyen 83.
Bayern Monachium - łFK
Goeteborg 0:0.
Hajduk Split - Ajax Amsterdam 0:0.
STACH

Zawody juniorów i juniorek
będą
rozgrywane
według tego systemu, co zawody
seniorów. W sobotę rano odbędą
się strzelania eliminacyjne konkurencji indywidualnej /z odległości
18 metrów/, po południu - .druży
nówki", w niedzielę rano - finały indywidualne.
młodszych

22:20, Anna Januszyk - Thoane
21 :18,21 :11 , Agnieszka Gieraga
- Billen 21 :16, 21 :18, Anna Januszyk - Ozer 13:21, 19:21 , Joanna
Narkiewicz-Billen21 :19, 14:21 ,
15:21 , Agnieszka Gieraga - Thone 21 ' 18. 21:10, JanuszyklNarkiewicz - Ozer/Bił/en 16:21 ,
15:21

* Na biathlonowych mistrzostwach świata juniorów w biegu
drużynowym dziewqząt zwyciężyła ekipa Rosji, wyprzedzając drużyny Norwegii i Finlandii. Polki zajęły 12 miejsce
na 16 startujących zespołów.
* W towarzyskim spotkaniu
piłkarek ręcznych mistrzynie
świata - Niemki przegrały z Danią 28:32.
* Piłkarze Reału Madryt rozegrali w Maladze towarzyskie spotkanie ze szkockim zespolem Celtic Glasgow. Wygrali Hiszpanie
-2:0.
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