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KAWALEROW

MIECHÓW. We wtorek miasto odwiedzą przedstawiciele rycerskiego Zakonu

Bożogrobców. Delegacja Kawalerów Grobu Pańskiego przybędzie do Polski na
zaproszenie kardynała Józefa Glempa. Zakon ten sprowadzono do Miechowa w
1163 r. Dzisiaj papież Jan Paweł II chce go po latach nieobecności reaktywować

w Polsce.
Celem działalności odnowionego w latach 70. naszego wieku zakonu jest umacnianie wiary
chrześcijańskiej .

Gratulacje od --premiera

"ZI.O.,E LAURY"
ROZDANE
KIELCE. I Ogólnopolskie Targi "Logistyka '95" dobiegły końca. Wczoraj wręczono
nagrody i wyróżnienia najlepszym wystawcom. Wśród nich znaJazł się kielecki MITEX.
Impreza zakończyła się dużym sukcesem. Jej organizatorzy - Swiętokrzyska Agencja
Rozwoju i Promocji Regionu RAZEM SA, a także Centrum Targowe Kielce, "Sobiesław
Zasada Centrum" SA oraz Agencja KANO - odebrali wiele pochlebnych opinii zarówno
od wystawców, jak i licznych gości, reprezentujących najwyższe władze państwowe,
MON i MSW. Prezes Zarządu Agencji "Razem" SA, Roman Musiał, otrzymał dodatkowo
pisemne gratulacje od premiera Józefa Oleksego.
DOKOŃCZENIE NA STR. 2
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Dyrektor Krzysztof Kwapisz odbiera wyróżnienie dla· Mitexu·
z rąk wiceministra obrony narodowej Jana Kuriaty.
Fot. A. Piekarski
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3700 absolwentów
~IMIERZA WIELKA. Sześciu księży, absolwentów
kazImierskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Marii
S~łOdowskiej-Curie, koncelebrowało w sobotę o godzinie 10 mszę świętą, inaugurującą uroczystości jubileuszu 50-lecia szkoły.
DWudniowy zjazd zgromadził
Ponad 420 byłych uczniów z terenu całej Polski i nie tylko. Dość
PO~iedz!eć, że kilkadziesiąt
Osob, ktore wykupiły bilety lotnicze ~ Chicago na rejs do Polski
- zmierzało właśnie do Kazimierzy Wielkiej! Przez minione pół

-
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kIELCE 68-22-1,

wieku mury szkoły opuściło 3700
absolwentów. Są wśród nich
pracownicy naukowi uniwersytetów, dyplomaci, literaci i dziennikarze oraz ludzie biznesu.
Wyszli oni spod ręki 155 nauczycieli i ośmiu dotychczasowych
dyrektorów. Obecny dyrektor Tadeusz Łuszczyński z nie ukrywaną dumą informuje nas również o istnieniu pięciu prac magisterskich, których tematem było
kazimierskie liceum.
Wszyscy uczestnicy dwudniowego spotkania otrzymali pamiątkowe - puchary oraz wspaniale wydaną /w nakładzie 500
egzemplarzy/ publikację pamiątkową ·

/IM 1/

Obecnie zakon działa w 24
krajach i liczy ok. 10 tys.
członków. Najbardziej zorganizowane struktury są w USA,
we Włoszech i Kanadzie.
Bożogrobców
Tradycje
w Miechowie są nadal żywe.
W 1990 r. powołano w mieście
Miechowskie Towarzystwo
1163 Roku. Skupia ono 56
członków - lekarzy, . historyków, nauczycieli - miechowian, którym droga jest historia swojej miejscowości. W nazwie towarzystwa jest
rok zalożenia klasztoru Bożo
grobców w Miechowie, ponieważ dzięki zakonowi powstało
nasze miasto - wyjaśnia Włodzi
mierz Barczyński, zastępcady
rektora szpitala i skarbnik towa-

rzystwa. - Sprowadził ich do nas
- Napisaliśmy petycję do Watykanu z prośbą o uhonorowanie
w XII w. Jaksa herbu "Gryf',
ówczesny właściciel dóbr mienaszego kościoła godnością bazyliki - mówi dr W. Barczyński. chowskich.
W Miechowie, w pobliżu Rynku,
Na odpowiedź jeszcze czekamy.
wznosi
się r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,
kościół
pod
wezwaniem
Grobu Boże
go z zespołem
budynków poklasztornych.
Obok znajduje się jedna z pierwszych w Polsce,
renesansowa
kaplica Grobu Pańskie
go wybudowana w latach 1506Kościół Bożego Grobu w Miechowie.
1509.
Fot. A. Piekarski

Chłop

Roku wykonał rundę
honorową na traktorze

RACŁAWICE. Zjechało ich - z różnych stron Polski - 29.
Najmłodszy - Bartek Cypcar z Alwerni w województwie krakowskim, miał zaledwie 13 miesięcy, naj starszy - Wojciech Kopeć

z Połajowlc koło Miechowa - 49 lat. Na racławickich polach,
w niedzielne popołudnie dumnie paradowali w kr,akowskich
czerwonych czapkach z kolorowymi wstążkami na I Swiatowym
Zlocie Bartoszy i Wojciechów, zorganizowanym przez Racławic
kie Towarzystwo Kulturalne i Teatr Regionalny w Krakowie.
Atrakcji było co niemiara.
Kręciła się karuzela, można było
przejechać się konnym omnibusem , obejrzeć, a może i kupić,
starocie prezentowane przez

Krakowski Klub Kolekcjonera.
Na amatorów złocistego napoju
czekało zaś specjalnie uwarzone piwo "kqsynier".
DOKONCZENIE NA STR. 2

STARACHOWICE. Coraz
aktywniejsza "Solidarność"
w "Starze" SA grozi strajkiem. Zdaniem jej przewodniczącego Zbigniewa RafaIskiego, przyczyna leży po
stronie Ministerstwa Prze-

- Mamy nadzieję, że Zakon
Bożogrobców
odrodzi
s ię
i w Miechowie - planuje dr W.
Barczyński. - Byłoby to ogromną
nobilitacją dla miasta.
DOROTA KOSIERKIEWICZ

Karawan był
niepotrzebny

Smętna

kształceń Własnościowych,

które nie reaguje na wnioski
związkowców. Ostatnia uchwała Komisji Zakładowej
i list w tonie ultimatum do
ministra Wiesława Kaczmarka nie pozostawiają wątpli
wości. Groźbę strajku potwierdziły komisje wydziało
we "Stara".
O problemie szerzej w jutrzejszym wydaniu.
CUK

We wtorek do Miechowa
Jego Eminencja Ludovico Corducci Artenisilo,
przedstawiciel Bożogrobców
na Watykan, Jego Eminencja
Robert H. Benson, przedstawiciel na Anglię I Walię, komandor John Sowa reprezentujący Wielką Brytanię, ks.
prałat
Władysław
Wyszowadzki z Polskiego Związku
Maltańskiego oraz kierownik
Sekretariatu Prymasa Polski
ks. dr Franciszek Dziuba i biskup kielecki ks. Kazimierz Ryczan. W czasie uroczystości
kawalerowie zakonu I ksiądz
biskup spotkają się z przedstawicielami Miechowskiego
Towarzystwa
1163
Roku
i miejscowym ks. proboszczem Jerzym Gredką.
przyjadą

kolizja

Zbigniew Błajszczak z Racławic

otrzymał tytuł Chłopa

Roku.
Fot. A. Piekarski

• Ciepło sprzyja pożarom • Dzieci ofiarami
na drogach. Złodzieje ilU DuchalI

KIELECKIE. Wystarczyło kilka dni ciepła,
by w Kieleckiem niebezpiecznie zwiększyła
się liczba pożarów na działkach, gdzie płoną
altanki, I w lasach. Zanotowano także dwa
pożary samochodów, doszczętnie spłonęły
"polonez" I "rena4lt".
W miejscowości Snladka koło Bodzentyna
kierujący ciągnikiem Piotr C. podczas wyprzedzania potrącił rowerzystę . Na ul. Jagiellońskiej
w Kielcach na parkingu nie tJstalony właściciel
"forda" najechał nietrzeźwego mężczyznę, który

http://sbc.wbp.kielce.pl

doznał urazu obojczyka. Sprawca wypadku - uciekł. W Ostrowcu na skrzyżowaniu ulic Radwana I Waryńskiego kierowca "golfa" nie ustąpił
p ierwszeństwa przejazdu i zderzył się z nadjeż
dżającą "j awą" - motorowerzysta został ranny. W
Jeleniowie jadący bez uprawnień małym "fiatem"
Robert J. potrącił 5-letniego chłopca , dziecko prze-

bywa w szpitalu. W Ostrowcu na ul. Traugutta
6-latek wbiegł nagle na jezdnię i dostał się pod koła
"forda", doznając poważnych obrażeń.
DOKOŃCZENIE NA STR. 2

CHOTE.LEK, ZIELONY, gm.
BUSKO-ZDROJ. Duża musiała być prędkość karawanu
pogrzebowego marki "mitsubishi", który bez dodatkowego obciążenia w postaci
trumny zdołał przewrócić
ciągnik rolniczy z przyczepioną doń sadzarką do ziemniaków.
Na szczęście kierowcy traktora i karawanu wyszli cało z opresji.
Plamę
po wyciekłym
z ciągnika oleju unieszkodliwiła
straż pożarna, a rozsypane sadzeniaki trafiły na zagony. /IMV

I Prywatne Liceum
Zarządzania

i Administracji

I Prywatne Lireum
Ogólnokształcqre
prowadzą postępowanie

kwalifikacyjne
dla kandydatów do klas l
Informacje i zapIsy:
Kielce, ul. Mielczafskiego 45
te!. 66-31-86
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ŚWIĘTO RZEMIOSŁA

MODLISZEWICE. Przez jeden dzień Wojewódzki Ośro
dek Doradztwa Rolniczego
gościł grupę uczestników eliminacji okręgowych XIX edycji Olimpiady Wiedzy I umiejętności Rolniczych dla
młodzieży szkół średnich.

KIELCE. 17 kwietnia 1794 r. w pamiętny Wielki Czwartek, rzemieślnicy warszawscy chwycili za broń. Dla upamiętnienia tego
patriotycznego czynu dzień 17 kwietnia ustanowiony został
Swlętem Rzemiosła.

. Tegoroczne
Swięto

Ogólnopolskie

RzemIosIa odbyło się

w Kielcach. W minioną sobotę,
22 kwietnia, zjechali do Kielc
przedstawiciele Izb z całego kraju. Związek Rzemiosła Polskiego
reprezentował Kazimierz Modzelewski, poseł na Sejm. Uroczystość rozpoczęła msza św. koncelebrowana pod przEl'NOdnictwem
biskupa ordynariusza ks. Kazimierza Ryczana. Po mszy św. pochód
ze sztandarami cechowymi przemaszerował ulicami miasta do siedziby Izby Rzemieślniczej przy ul.
Warszawskiej.
Na uroczyste spotkanie w sali
konferencyjnej izby przybyłi przedstawiciele władz wojewódzkich
i miejskich Kielc I Tarnobrzega,
przedstawiciele izb rzemieślni
czych, spółdzielni, cechów. Hono-

PROPONUJEMY
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Uwaga
"Żeromszczacy"

Komitet
Założycielski
Stowarzyszenia Absolwentów Liceum Ogólnąkształ
qcego Im. Stefana .Zeromskiego w Kielcach "Zeromszczacy" zaprasza PT człon
ków założycieli stowarzyszenia oraz wszystkich zainteresowanych absolwentów
naszej szkoły na I Walne
Zebranie Członków Stowarzyszenia.
Zebranie odbędzie się ~ bu-

dynku szkoły przy ulicy Sciegiennego 15 wponiedziałek /24
kwietnia! o godz. 17.

rowe miejsca zajęli biskup ordynańusz i ks. Edward Chat, proboszcz katedry, opiekun kieleckiego rzemios/a.
Wicewojewoda kielecki Józef Winiarski życząc owocnych lat poinformował, że

Wymarsz uczestników
liki katedralnej.

opracowywany jest długofalo
wy program rozwoju województwa
kieleckiego.
W programie tym rzefTIlosło
zajmie godne miejsce. Zyczenla z okazji 65-lecia Izby Rzemieślniczej w Kielcach złożyli
wraz z prezentami przedstawiciele Izb z Warszawy, Łodzi,
Krakowa, Lublina, Białegosto
ku, Kalisza.
/DMP/

rzemieślniczych uroczystości

z bazyFot. A. Piekarski

IMIENINY Z
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Najważniejsze było jednak
to, co działo się na estradzie tu prezentowali się bowiem

wszyscy Bartosze i Wojciechowie. 11-letni Bartek Samborski przyjechał na zlot wraz
z ojcem, również Bartoszem,
z Będzina w województwie katowickim. Urodził się 4 kwietnia
1984 r., 190 lat po historycznej
bitwie pod Racławicami. Rodzeństwo - Wojtek i Bartek Bobowscy z Wiślicy - wpisali się

Bartek Cypcar z Alwernl, w woj. krakowskim, ma 13 miesięcy
I był naj młodszym uczestnikiem racławickich uroczystości.
Fot. G. Romański

na listę jako przedostatni. Ich ojciec - Grzegorz - spytany dlaczego dał synom takie imiona powiedział, że chciał, aby były one
tradycyjne i staropolskie.
Prezentacje Bartoszy i Wojciechów
przeplatane
były
występami kapel ludowych zespół "Hyrni" z Nowego Targu
odtańczył więc zbójnickiego, a
"Krakowiacy" z Siedlca koło
Bochni śpiewali tradycyjne piosenki nadrabskie.
Prawdziwe emocje zaczęły
się w momencie, gdy przystąpiono do wyboru Chłopa
Roku. We współzawodnictwie
wzięło udział siedmiu panów,
którzy musieli zaprezentować
swoje umiejętności w dojeniu
krowy "Misi", rozbawić publiczność rolniczymi dowcipami i odpowiedzieć na wylosowane pytania. Najlepszym gawędzia
rzem i żartownisiem okazał się
nowotarżanin - Franciszek Obrochta, który jak z rękawa sypał
humoreskami o góralach i panoczkach z miasta. Chłopem
Roku został jednak mieszkaniec Racławic - Zbigniew 8łaj
szczak; który najlepiej wydoił
krowę. W nagrodę otrzymał statuetkę, certyfikat nadania tytułu
oraz kosę bojową, a potem odbył rundę honorową na traktorze
ZETOR 5211. Chłop Roku ma 42
lata, jest właścicielem 7-hektarowego gospodarstwa, na któ-

Do Modliszewic na egzamin
praktyczny przyjechali reprezentanci szkół rolniczych z 9 wo-

.Jeden dzień
wModliszewicach

Rolnicza
olimpiada
jewództw, niemal z całej Polski.
Wśród nich byli uczniowie
z Gdańska, Warszawy, Olsztyna, Rzeszowa, Krakowa. Rywalizowali pomiędzy sobą w 2 kategoriach, produkcji zwierzęcej
i melioracji.
Nadzorujący grupę produkcji
z ramienia jury prof. Witold
Skolasiński z katedry genetyki
SGGW, ocenił umiejętności mło
dzieży jako dobre, choć bardzo
zróżnicowane. Duża grupa z posiadanymi
wiadomościami
mogłaby zdać egzamin na poziomie akademickim. Jednak
byli i tacy, którzy na eliminacje
trafili zupełnie "przypadkowo".
/TOM/

"Zlote Laury"
rozdane
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
A oto pełna lista nagrodzonych: Bardzo prestiżową nagrodę - "Złoty Laur", którą
wręczał przybyły specjalnie na tę
okazję wiceminister obrony narodowej Jan Kurlata, otrzymali:
Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe AGRO-RAMI Zakład
Mięsny - Nowe Skalmierzyce,
ARCUS Platynowy Dealer Xerox - Warszawa, EKPOL Gornośląski sp. z 0.0. - Chorzów,
Grupa Przemysłowa.. "Sobiesław Zasada Centrum" SA, Instytut Technicznych Wyrobów Włókienniczych MORATEX - Łódz, NAT Company
- Warszawa, System Ochrony
SEZAM sp. z 0.0. - Warszawa,
Polska Korporacja Termorenowacji - Warszawa, TARPAN

rym rośnie tytoń i uważa, iż
prawdziwy mężczyzna powinien
odznaczać

się

wytrwałością

i pracowitością. Natomiast politykowania lepiej niech unika, bo
według niego nie przynosi ono
żadnego pożytku.

Kulminacyjnym punktem
zlotu było zasadzenie dębu
Wojtek-Bartek, przy którym
postawiono tablicę z wizytówkami uczestników imprezy.
AGATA NIEBU DEK

Goście targów na stoisku Grupy
trum" S A.

LYOVIT - Kielce, STARFAX Warszawa, Wojskowe Zakłady
Uzbrojenia nr 2 - Grudziądz,

Kielce, ABSOLUTUS s.c. Kielce, DANFOS - Warszawa,
ZM MESKO .. Skarżysko-Ka-

Zakłady Przenwsłu Odzieżo

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
w Ostrowcu na ul.
Polnej 15 - letni Paweł przechodził przez ulicę w niedozwolonym miejscu i został potrącony
grzez "poloneza". Na ul. Nowy
Swiat w Kielcach kierująca "oplem" Anna B. najechała 12-letnią
Również

dziewczynkę

Giną

"górale"

ciągu kilku
zgłoszono dużą
dzieży rowerów

W

ostatnich dni
liczbę kragórskich, na
które panuje "złodziejska" moda. By uniknąć strat policja proponuje znakowanie jednośla
dów.

HURT -TANIO
HORTEX lEżAJSK, KORAL, AUGUSTO
SU LIMA i inne - pełny wybór
zł)
zł)

RITA MOTORS AUTORYlOWANY DEAlER

Kielce. ul. D~ 52, tel. (041) 430-10, 68-12-35,36, fax 68-12-37

P.H. HOSSA S.c.
26-600 Radom
ul. Tartaczna 1
tel./fax 227-54

wego RAFIO - Swiebodzice.

/WTO/

APEm NA ROWERY
Na ul. Sienkiewicza w Kielcach przy banku BGŻ 14-letni
Marcin napadł rówieśnika - Andrzeja. Zagroził chłopcu pobiciem
i zabrał mu 20 zł. Sprawca rozboju przebywa w P'olicyjnej Izbie
Dziecka. W Busku przy ul. Waryńskiego Sylwester S. razem
z innymi mężczyznami obezwładnił przechodnia, któremu
ukradł... zapalniczkę i papierosy. W tym samym miejscu pięciu
sprawców napadło na Daniela
G. - zabrano mu dokumenty
i niewielką ilość pieniędzy.
Włamano się do restauracji
"U Ducha" w Zagnańsku. Zło
dzieje zdjęli z zawiasów drzwi,

o-"2.c:r'"\DiS:
r TEL. 430-10, &8-12-35, 3&

~ KIELCE, UL. DOMASZOWSKA 52

(249 mln
(306 mln

Zasada CenFot. A. Piekarski

Poznań.
"Złotym Laurem" za aranża
cje stoisk wyróżniono: MITEX -

@CENTERTEL

zł
zł

"Sobiesław

sp. z 0.0. -

W NIE OPROCENTOWANYCH
RATACH I LEASINGU

Peugeot 106 od 24.900
Peugeot 306 od 30.600

Sprzętu

KOSĄ

KOMÓRKOWE

leasingu
osobowych w wersji VAN

Przedsiębiorstwo

Ochronnego MASKPOL - Konleczkl, PUH UNITHERM s.C. Warszawa, VIESSMAN sp.
z 0.0. - Lublin, Zakłady Konfekcji Technicznej LUBAWA Lubawa.
Wyróżnienia za prezentację
swoich ofert otrzymały: Bielska Fabryka Szczotek BEFASZCZOT - Bielsko-Biała, BĘLLO
NA - Warszawa, Zakłady Przemysłu Bawełnianego ESKIMO
- Łódz, Fabryka Sprzętu Ratunkowego I Lamp Górnlcznych FASER - Tarnowskie Góry, "Gazeta Policyjna", HERZ
Armatura i Systemy Grzewcze
sp. z 0.0. - Kraków, KABURY
Szymańskiego - Kielce, PPUH

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

TELEFONY

Możliwość

mienna, PIA PIASECKI - Kielce, OK TEAM - Stara Miłosna,

czynne

7.00·22.00

http://sbc.wbp.kielce.pl

wyłarnyłi

kraty i ukradli odtwarzacz
wideo. Na ul. Chrobrego w Kielcach okradziono altankę dział
kową. zginęły 4 leżaki, folia tunelowa i magnetofon. W Kielcach na
ul. Grunwaldzkiej żona z mieszkania byłego męża wyniosła bez
jego wiedzy odkurzacz, krajalnicę
i robot kuchenny.
W Ostrowcu na gorącym uczynku zatrzymano Henryka G.,
Jerzego Ł., i Marka T., którzy
włamali się do sklepu przy ul.
Stawki. Na ul. Sawickiej w Kielcach ujęto dwóch mężczyzn
i kobietę - sprawców włamania
do kilku samochodów. Zrabowane mienie odzyskano. W Niwkach policja w pościgu zatrzymała trzech młodych mężczyzn,
którzy wtargnęli do mieszkania
Sylwestra M. grożąc domownikom bronią własnej konstrukcji.
W Starachowicach w mieszkaniu znaleziono zwłoki Jana B., lat 41, będące w rozk~
dzie. Przyczyna śmierci męz
czyzny była prawdopodobnie
naturalna.
W Skarżysku w banku PKO
ujawniono fałszywy banknot
100-dolarowy i podrobione 100
, marek niemieckich.
/AO/

PrzedsiębioISIwo

•
:

Robót Komunaln)th sp. Z 0.0.
Radom, ul. Wrocławska 4, tel. 530-26, 532-82

oferuje:

- kompleksowe wykonawstwo
dróg, ulic, placów
- sprzedaż krawężników lukowych
i innych wyrobów betonowych!

Kraj
Każdy

pracownik URM ma dwóch zwierzchników

ŁADZA

DLA PREZESA

Szef Urzędu Rady Ministrów, Marek Borowski, uważa, że w ramach reformy centrum trzeba także zreformować URM. Twierdzi, że przede wszystkim należy
spowodować, żeby różne funkcje skupione obecnie
w URM były odpowiednio usytuowane. One nie
muszą, a nawet nie powinny być w jednym urzędzie.

Historyczny rok 1995?

Kodeksem w
wystąpieniu minister
sprawiedliwości Jerzy Jaskiernia
podkreślał konieczność podniesienia płac sędziowskich . Mówił
też o priorytetowym znaczeniu
zwalczania przestępczości zorganizowanej. Przypomniał, że na
utworzeoie wydziałów do spraw
zorganizowanej przestępczości

przy

prokuraturach

wo-

jewódzkich-znalazły się pieniądze
z rezerwy budżetowej. Dodał, że
przy okazji twąrzenia tak waż
nych instytucji można oczekiwać
większego dopływu pieniędzy do

resortu.
"1995 r. może być historyczny .
ze względu na nowelizację prawa karnego· - podkreśl ił Jaskiernia. Zapowiedzi ał, że MS przewidl,lje przedstawienie w czerw-

kać rzeczywistą , realną władzę

w obrębie Urzędu Rady Ministrów. Dzisiaj jest to tak, że
każdy pracownik URM ma
dwóch zwierzchników. Poszczególne komórki podlegają
mnie i pośrednio premierowi mówi M. Borowski. Sądzi on, że
to powinno ulec zmianie. Z URM
powinna s i ę wydzi eli ć osobna

bandytę

Policja sądowa, która miałaby chronić budynki sądów i prokuratur utworzona zostanie w drodze nowelizacji ustawy poli~yjnej - planuje Ministerstwo Sprawiedliwości.
W swoim

- Przede wszystkim prezes
Rady Ministrów powinien uzys-

cu na forum Rady Ministrów nowych
kodeksów:
karnego,
postępowania kamego i karnego wykonawczego, Podkreślił,
że w nowym kk zaostrzono kary
za szczególnie niebezpieczne
przestępstwa , m.in. za wymuSzenie rozbójnicze, zamach na
sędzi ego i prokuratora, spowodowanie wypadku drogowego
połączone z ucieczką z miejsca
jego popełnienia , działania
w zorganizowanych grupach
przestępczych.

Książę

na prezydenta
Kandydatem na prezydenta
RP z ramienia Polskiego Ruchu Monarchistycznego jest
-Leszek Wielki Książę Wierzchowski. Zadecydowali o tym
delegaci PRM z kraju I zagranicy - poinformował dziennikarzy w niedzielę w południe
L. Wierzchowski.
Według niego, PRM liczy na
elektorat "światłego narodu oraz
mniejszości narodowych i religijnych". Gdyby został prezydentem chciałby wiele zm ienić
w polskiej polityce zagranicznej.

struktura - sekretariat generalny
rządu. Sprawy gospodarcze,
które w tej chwili są w kompetencji URM, np. współpraca
transgraniczna - powinny być
przeniesione do resortów gospodarczych.
Uznając, że zmiany te mogą
być dokonane dopiero wraz
z reformą centrum gospodarczego, M. Borowski zapowiada swe aktywne działanie na
rzecz takiej reformy.

Sąd ogłosił

Upadłość

Agrobanku
Sąd Wojewódzki w Warszawie ogłosił upadłość Agrobanku SA. Postanowienie
w tej sprawie zostało wydane
na niejawnym posiedzeniu 21
kwietnia.
Na syndyka masy upadłościo
wej sąd . wyznaczył osobę fizyczną. Zaden z kilku banków,
do których zwrócono się w tej
sprawie nie zgodził się na pełnie
nie roli syndyka.
Agrobank jest największym
z banków, które dotąd ogło
siły upadłość.

Admiralski kuter •••

Na

ż yl et

Zaw r Óc o.ne

"Elbląg" służył

Przez ostatnie 5 lat kuter rakietowy
w Morskim
, Oddziale Straży Granicznej, strzegąc polskiej strefy ekonomicznej na Bałtyku. Obecnie, zgodnie z decyzją dowództwa MOSG,
zacumowany przy nabrzeżu Westerplatte, czeka na dopełnienie
swego losu: albo ktoś go kupi i zaadaptuje do celów pokojoTransport ponad 9 ton brudwych, albo pójdzie na złom.
Na zdjęciu: klienci przed
nej odzieży, butów i używanej
siedzibą Agrobanku w Warbielizny zawrócili do Niemiec
wej. Zamin jednostkę przekazaszawie, w dniu kiedy prezes
Decyzję o kasacji " Elbląga" owczoraj w nocy celnicy z polraz innych starych jednostek we
NBP zawiesiła jego' dziano MOSG, zdemontowano wyflocie MOSG spowodował brak
rzutnie rakietowe i inne elemensko-niemieckiego przejścia
łalność.
granicznego w Krajniku Dolty uzbrojenia typowe dla okrętów
funduszy na ich coraz kosztowFot. PAP/CAF - Paweł
nym.
Kopczyński
wojennych tej klasy.
niejsze remonty - poinformowaSzczecińscy celnicy oraz funno w dowództwie oddziału .
kcjonariusze Pomorskiego OdZanim " Elbląg" objął służbę
działu Straży Granicznej cofnęli
w MOSG, przez 20 lat służył
nielegalne palki
Tablice rejestracyjne
z granicy w ub.r. oraz w pow Marynarce Wojennej. Okręt
czątkach br. ponad 300 .brudma 49 m długości , 3,7 m zanurzenia i 370 ton wyporności. Donych transportów" m.in. zużytej
odzieży, opon samochodowych,
wodził nim m. in. wiceadmirał
nie nadających się do użycia arPiotr _ Kołodziejczyk, później
tykułów gospodarstwa domoweszy dowódca polskiej floty wogo, chemikaliów itp:
jennej i minister obrony narodo-

b r Ud Y

Postanowił wybudować

Kraj lat

sobie

ojczyznę

dziecięcych

Władysław Dereń, emerytowany ekonomista z Raciborza w woj . .
katowickim, wystawił przed swoim domem zespół nie zwykłych budowli. Własnoręcznie wzniesiona przez nlego bajeczna architektura
to sentymentalne wyobrażenie "kraju lat dziecięcych", czyli Kozłowa
koło Tarnopola, który Władysław Dereń opuścił wraz z rodzicami tuż
po urodzeniu. Teraz, jak sam mówi, postanowił .zbudować sobie
Wschód na Zachodzie, zbudować swą małą ojczyznę" . Najpierw
POwstała więc kamienna kaplica, potem miniatura kresowego zamku,
baszty, wiatraki i młyńskie koła. Na ścianie zamku znajdują się herby
Raciborza, Tarnopola i Lwowa. Władysław Dereń buduje obecnie
br~mę prowadzącą do tych potężnych i solidnych budowli. Swe
dZieło poświęcił pamięci ojca.
Na zdjęciu: Władysław Dereń i jego niezwykłe budoyvle.
Fot. PAP/CAF - Krzysztof Swiderski

Nocne czuwanie
•
przy granicy

strona 3
Dyrektor Niedzielski zaprasza
czytelników "Echa" na pokaz
i promocyjną sprzedaż

Aluminiowe felgi
do "polonezów"
- Tysiąc obrobionych aluminiowych felg do
" polonezów" czeka na pomalowanie. Jeśli to
zostanie wykonane, wspólnie z " Echem" zaprosimy miłośników motoryzacji na pokaz
i promocyjną sprzedaż tych tak oczeki~a
nych felg. Mam nadzieję że będzie to w maju
- powiedział HENRYK NIEDZIELSKI, dyrektor
ekonomiczny Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Gorzycach.
Pierwsza partia promocyjna
felg do "polonezów" zostanie pomalowana na dotychczasowych
urządzeniach , natomiast za kilka
tygodni zostanie uruchomiona
nowoczesna malarnia, która zapewni najwyższą jakość powłok
felgom produkowanym już seryjnie. Sprzedaż felg do "polonezów" rozpocznie się na
przełom i e czerwca i lipca.
WSK próbowała znaleźć wykonawcę
prac
malarskich,
przeprowadzono wiele prób.
Niestety jakość prac była kiepska, na co nie mogla sobie pozwolić tak renomoWana firma jest
WSK. Gdy zakład w Kętach
spełnił oczekiwania techniczne,
okazało si ę że malowanie i transportowanie są zbyt drogie.
W ten sposób szefowie WSK
doszli do wniosku, iż najlepszym
rozwiązaniem będzie zakupienie nowoczesnych urządzeń
malarni i wykonywanie tych prac
w Gorzycach.
- Z naszych sondaży i informacji uzyskanych od dealerów wynika, iż zapotrzebowanie na felgi będzie dość duże, większe niż przewidywaliśmy. Cena będzie atrakcyjna,
wielkość produkcji powinna
zaspokoić potrzeby właścicie
li samochodów. Moda na aluminiowe felgi dotarła także do
naszego kraju - powiedział H.
Niedzielski.

Kiedy będą felgi do "cinquecento"? W Gorzycach dowiedzi eliśmy się , iż aluminowe felgi
do tych aut przechodzą obecnie
próby i testy w Przemysłowym
Instytucie Motoryzacji. Jeśli badania zakończą się pomyślnym
wynikiem, a w WSK nikt w to nie
wątpi ,
wówczas pozostanie
przygotowanie produkcji i ogło
szenie
terminu
sprzedaży.
Chętnych nie braknie, bowiem
i w tym przypadku cena będzie
wybitnie
konkurencyjna
w porownaniu do cen felg sprowadzanych zza granicy.

***
W ten sposób zapowiedzi
sprzed kilku tygodni, które wraz
zdjęciami ukazały się w "Echu", ziszczą się i felgi można
będzie kupić. Przez kilka tygodni
otrzymywaliśmy wiele telefonów,
listów, czytelnicy odwiedzali nas
w redakcji, pytając kiedy i gdzie
można będzie kupić takie felgi.
Nic dziwnego, że szefowie WSK
"Gorzyce", wykazując zrozumienie dla wywolanego zainteresowania, już dziś zapowiedzieli prezentację felg w maju.
Dlatego wszystkich zainteresowanych zachęcamy do lektury
gazety. W ciągu kikunastu dni
podamy miejsce i termin prezentacji i sprzedaży promocyjnej.
A.ORUCZ

ze

Bardzo dużo polskich i niemieckich samochodowych tablic
rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych oraz innych dokumentów, umożliwiających "legalizację" samochodów sprowadzonych do Polski z naruszeniem obowiązujących przepisów,
znaleźli w nocy z 21 na 22 bm. funkcjonariusze Straży Granicznej
w samochodach i bagażach należących do dwóch Ukraińców
I trzech Polaków.
Kontrolą,

przeprowadzoną

w rejonie przejścia granicznego
w Kołbaskowie i znajdujących
się tam parkingów, objęto w nocy z 21 na 22 kwietnia 250 pojazdów i 400 osób. 10 samochodów sprowadzanych do Polski w złym stanie technicznym
cofnięto z powrotem, 10 osób,
które przebywały w Polsce z naruszeniem prawa otrzymało wizy administracyjne, nakazujące
im opuszczenie Polski w ciągu

Szkoła Zarządzania

i Marketingu

ł

zaprasza
na kurs
"Syndyków"

zaproszenia prosimy
ki e rować na adres : Kielce,
Al. 1ODO-lecia PP 4, tel./fax
452-46,414-21 w. 258, 259

48 godzin. Zatrzymano dwóch
B iałorusinqw przy których znaleziono nielegalnie posiadane elektryczne pałki obezwład
n iające .

Mamusia z tatusiem poszli do

więzienia

METODY NAUCZANIA
Na kary dwóch i trze.ch lat więzienia skazał Sąd Rejonowy
w Grajewie/woj. łomżyńskie/ małżonków R., oskarżonych o bestialskie pobicie w sierpniu ub.r. swej 8-letniej córki Ani!. Dziecko
zostało skatowane za to, że nie umiało tabliczki mnożenia. Wyrok nie jest prawomocny - poinformowano 22 bm. w grajewskim
sądzie.

27 -letnia Barbara R. skazana
został a na dwa lata pozbawienia w o lności, jej 31-letni mąż

Edward na 3 lata. Na 3 lata zostały im odebrane prawa rodzicielskie. Sąd udowodnił obojgu

http://sbc.wbp.kielce.pl

z n ęcanie się

nad córką od 1990

r.
Wydarzenie miało miejsce we
wsi Ruda koło Grajewa, rodzinnej
miejscowości R. W chwili pobicia
dziecka małżonkowie byli pod

wpływem

alkoholu. Ania została ukarana za to, że nie umiala tabłiczki
mnożenia Bito ją drewnianym kijem i gumowym wężem . Nieprzytomna dziewczynka przeleżała
trzy dni w domu, zanim - po interwencji dZiadków - trafiła do szpitala. P rzeszła trepanację czaszki i usunięcie krwiaka mózgu. Sąd Rodzinny w Grajewie zadecydował
umieścić dziecko, po wyjściu ze
szpitala, w łomżyńskim pogotowiu
opiekuńczym .

strona 4

Kraj
czynszu, kłócił się z sąsiadami,
ubezpieczył mieszkanie, rozpoczął wywożenie dobytku.
Czy był sprawcą eksplozji w gdańskim wieżowcu?
Nie

płacił

LOKATOR Z PARTERU
Nie ma dotychczas podstaw do twierdzenia,
że sprawcą poniedziałkowego wybuchu gazu
w gdańskim wieżowcu przy al. Wojska Polskiego 39 był jeden z jego lokatorów.

WIOSENNA S
~r:r:III
SaR.ł

O

••
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Szansa liczb!
Sprawdź, czy na Twojej karcie znajdują się liczby, które zostały opublikowane w "Echu Dnia". Jeżeli stwierdzisz fakt posiadania takich liczb, zakreśl je na swojej karcie.
Gdy stwierdzisz, że zakreśliłeś wszystkie liczby przy danej
kategorii nagrody, wygrywasz tę nagrodę .

- W trakcie dochodzenia
nadal rozpatrywane są 3 podstawowe wersje: nieumyślnego
spowodowania ulatniania się
gazu, przyczyn technicznych
związanych np. ze zużyciem instalacji oraz zbrodniczego spowodowania wybuchu - powiedział 22 kwietnia dziennikarzowi
PAP nadkomisarz Wojciech
Oeptuła, rzecznik prasowy KW
Policji.
Według
doniesień
prasowych, eksplozję gazu spowodować mógł jeden z mieszkańców
wieżowca /który był zresztą
jedną z pierwszych śmiertel
nych ofiar znalezionych po wybuchu/. Nie oplacał on od

dłuższego czasu czynszu, pozostawal JN konflikcie zarówno
z lokatorami budynku, jak i za!
rządem Spółdzielni "Nasz Dom",
ubezpieczył swoje mieszkanie,
a ostatnio miał rozpocząć wywożenie swojego dobytku.
Na policję zgłosił się nate-miast kierowca samochodu dostawczego "żuk", poszukiwany
w związku z dochodzeniem,
mającym ust!łlić przyczyny wybuchu gazu. Swiadkowie zeznali, że kilka dni przed wybuchem
ładował on do swego pojazdu
kartony i worki foliowe, podawane mu przez balkon z mieszkania na parterze wieżowca.

W wyniku wybuchu gazu
w wieżowcu przy al. Wojska
Polskiego 39 w Gdańsku, któ-

miał miejsce w miniony poniedziałek, zginęło 20 osób, a
2 uznawane są za zaginione.

ry

Ratownicy podczas przeszukiwania rumowiska.
Fot. PAP/CAF - Stefan Kraszewski

Szansa symboli!
Sprawdź, czy na Twojej karcie konkursowej znajduje się symbol
zgodny z symbolem opublikowanym w gazecie. Jeżeli stwierdzisz, że symbole są identyczne wygrywasz nagrodę niespodziankę·

Pamiętaj!
Można zakreślać tylko te liczby, które były publikowane w
"Echu Dnia". Nagrodę można odebrać tylko wtedy, gdy najpóź
niej do godziny 16 następnego dnia po zakreśleniu ostatniego

numeru przy danej kategorii nagrody lub stwierdzeniu zgodności symbolu na karcie z symbolem podanym w gazecie,
zgłosisz się do naszego

biura w Kielcach, ul. Targowa 18
lub zatelefonujesz
pod numer w Kielcach 321-456.
Uwaga!
Wygrane z piątku i soboty
do godzin"y 16.

można zgłaszać

w.. poniedziałek

Sila wybuchu wyrzuciła
właściciela na zewnątrz

Szaszłykarnia
Dwie osoby doznały poparzeń 1111 stopnla-w wyniku wybuchu 3 butli z propanem-bu-

Napad na Izefa
dolarowego Interelu

Miliardy
w walizce
Czterej
uzbrojeni
mężczyźni napadli w niedzielę
rano na właściciela kantoru
wymiany walut we Wrocławiu.
Grożąc bronią odebrali mu neseser, w którym było 500 tys. zł
/5 mld starych zł! - poinformował PAP oficer dyżurny KW PolicJI we Wrocławiu.
Napastnicy, którzy przyjechali
na dwóch motocyklach, zaatakowali
właściciela
kantoru
w momencie, kiedy wychodził
ze swojego mieszkania. Dwaj
z nich podeszli do mężczyzny od
tyłu i grożąc bronią odebrali mu
neseser
z
pieniędzmi.
Następnie wsiedli na motocykle
i odjechali w nieznanym kierunku.

na butli

tanem I pożaru szaszłykarni
przy ul. Szafera w Szczecinie.
Przyczyną wypadku, do którego doszło w sobotę po połud
niu było najprawdopodobniej
rozszczelnienie Instalacji gazoweJ- poinformował dyżurny
oficer operacyjny Komendy
Rejonowej Państwowej Straży
Pożarnej w Szczecinie.
Dwie osoby - właściciela
szaszłykarni oraz klienta - z poważnymi poparzeniami głowy,
pleców i kończyn przewieziono
do szpitala kolejowego w Szczecinie. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
Szaszłykarnia została niemal
całkowicie zniszczona - straty
szacuje się na 10500 nowych zł.
Właściciela siła wybuchu wyrzuciła na zewnątrz.

W sąsiedztwie
"Mon.ru"

Kompot
na melinie

Wirusem kleszczowego zapalenia mózgu I opon rdzeniowomózgowych można zakazić się m.in. pijąc nie pasteryzowane
mleko. O profilaktyce I leczeniu tego schorzenia mówili w sobotę w Płocku specjaliści Państwowego Zakładu Higieny I warszawskieJ Kliniki Chorób Odzwierzęcych I Tropikalnych. Podczas spotkania zaprezentowano szczepionkę przeciwko temu
wirusowi pn. FSME-IMMUN InJect.

Wirus może doprowadzić
do zmian psychi_c znych

Infekcja
prosto z lasu
W Europie wczesnoletnie,
kleszczowe zapalenie mózgu
i opon mózgowych występuje
najczęściej w Austrii, Czechach,
Słowacji, Szwajcarii, Szwecji
i Wielkiej Brytanii. W ub.r. w Polsce odnotowano 181 przypadków tej choroby, najwięcej
w północno-wschodnim regionie kraju. Na skutek zakażenia
zmarło 5 osób. Chorobę wywołuje wiruą przenoszony przez
kleszcze. Zródłem zakażenia
mogą być także zainfekowane
zwierzęta.
- Wrażliwość

na zakażenie wirusem jest powszechna. O rozpoznaniu choroby decydują
zwykle wywiad epidemiologiczny i badania serologiczne. Wirus
powoduje gorączkę, bóle głowy
i stawów. Może doprowadzić do
zmian psychicznych, porażeń,
a nawet ~gonu - powiedziała dr
Jadwiga Zabicka z Państwowe
go Zakładu Higieny w Warszawie.
Kleszczowe zapalenie mózgu
i opon mózgowych występuje od
kwietnia do października. Zapadalność na tę chorobę wzrasta
na przełomie czerwca i lipca.
to
spowodowane
Jest
zwiększoną aktywnością kiesz-

czy. Ogniskami infekcji są lasy,
glównie liściaste, polany i błonie
nad rzekami.
Ukąszenie kleszcza nie Jest
bolesne. U człowieka mieJscami tlkąszeń są często głowa,
uszy I zgięcia dużych stawów.
Skuteczną ochronę przed zakażeniem wirusem podczas
spaceru w lesie dają szczepionka lub odpowiedni strój.

Ulan ja ci, ulan

Szarża

w Cytadeli
Wczoraj, w drugim I ostatnim dniu odbywających się
w Poznaniu "Dni Ułana '95",
przez miasto przejechała kawalkada jeźdźców, w tym
szwadron w historycznych
mundurach polskiej Jazdy.
Na terenach poznańskiej Cytadeli odbyły się pokazy szarzy
kawaleryjskich,
musztry,
jeździeckiego kadryla oraz konkurs "Militari".

PANI

WIESŁAWIE SZEWCZUK-BOROWlECKlEJ
wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci
Coraz częściej policjanci trafiają do mieJsc, w których narkomani produkują tzw. polską heroinę_ Ostatnio takie miejsce odkryli policjanci ze specjalnej grupy ds. zwalczania narkomanii
w bezpośrednim sąsiedztwie szczecińskiego "Monaru" .
Na zdjęciu: podczas przeszukania narkomańskiej meliny.
Fot. PAP/CAF - Jerzy Undro

http://sbc.wbp.kielce.pl

OJCA
składają

uczniowie I pracownicy

Państwowych Szkół Sztuk Plastycznych

w Kielcach
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8 godzin

•

55 minut w Polsce

I

WIZYTA NIEOFICJALNA
Biuro prasowe Stolicy Apostolskiej podało dokładny
progr8J!l wizyty Jana Pawła II w Czechach, w czasie której
Ojciec Swięty odwiedzi również nieoficjalnie Polskę.
Według
przedstawionego
programu papież przybędzie do
Czech 20 maja, a 21 maja dokona w Ołomuńcu kanonizacji
błogosławionego Jana Sarkandera
oraz
błogosławionej
Zdzisławy z Lemberku.
W poniedziałek, 22 maja br.
o godzinie 9.25 papież przyleci
helikopterem z Ołomuńca do
Skoczowa, miejsca urodzin Jana Sarkandera. O godzinie 9.45

się z przedstawicielami
społeczności ewangelicko-luterańskiej, a o godzinie 10.30 odprawi mszę na Kaplicówce. Po
zakończeniu mszy i krótkim odpoczynku Jan Paweł II uda się
do Bielska-Białej , gdzie w sie-

spotka

dzibie biskupa diecezji bielskożywieckiej spotka 'Się z prezydentem RP Lechem Wałęsą.
•Spotkanie z prezydentem wyznaczono na godzinę 15.55. Już

Karadzić zagroził rozpętaniem

III wojny

światowej

Ugodzony
działacz

\

Niebezpiec~ny

na godzinę 16.10 planowana
jest rozmowa z premierem
Józefem Oleksym.
Po prywatnych romowach
z prezydentem i premierem, Jan
Paweł II uda się do Zywca, gdzie
na Rynku spotka się ludnością
miasta. Odlot papieża do Ostrawy, skąd wieczorem uda się do
Rzymu wyznaczony został na
godzinę 19.
Wizyta Jan Pawła II w Czechach jest 64 pielgrzymką
zagraniczną jego pontyfikatu.
Po raz piąty odwiedza papież
Polskę, ale po raz pierwszy
jest to wizyta nieoficjalna.

lider

Przywódca bośniackich Serbów Radovan Karadzić zagroził
w sobotę wieczorem "trzecią wojną światową", jeśli śpołecz
ność międzynarodowa nie uzna państwa serbskiego w Chorwacjll BośnI.
- Albo będzie trzecia wojna
światowa, albo uznanie Serbów
- powiedział R. Karadzić na konferencji prasowej w Pale. Poinformował on także, że wkrótce
zaproponuje przeprowadzenie
we wszystkich serbskich krajach
Strumienie wody z wozów
strażackich na lotnisku Heathreferendum w sprawie zjednorow koło Londynu powitały
czenia Serbów.
lądowanie pierwszego szeroUder bośniackich serbów odrzucił rezolucję Rady Bezpiekokadłubowego
"boeinga
777"
wyprodukowanego
czeństwa ONZ o rozmieszczew Seattle IUSA/. Zaprojektoniu żołnierzy sił pokojowych
wany w całości przez kompuONZ na granicy bośniacko-chor
tery odrzutowiec United Airllwackiej. Zagroził także ich anes może zabierać na pokład
resztowaniem. - Nie akceptujemy ani takiej rezolucji, ani też
ponad 300 pasażerów I wkrótce zastąpi przestarzałe "jumRady Bezpieczeństwa - powiebo jety".
dział R. Karadzić.
Fot. PAP/CAF-EPA

"Boeing 777"

Czołowy działacz sekty Najwyższa Prawda, podejrzanej

o zamach w metrze tokijskim
z użyciem trującego gazu, otrzymał cios nożem w brzuch
na ulicy w centrum Tokio,
w pobliżu kwatery głównej
swej sekty. Odwieziono go
bardzo zakrwawionego do
szpitala. Zraniony nazywa się
Hideo Mural I znany jest jako
szef badań I technologII
w sekcie Najwyższa Prawda.

Alarm

w Disneylandzie
FBI prowadzi dochodzenie, kto dostarczył fałszywą InformacJę o tym, że japońska sekta planuje zamach terrorystyczny
zUŻyciem gazu trującego na jeden z amerykańskich parków rozrywki Disneyland w Kalifornii.

-Koniec strajku

W niedzielę wczesnym poPołudniem ..zakończył się
najdłuższy dd ponad 90 lat

~ajk generalny kolejarzy na
ę9rzech. Pociągi nie Jeździły
Przez 3,5 dnia. Powodem
strajku był brak układu zbioroWego określającego podstawowe warunki pracy koleja~. Po 86 godzinach strajku
kflejarze I dyrekcja WęglersCh Kolei Państwowych
ftAA.VI podpisali porozumienie
IIOd poniedziałku ruch poc ągu wróci do normy.

Rzecznik departamentu sprawiedliwości Carl Stern oświad
czył, że nie ma podstaw do udzielania wiadomości , którą
podał dziennik "The Baltimore

Sun" w sobotę , iż władze zatrzymały dwóch Japończyków na
lotnisku w Los Angeles na kilka
dni przed Wielkanocą i znalazły
przy nich pisemne instrukcje, jak
wyprodukować toksyczny gaz
sarin.
C. Stern stwierdził, że władze
federalne zareagowały na raport
o groźbie zamachu w Disneylandzie w Anaheim, ale "ta, tak
jak i inne okazała się fałszywym
alarmem".

Armia Patriotyczna
zamordowała

8000 ludzi

Masakra
w obozie
- Ogólna liczba lofiarl wynosi
teraz około ośmiu tysięcy na
podstawie poszukiwań prowadzonach przez zambijskie oddziały ONZ i australijski zespół
medyczny - powiedział major
Mark McKay. - Nie mamy nowych szacunków, co do liczby
rannych 1.. ./ Nasi ludzie zajmują
się teraz niesieniem szybkiej pomocy rannym - dodał.
- Wysłano buldożery do obozu, by wykopać olbrzymie masowe groby dla zabitych, oddziały
Ruandyjskiej Armii Patriotycznej
zezwoliły na zwiększenie pomocy; powiedział M. McKay.
Swiadkowie twierdzą, że
mężczyźni, kobiety i dzieci z plemienia Hutu zostali wymordowani w sobotę w Kibeho przez oddziały Armii Patriotycznej. Część
zginęła w wyniku paniki wywoła
nej przez ostrzał.

"Rosja demonstruje

agresywność"

Niespokojni
nad Bałtykiem
VI sesja Zgromadzenia Bałtyckiego lorganizacji międzyparla
mentarnej EstonII, Litwy I Łotwyl wyraziła "głębokie zaniepokojenie w związku z groźbami Rosji" użycia siły przeciwko innym
państwom w celu obrony praw ludności rosyjskojęzycznej.
Parlamentarzyści
trzech
państw nadbałtyckich poparli
decyzję prezydentów Estonii,
Litwy, Łotwy i Polski o nieuczes-

Pisemne in-strukcje •
jak wyprodukować sarin

Jednos~kl ONZ oceniają,
w obozie Klbeho w Ruandzle odnalazły 8 tysięcy zabitych I 650 rannych, przeszukując w niedzielę to miejsce powiedział
przedstawiciel
centrum koordynującego 0peracje ONZ w Ruandzle.

-

że

tniczeniu w moskiewskich obchodach Dnia Zwycięstwa, które
- uważają deputowani bałtyccy będą uroczystościami z okazji
,,50 rocznicy zwycięstwa ZSRR
w Europie".
Zakończona w sobotę w Rydze VI sesja Zgromadzenia
Bałtyckiego przyjęła 14 dokumentów, w tym oświadczenie
w sprawie wypowiedzi ministra
spraw zagranicznych Rosji Andńeja Kozyńewa, który 18 kwietnia
na posiedzeniu Rady ds. Polityki
Zagranicznej oświadczył, że Rosja nie wyklucza użycia siły zbrojnej w celu obrony ludności rosyjskojęzycznej, mieszkającej poza

granicami Federacji Rosyjskiej.
"Rosja często demonstruje swoją
agresywność
wobec innych
państw" - stwierdza komunikat.

Jacques Chirac • murowany faworyt?

Francuski wybór
Ogromna niespodzianka w pierwszej turze wyborów prezydenckich we FrancjI. Kandydat socjalistów Lionel Jospln znalazł
się na pierwszej pozycji, uzyskując 23,4 procent głosów. Na drugim miejscu znalazł się gaullista Jacques Chlrac, zbierając 20,0
procent. To on przechodzi do drugiej tury I będzie walczył 7 maja
z Josplnem. Premier Edouard Balladur został wyeliminowany
z dalszej walki - uzyskał tylko 18,5 procent głosów. Są to oczywiście wyniki wstępne, które mogą ulec zmianie.
czej

jest
nieszaw-

Prezydent Francois Mitterrand,
który w godzinach
rannych głosował
w Chateau-Chln
on w departamencie Nievre, gdzie
przez wiele lat był
merem, ostentacyjnie wybrał tylko
jedną kartkę wy.,borczą - z nazwls, kiem
kandydata
socjalistów Lionela Josplna. Ponieważ tego rodzaju
propaganda
jest
zabroniona w dniu
głosowania , telewizja nadała tę scenę
dopiero wieczorem,
na krótko przed
zamknięciem lokali
wyborczych.
F. Mitterrand udał
Przedwyborczy plakat na jednej z ulic się następnie na
Paryża przedstawia ceremonialny strój
długi,..ponadgodzin
ny spacer po Chateprezydenta z pytaniem o zwycięzcę.
Fot. PAP/CAF-AP au-Chinon. Przeszedł 4 kilometry,
czym przekonał dziennikarzy, że
Według ocen Instytutu Badania Opinii Publicznej /BVN, abwciąż znajduje się w dobrym
zdrowiu.
sencja winna kształtować się na
poziomie 20,3 procenta, a więc
będzie podobna tej z 1969 roku.
Przypomnijmy, że w 1988 roku
Pamiątki
absencja wynosiła 18,6 procenta. We Francji, tradycyjnie, wybory prezydenckie wzbudzają
duże zainteresowanie. Tym razem jest inaczej, m.in. dlatego,
że jeden z kandydatów - gaullista Jacques Chirac - uchodzi za
murowanego faworyta. Nic jednak w tego rodzaj u walce wybor-

po III Rzeszy

Szczęka

Hitlera

Niemcy usiłują odzyskać
po Adolfie Hitlerze,
w tym jego ostatnią wolę i testament, które podobno znajdują się w londyńskim skarbcu - podał w niedzielę brytyjski tygodnik
.. Sunday Telegraph".
Wśród pamiątek jest także
szczęka Hitlera i część czaszki,
które podobno znajdują się
w pudelku kartonowym w Moskwie .
Przed zbliżającą się 50 rocznicą samobójstwa Hitlera Iw
przyszły weekendl toczy się spór
o to, do kogo należą pamiątki po
III Rzeszy - pisze tygodnik.
pamiątki

Polak poszukiwany przy pomocy psów

Zderzenie na autostradzie
Na autostradzie A-45 w pobliżu Dortmundu doszło w sobotę
wieczorem do poważnego wypadku samochodowego, w którym
ciężko ranne zostały cztery osoby, w tym obywatel PolskI.
Jak poinformowała policja, z niewiadomych przyczyn na skrzyżo
waniu Westhofen doszło do zderzenia trzech samochodów. Na skutek kolizji jedno z aut doszczętnie spłonęło . Policja daremnie P.9szukiwała przy pomocy psów drugiego Polaka, który prowadził jeden
z uczestniczących w wypadku samochodów. Z powodu tej kolizji na
ponad trzy godziny został wstrzymany ruch na autostradzie Kolonia
- Dortmund.
.

Schwytano sprawców zamachu w Oklahomie
Chęć zemsty miała być motywem działania 27-letnlego
Tlmothyego McVelgha, który
został w piątek oficjalnie oskarżony o podłożenie bomby
pod budynek rządowy w Oklahoma City. Z Informacji, jakle
udało się zgromadzić FBI wynika, że McVelgh ma skrajnie
prawicowe poglądy I był oburzony na rząd z powodu ataku
FBI dwa lata temu na siedzibę
sekty Davida Koresha w Waco, w Teksasie. W płomie
niach zginęło wówczas 86
osób.
Jeden z jego kolegów powiedział, że McVeigh był rozgniewany na rząd federalny za to, co
stało się w Waco i kilkakrotnie
odwiedzał miejsce, gdzie kiedyś
znajdowała się siedziba sekty.
Doprowadzony przed sąd
McVeigh nie przyznał się do winy i nie potwierdził tych przy-

nie

przesądzone i
podzianki są
sze możliwe.

puszczeń. Za tezą tą przemawia
jednak fakt, że do wybuchu
doszło dokładnie w drugą rocznicę wydarzeń w Teksasie.
McVeigh został aresztowany
już w półtorej godziny po wybu-

lefon z FBI, identyfikujący go jako podejrzanego w związku
z eksplozją.
Kiedy McVelgha wyprowadzono z więzienia, aby przekazać
go w ręce FBI, tłum

MŚCICIEL
jazdę z
mierną prędkością oraz

chu bomby za

nadbrak
tablicy rejestracyjnej. Znaleziono przy nim również półałtoma
tyczną broń. Przetrzymywany
w lokalnym więzieniu w miejscowości Perry, McVeigh miał być
wypuszczony na wolność i odpowiadać z wolnej stopy. Na pół
godziny przed uwolnieniem
miejscowa policja otrzymała te-

http://sbc.wbp.kielce.pl

zebrany

przed

zaczął wznosić

więzieniem

okrzyki - "zabójca dzieci"l
Drugi z podejrzanych, 40-letni
Terry NIchols, sam oddał się
w ręce policji w Teksasie. Jak
dotąd , nie wysunięto jednak
przeciwko niemu formalnych oskarżeń . Jest on jednak przetrzymywany w więzieniu w Kansas.
Nie jest również jasne, w jakim

stopniu w sprawę podłożenia
bomby zamieszany był brat Nicholsa - James, którego farmę
w Decker, w stanie Michigan,
przeszukiwała policja w piątek
w nocy.
Obecnie ekipy ratunkowe
przeszukują miejsca, gdzie
był żłobek. W chwili zamachu
przebywało w nim 30 dzieci.
mają
już
Ratownicy nie
nadziei na odnalezienie pod
.gruzami kogoś żywego.

Radioaktywna
konfiskata
Policja słowacka aresztowała członków międzynarodo
wej bandy I skonfiskowała 17
kg materiału radioaktywnego.
Jak poinformowało w sobotę
słowackie Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych, " jest to ponad
wszelką wątpliwość uran 238".

Ogłoszenia
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ZAPBASZAlIY Jf GODZ. 7.30.20.00
Budownictwo
CENTRUM MATERIAŁÓW ELEWACY JNYCH I DOCIEPLENIOWYCH. KIELCE, ZAGNAŃSKA 6. ZAPRASZAMY OD
9.00-17.00
JAVAIOOOO5

Kanasn- Kielce, 66-46-60: budowa domów pod klucz, ocieplanie
styropianem (putz), tynki wewnęt
rzne gipsowe (maszynowe), instalacje elektryczne, c. o., c. w. u.
VAT/00462

"Mabud"- stolarka i materiały
budowlane, cement z Małogoszcza.
Jędrzejów, Dojazd 1, tel. 613-52.
WNa/OOlll

Okna, drzwi, materiały budowlane, cement z Małogoszcza. "Mabud", Kielce, Zagnańska 72, tel.
484-19, fax 493-92, Skrzetlewska
4, tel. 68-44-40.
WNAIOOlll

Kupię mieszkanie do 30 tys. (Uroczysko, Stok). Kielce, 31-45-83 (po
16.00).
80/03733

Lokal do

wynajęcia.

Kielce, 68-

§~~_l1_(~lJ..:QQŁ __..._._._.~~~~
Małżeństwo poszukuje mieszkania
do wynajęcia, 1 lub 2 pokojowego. Stalowa Wola 41-01-60.
K1Mr/OOO16

Pomieszczenie na produkcję około
100 m- potrzebne. Kielce, 68-60-75.

80/03746
-_...._._-----_.__._--_._-_.._--_._.
__.

Poszukuję mieszkania do wynaję-

cia. KieJce, 61-44-88.
VAT/00413
Poszukuję do wynajęcia mieszka-

~l~.~.!<i~!~!.~.~_:.!Z:..._. __ . ._._~~2.
Poszukuję do wynajęcia domu jednorodzinnego, najlepiej z umeblowaniem. Kielce, 66-14-14.
80/03621
Poszukuję mieszkania do wynaję
cia. Kielce, 31-60-21, 32-42-38
(8.00- 15.(0).
80/03697
Sprzedam pawilon handlowy na
Plantach. Kielce 68-22-11 (po 18.(0),
80/03183

Płytki

ceramiczne: krajowe- oficjalny dealer firm "Jopex",
"Nordbud"",Ceramika Paradyż",
import bezpośredni- Hiszpania,
Włochy. Ceny korzystne. Jarek
Surma, Kielce- Słowik, Chorzowska 22, tel. 59-344.

.-.--.--.----.--:7.--...- ..-.-...-.--..-.-.-..Zamienię miszkanie 2-pokojowe
49 m na mniejsze. Kielce, 31-03-43
po godz. 14.00 (Os. Świętokrzyskie).
80/037f7

Zamienię

mieszkanie kwaterunkowe 2-pokojowe (bloki) Końskie na
podobne w Kielcach. Końskie 52-08.
MAKr/00064

JaVAIOOO41

TYNKI, SIATKA,

KOŁKI,

KLEJE DO STYROPIANU
MBK. KIELCE, OKRZEI 59,
TEL. 429-12, wew. 34.
JWl/N00031

Elektronika
Sprzęt RTV, przestrajanie, komis, tani sprzęt radiowy, JKN s. c.,
tel. 61-05-62, Kielce, ul. Żeroms
kiego 44.
WZru/00059

Medycyna
Masz problemy z cerą, włosami,
nadwagą. Studio Kosmetyki, Hotel
WNN00045
Bristol, ~j 106.
Medin- leczenie k.amicy żółcio
wej, nerkowej, prostaty, hemoroidów (bezoperacyjnie), łysienia. Zapisy: Kielce,487-18(15.00-17.00)'

--.-._-_._---_._...._--_...._.._._-_80/03671
.._-

Polinezyjski masaż Huna uwalnia od
stresów, nelWic, usuwa przyczyny chorób,relaksuje umysł; nauka masażu. Kieł
~~!.~2~d:~!.~:~:._. _. __ ._~~~_1
Zakład

Kupno
Chcesz sprzedać samochód zadzwoń. Kielce, 61-85-31.
80/03013

Firma kupi samochody zachodnie
rozbite, spalone. Kielce, 66-15-75.
---_._---_.._......__VAT/00474
._.... _.._..-..
Kupię antyki: meble, zegary, obrazy, porcelana- figurki, lampy, ży
randole itp. Końskie, tel. 40-59.
MAKr/00060
Kupię stary

motocykl. Kielce, tel.

68-44-88.
PI95/OOOO8

Stare aparaty fotograficzne. Kielce, 31-28-94.
80/03702

Lokale

Leczniczy "Zdrowie i Uroda", Kielce, Wojska Polskiego
51, 68-76-04, 61-91-67: gabinet
kosmetyki leczniczej, pielęgnacyjnej
(oodziennie 10.00- 19.(0), odchudzanie angielską dietą "Cambridge",
zabiegi korygujące, skutki odchudzania. Nowość!!!
AKMr/00026

Do wynajęcia pokój- osobne wejKielce, 66-49-44.

80/03734
--_._------_._----_.
__...-

Firma wynajmie lokal biurowy
przy ul. Sienkiewicza, ok. 100m
kw. Tel. 425-69, 68-12-09.
b<\'02742

Kupię

lub wynajmę komfortowe
mieszkanie. Kielce, 66-01-27.
VAT/00414

~ 4 pal. Wil h.i.1II.

Kielce, ul. Targowa 18
tel. 321-621, fax 32-45-40

AAA Autoalarmy Prestige Audiovox (zmienny kod, zabezpieczenie plZed rozkodowaniem).
Dodatkowe akcesoria zabezpieczające. Serwisy: Kielce, Manifestu Lipcowego 34, 32-65-99; l-go
Maja 191a (polmozbyt), 66-32-07.

Ford -części zamienne. Kielce Górników Staszioowskich 15. 502-52

AAA Amerykańskie autoalarmy
,,Alcatraz" (kod dynamiczny), oraz
"Legend", centralne zamki, znakowanie, radioodtwarzacze. Najlepsze
w kraju ceny oferuje: Wyłączny
przedstawiciel na Europę Audiopol.
Kielce, ul. Radiowa, tel. 429-67.

Zakłady

Naprawy Samochodówzapraszają! Kielce, Krakowska 62, 516-41.
MKVAIOO116

Mini- Schrott. Kielce,
544-58.

_._.._.._.. _... _.. __...._-_._.__.__._. __R/B/00045
.._-_. __ ."Costix"- Nieruchomości. Rynek
5,68-03-29.

MKn.rJ00()06

bO/02303

Rozbiłeś samochoo- zadzwoń: 6137-43 (całodobowo). Auto Fuli Serwis- usługi blacharskie, lakiernicze.
Kielce,Podlasie 16 (obok CPN, Barwinek). Gwarancja wysokiej jakości.
Ceny konkurencyjne. Skup samochodów powypadkowych do 6 lat.
WZru/00075

Akumulatory "Centra", ogumienie, filtry, oleje, części 126p, 125p.
Batalionów Chłopskich 93, 563-59.

Sklep Motoryzacyjny, Kielce, Pocieszka 17, prowadzi sprzedażczęś
ci Fiata 126 oraz motocyklowe
i motorowerowe. Kielce, 275-64.

Akumulatory firmy Akuma. Akumulatory do samochodów japoń
skich. Tanie niezawodne, 2 lata
gwarancji. Części motocyklowe,
Skoda wszystkie typy. "MotorZbyt", Kielce, Żytnia 3/5, teL/fax
61-67-78.

BRACIA STRZE'L CZYK RADOM ul. ŻEROMSKJEGO 31 tel./
fax 63-22-62.

23.

Młoda

UkboIOOOOl

MKruIOOO15

Nieruchomości

MKVN00097

Kieleckie

MKVAIOO112

JAVA/fXKJ68

Szlifujemy wały, cylindry. Kielce, Krakowska 226, tel. 68-32-22.

Działkę rekreacyjną ładnie poło
żoną,

28 arów, Góry Pieprzowe
sprzedam. Kamień Łukawski 23.
Sandomierz.
ILru/00059

Sprzedam działkę budowlaną uzbrojoną o powierzchni 606m kw.
wraz z rozpoczętą budową- zamknięta jedna kondygnacja- przy Robotniczej 74 w Końskich . Końskie,
62-01 (wieczorem).
MAKr/00063
_. .._.._ .._..
............. _._.._.............
_... _.......
Sprzedam działkę budowlanoprzemysłową 50 ar Kajetanów.
Kielce, 31-07-05.

__

_-_._

80/03713

80/03720

MKVNOO113

Szyby samochodowe- sprzedaż,
montaż, Autofenix. Szewce 39, k.
os. Nowiny. Tel/fax 592-05 oraz
Kielce, Al. Tarnowska 26.

A1ufelgi- raty, autoczęści zachodnie. Kielce, 42-467.
-_....
...._....._. __..
__._.......WZru/OOO62
_...._.__.._-Autoalanny- silicon- immobilisery, radiomontaż. Kielce, 434-79.

Tablice rejestracyjne, aluminiowe, wykonanie natychmiastowe.
Kielce ul. Leonarda 18 (dawna Moniuszki), 414-61 wew. 262.

Sprzedam dom pod Kielcami. Interlocum, 453-62.
WZVb/OOI36
_.._._ .... __................_._ .._....... _._._.._. ...............
.. _....
Sprzedam działkę 175m kw.
w Sitkówce k/ Kielc. Kielce,
61-88-59 .
---,._--_.--_._._---_..-._80/03739
...........
Sprzedam młyn elektryczny wraz
z domem piętrowym i działką
w Paradyżu. Paradyż, tel. 21. .

_--_

_-_.

JAVAIOOO59

JWru/OOO34

WSVAIOOO31

Autoalanny- Zakład Najwyższego
Zaufania poleca urządzenia ze
zmiennym kodowaniem- rzetelna informacja i doświadczenie. "Cebox".
Kielce, ul. Polna 7, tel. 461-38.

Telefoniczna giełga samochodowa. Kielce, 31-39-95.

WNa/OO118

Autoalanny atestowane, dynamiczny kod. Klejenie autoszyb,
znakowanie. "Karo". Kielce, Żniw
na 3, 68-07-88.
MKVA/OOO71

Autoalanny, blokady radiomonAleksander Jaszczak. Kielce, 61-71-81, 11-21-03.
taż, inż.

WZru/00074

"Auto- Max" - części nowe, używa
ne (samochody zachodnie). Kielce,
Domaszowska 45, 68-25-07.

MKruIOOO12
._._---_._--_._-_.._---_._-----

Auto- części, Fiat 126p, FSO, Polonez. Kielce, Bodzentyńska 33
(Wzgórze Pigwy).
Blokady mechaniczne. 61-56-31.

AAA AAA AAA Autonaprawa.
Osobowe. Busy, Autobusy. Blacharstwo z ustawieniem geometrii.
Lakiernictwo -komora lakiernicza.
Komputerowy dobór koloru. Gwarancja do 5 lat.Wyprzedaż części
125, 126. Suków - Papiernia 61-9412. Kielce. Sobieskiego. 61-52-74.

Ciągniki, maszyny

P/22J00W4

I p•• I pot, N. kudo., 101..I11III.
I ,.. I pot, wid. kodL. parUt
I p•• 2pot.•101., .... Iooaz.
3p.• 2pot.• wid.ludo., 101.
,.... 2pal. wid. helL. 101.
4p•• 2pot, N. kuch.. 101.. ,.n.
4p,3pal. IoI., .... 1ooaz.

RZECZPOSPOllTEJ

Motoryzacja

AAA AAA ZAPRASZAMY! Do
sklepu motoryzacyjnego PP. MOTOZBYT W KJELCACH przy ulicy Karczówkowskiej 9, czynne od
S:00-17.30,tel.68-44-50.ŻUK,PO
LONEZ, FSO, 126P. Akcesoria, akumulatory, łożyska, lakiery, ogumienie, chłodnice, grzejniki gazowe.

228
300
360
330
300
370
420
530

Biuro Reklam i Ogłoszeń
"Echo Dnia"
przyjmuje ogłoszenia do

MKVNOOO17

JWVAJOOO43

ście .

DNIN'

informacje
Biuro Reklam i Ogłoszeń
"Echo Dnia", Kielce, tel. (0-41)321-621

O

25-953 KIELCE
ul. Targowa 18
tel. 321-621
Dnia fax 32-45-40

Echo Reklama

szczegółowe

NA OGŁOSZEMA
DROBNE

BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ

drobne

80103051

rolnicze. Ceny
konkurencyjne. Raty- 0%. Części,
akcesoria, ogumienia, akumulatory
do wszystkich pojazdów. "Motoagromax" , Kielce, Kostomłoty 262,
11-16-57,453-15.
MKVAIOOll0

Dalmot- części- FSO, Polonez,
Fiat 126p, Cinquecento. Kielce,
Sandomierska 106, 68-21-05.
WNNOOI17

Dorabiam progi do samochodów zachodnich, poszycia drzwi
Łada 2107. Kielce, Rynek 9, tel.
68-18-64.
WZVNOO113

Elektromechanika, diagnostyka
silników, naprawy, montaż radiomagnetofonów. Kielce, 517-62.
BO/03740

__

_

_-

MAKr/00066

TIumnikiWalker. Kielce,516-41.

Sprzedam plac 26 arów z rozpoczętą budową w Paradyżu . Paradyż,
tel. 21 Końskie, 33-15

MKVNOO115

MAKr/00065

80/03738

Wartburg, Trabant, Skoda- tanie
Kielce, Słowackiego 16, tel.
WZru/00070
61-36-89.

części.

Najlepsze kursy komputerowe.
"Computex" Kielce 432-02.
WNNOOO83

OKW "Alfa" ogłasza III nabór do
Pomaturalnej Szkoły Detektywów
i Pracowników Ochrony w Kielcach na rok 1995/96. Zapisy od 20
marca, ul. Targowa 18, pok. 610,
~~~~~-3~_ _ _._ _ ~~492

Naprawy
AAA Piecyków, kuchenek gazowych, hydrauliczne. Kielce, 68-35-79.

..._. ___..._____ .. ____._... ~_<?!CJ:l~1

AAAZakład Naprawy Pralek- lodówek, Kielce, Wojska Polskiego
25,61-64-08.
80/03377

Automatycznych pralek. 441-41.

...-_..___ ._._ ......_.. _._ ...._.._ .._....e.E.l.'x.l~
Naprawa piecyków gazowych.
80/03595
Kielce, 61-26-87:
Naprawa pralek automatycznych.
Kielce, Tarnowska 8, tel. 61- 18-83.

--.-..................-.-..-.._.. _........................_.._._.~~~!l
Naprawy telewizorów, piloty.

ki. Mała poligrafia . Ksero.
Kielce, Żytnia 10 (Waligóry),
(041) 61-50-18.

_ _ _ _ _ _ _ _ _......;80/00004

Szyldy, reklamy świetlne. Wydawnictwo reklamowe, Kielce,
31-25-16.

_

.................... ...................................._..

_-_...._.....-._...._...AKMV/00062

Praca
Jeden lub dwa mieisące. Przecięt
na dniówka w ub. roku wynosiła
120,00 zł (dla osób z samochodem
150,00 zł) . Dniówki rekordowe powyżej 250,00 zł. Warunki: dobry
stan zdrowia (także emrryci), samodyscyplina. Oferty wyłącznie listowne. Do listu dołączyć zaadresowaną kopertę zwrona A4 i dwa
znaczki po 1 zł .. ,Jersey Projects International", ul. Kopcińskiego 21,
90-242 Łódź .

-..........-..........................

......................_. :l:l.~

Jeśli jesteś bezrobotny (wyksztal-

cenie min. zawodowe). Stała praca.
Kielce, 32-24-84.
VAT/OO463

~l~E~!..~1-21-43 Błau~_._!!.~~~

Przyjmę chalupnictwo. Kielce,

31-19-33.
Naprawa
magnetowidów
w domu Klienta. Bezpłatny dojazd, gwarancja. Kamery. Kielce,
80/03548
61-98-1 t.

Różne
Artykuły wod- kan., C O. Nowo
otwarty sklep zaprasza. Kielce, Orla
4 /wjazd od ul. Warszawskiej/o
WNaIOO113

. Artykuły wodno- kanalizacyjne,
centralnego ogrzewania, sprzedaż
na raty. Kielce, Słowackie~o 17.
\{AT/00452

Lombard 68-22-42- natychmiastowe pożyczki . Kantor w hotelu
Bristol, także w niedzielę. 68-2224, nocny 66-30-65.

JAVA/00064
._._.... _--_._._._---_._-_ .._----

Oczekuję wiadomości o samochodzie Fiat 126p, rej. KEL 32-50,
koloru czerwonego. Kielce, 502-76.
Nagroda.
80/03630

Poszukuję

zlecen dla szwalni.
Kielce, 68-98-88.
VAT/00481

Restauracja "Karczówka" organizuje przyjęcia weselne, bankiety,
imprezy zlecone. Kielce, 566-06.
KONI</OOOOI

Studio Visage, Kielce, Złota nauka makijażu, stylu, koloru. Foto- Model.
80/03686

Tarot - najlepsza wróżba dla Ciebie. Kielce,Jel. kom. 090335465.

._..__ ..___.__.__ .______.___.___

Paw!~

AAA Atrakcyjne, korzystne warunki ratalne. Sprzęt elektroniczny
gospodarstwa domowego, maszyny
do szycia, overlock i. Sklep "Hipolit". Kielce, ul. Hipoteczna 2, tel.
425-51.

WNNOO139

AAA Bielizna, rajstopy, skarpety,
odzież sportowa, bluzki. Hurtownia
"Wanda", Wspólna 5, 547-10.
MKVA.'IX)099
_...._...._._... __.._..._.._.._---_ ..._--------_.-AAA Construction "Nida Gips",
suche tynki, sufity podwieszane,
akcesoria, kształtowniki, farby,gipsy, oświetlenie sufitowe, grzejniki
Vasco, izolacja Gullfiber. Kielce,
Górna 20. 490-13, 490-15
._....___..._.._.__...._._._ .._.. _._~K'!AI!!.!:.r~
Aktualna oferta: tapety, kasetony
sufitowe, kleje do tapet, kasetonów.
Hurtownia "Lemar" Kielce, Ście
giennego 201,61 -45-18. MKVNQOO85
_
Atrakcyjne meble stylowe. Komplety, wypoczynki Swarzędzkie.
Kielce, l-go Maja 171a.
NOOOSl
........................_.... _......... _...._.._......._...... _~.~._._-Boazeria, listwy, lakiery. Kielce,
Wojska Polskiego 24.

80103!E

-B~az~ria-listwy. Kielce, Lubiczna 20, tel. 68-40-87.

0/()3357

8 _

80/03744

-· B~;~;~i'~=l·i-~t~y--'Pa;;-~~boaze:

Szkolenie Agentów Ochrony. Radom, ul. Kraszewskiego 1/ 7, tel.
60-02-06, Kielce, 465-55.

ryjne- lakiery ekologiczne- drZWI
harmonijkowe- kasetony. Kielce,
Miła 14,566-22.
Ąl(MVf00057

~

http://sbc.wbp.kielce.pl

VAT/00458

Sprzedaż

Poligrafia
"Poligrafik"-pieczątki, wizytów-

Nauka

Szukasz pracy? Pomożemy Ci! 63
_ osoby na różne stanowiska przyjmie dynamicznie rozwijające się
przedsiębiorstwo. Kielce 660-270.

A/bo/00005

•••••• _ ..... _ ••••••••• _ . _ ••••••••• _ _ •••• _ •••••••• _ •••• _ ••• _ ........... _ . 0"- _,

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

Echo Reklama
Centrum z,!opatrzenia fryzjerów"Tromax". Faktury Vat. Kielce,
Sandomierska 240, 28-789.

stronat 7

Sprzedaż hurtowa tornistrów, plecaków i toreb. Planty, stoisko 22.

.......__._......__._.._. __._..._._.._...~~!.~
Glazura, terakota: krajowa, zagraniczna. Kielce, Szydłówek Górny
4a (róg Warszawskiej, przedłużenie
Turystycznej). 68-60-86.
MKVN00091

Jaja, kury nioski, 31--96-06,
66-76-37.
............••__.... __..
._.....•..••. ..~~~.~
KJM Sklep "Listewka" Kielce,
Radostowa 1,22-830 Busko- Zdrój,
Kazimierza Wielkiego 41, 68-77.
Parkiet, mozaika, listwy wykończe
niowe, drzwiczki meblowe, tapicerka drzwi. Hurt- kasetony ze sklejki
i.styropianu, okucia meblowe.

__

.

_

Najtańszeregularne przejazdy do:

Sprzedam duże ilości cementu
-luzem i workowany. Kielce,3t13-75 lub3t -t9-t6wew. 13.
k!00133

Sprzedam t6 t stali gładkiej
przekrój 6,5 mm. Kielce, 31-1375,31-19-16, wew. 13.
kJa/OOl33

Uaz -"Pomoc drogowa" z osprzę
tem (29 mln) Kielce, tel. 68-46-64.

._.....................................................................s..<:l'~!2..a.
Wieńce, wiązanki- podkłady.

ProdukcjaZgody 3.

sprzedaż .

MKVNOOO77

Kurczaki odchowane. Kielce, 3196-06,66-76·37.
80/03394

Mercedes 2000 (1979). Kielce,
31-34-58.

Kielce,
J'łNN00047

J'łNN0Q033

Kompresory- największy wybór,
najniższe ceny. "Moto- Chem".
Kielce, Ściegiennego 107, tel/fax
61-70-71.

VW Garbus, (1968). Stan dobry, 1900 zł. Kielce, tel. 68-44-77,
do t5.00.
.
Pa95roOOOB

Zdecydowanie kolumny Altusy
140. Kielce, 285-82.
80/03711

-·z~i;~·k~;··· p;;~·~;~l·~i·~~·: ····~·~·~~=

kin do prasowania. Miedziana
Góra 192a.

80/03397

80/03731

kielecka hurtownia
płytek ceramicznych, elewacyjnych. Cedro-Mazur(Cedzynaobok
cmentarza) 68-01-65.

Żuk na chodzie, części. Busko -

,

Największa

MKVNOOO9O

Overlocki, stębnówki, inne. Kielce,32-51-14.

_._-_.............._-_._.-................~?!.~~
Pasteryzator do lodów, silnik mercedes 300..0 Tarnobrzeg 23, 28-46.
KSru/OOO4O

Pawilon "Planty". Kielce, 32-40-52.

...__._................_._ ..__...................I:I?'-f1:l.!.!~
Pawilon handlowy 35m kw., typ
. ,,MetalpIast" (przenośny). Kielce,
61-79-05.
VAT/OO473

Pianina- nowe, używane: sprzedaż, strojenia, gwarancja, raty.
Kielce, Mieszka 131A, 23-568.

.._.._...................._..._................ ~......_.Il.<:l/~.~.S.
Poloneza Caro, (I istopad t 992),
turkus, 29 tys. km, radio, hak. Kielce,26-to3.

._ _ _ _ _ _ _ _ 80/03546

Profesjonalne urządzeni a do
sprzątania : myjnie ciśnieniowe, odkurzacze przemysłowe, zamiataczki, sprzęt ręczny , środki chemiczne.
Kielce, Ściegiennego to7, tel/fax
61-70-7t.
MKVNOOO76

Rower górski. Kielce, 6t-55-69.
.........................................................................Il.<:l/.f1:l..2.!.2.

Zdrój, tel. 17-97.

Sprzedam Poloneza (1986). Kielce, 3t-93-30 (po 16.00).
80/03743

Sprzedam kasety wideo. Kielce,
262-62.
80/03683
Sprzedam łóżko piętrowe . Kielce,68-91-49.
80/03741
Sprzedam migomat. Kielce, 61t 4-21.
80/03624
Sprzedam regały, system rurowy.
Kielce, 55-835.
' 80/03749
Sprzedam t 26p, składak , (t983).

.'S.i~!~~!..~.!.:.s..?~?..?.::._._...... _... _.I:!?.!.~~.!~
Sprzedam
Mercedesa 3070,
(t 979), Poloneza 2000, (1981)- nadwozie (t 989). Pierzchnica, tel. 74.

................. _.............................................I:I?I.~!3.~

Usługi
AAA Construction, Dealer "Nida ,
Gips", ścianki działowe, sufity podwieszane, adaptacje pomieszczeń,
wystroje wnętrz. Kieh;:e, Górna 20,
490-13, fax 490-15.

__

_.............................................. ......-.~-~~
AAA Hydraulika, gazowe, nap-

rawy piecyków i kuchenek, pró.
by szczelności . Kielce, 68-1246, 68-47-72.
AAA Naprawa telewizorów,
. przestrajanie. Kielce, 11-16-47.
80/03716

AAA Naprawa piecyków gazowych, kuchenek, C O, hydraulika,
montaż ogrodzeń, ogólnobudowlane, transport 6 I. Kielce, 68-40-12,
31-92-76.

80/03699

VAT/00423

Stolarka Bud.
"Okpol" Kielce
Okna - plastikowe
Okna - drewniane
Okna - dachowe
Drzwi - wewnętrzne
Drzwi - wejściowe
Drzwi - garażowe
Drzwi - aluminiowe
Folia dachowa, ościeżnice, styropian, parapety PC V, montaż, tanio,
raty.
Kielce, ul. Batalionów Chłopskich
77, Niewachlów·l, tel. 571-91 , 52601 wew. 34 .
Końskie, ul. Kielecka 1, tel. 24-74.

.................................................................... ~~."..'::'.0I:J(J..s.~

Towarzyskie
AAA "Avalon" - oferuje towarzystwo i masaże najwspanialszych
dziewczyn dla każdego Pana. Kielce, tel. 61-13-13.

..................................................._...............~?/.<l:3,1..1.~
Agencja oferuje towarzystwo atrakcyjnych pań, wspaniały relaks,
szybki dojazd. Czynne całą dobę.
Kielce, 68-t 6-92.
80/03244

Amazonka- Agencja Towarzyska- masaże. Kielce, 22-408.

._............._....._.. _..........................._..Il.()!~~
Gey Secrel. Bezkonkurencyjni,
męscy dla pań , panów, par. Całodo
bowo. (090) 22-29-24.

80/03680

Krycie dachów, obróbki blacharskie, wystrój i remont mieszkań.
Kielce, 554-57.
80/03617
Lawety, szalunki budowlane,
rusztowania -wypożyczalnia . 6832-12,3t-65-88.
VAT/00391
Malowanie, tapetowanie, glazura.

60/03669

Sahara- towarzystwo, masaż
(17.00- 5.00). Kielce, Oboźn a 28a,
61-56-31.

80/02975

Wróżby

u Lucyny . Ki e lce,

26-267.

80/03639

... ..... ... . ........................_.................. _..S.?I.~.l.2.
Wideofilmowanie
Kielce, 31-38-76.

60/03644

"Demon".

........................._ ................._.......... __8-'~'.Cl:I~1.

Żaluzje Verticale. Kielce, 26-968.

_ __

VideoFilm, 572-75 (montaż) .
................................._....... .... ._...---~~~

Żal~e poziome, pionowe (pro-

Videofilmowanie, 68-71-1S.

...... _ ....••.......•..... _....._ ..._ _ ._ _ ..•.._~?I.'?2.970

ducent). Kielce, Hauke Bosaka 7,
61-40·68 wew. 24,11-38-53.

Videolilmowanie. Kielce, 31-80-98.

....................................................•.................':!~NOOO83

_ _ _ _ 80/03409

Żalu~e wszystkich typów. Kiel-

ce, 31-04-97.

......_.._ ...................... _.._...._.............~~.1..1

80/03462

~-;ZiG52.---·-;;~~

zguby

Żaluzje, tapicerka drzwi, 3-letnia
gwarancja. Kielce, 512-65 .

Zgubiono dowód osobisty na nazwisko Kubiclci Sebastian.

_ _ _ _ _ 80/03557

Przewóz towarów, kraj, zagranica. Faktury VAT. Kielce, 32-22-11
(8.00-16.00) 32-43-37 (po 17.00).

Absolutnie Videolot, 68-43-77.

Remonty mieszkań . K~lce, 508-97.

80/03750

Zgubiono świadectwo maturalne
na nazwisko Agnieszka Andura,
wydane przez I Liceum Ogólnokształcące w Sandomierzu.

Wideofilmowanie

_..._--_................_.._._....__..':'..'::!~!.?

boIOl895

80/03643

Alarmy -domy, sklepy. Kielce,
434-79.

..........................................................._.......... -!!!.~~
Anteny TV- SAT.
ce,31-13-00.

Montaż .

Kiel-

80/03306

Autoholowanie kraj, zagranica.
32-43-61.
80/03494

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

..................._-_.......................-... _ ....".~!.~~
Cyklinowanie. Kielce, 31-44-t 7.
80/03029

Cyklinowanie, układanie parkietu,
mozaiki, glazury. Kielce, 555-31.

Roboty muraskie, tynki. Kielce,
15-18-01 (po t5 .00). .~~~
Tablice nagrobkowe -idealne.

1l.ru!00061

Transport 1.5. Kielce, 253-91.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _.....:8 0/03520

??:}i:.?.?;........... _...........................I:I?I.<l:3.~~
Układanie glazury, suche tynki,
roboty murarskie. Kielce, 502-88.

...__ ................................___....................I:!?!Il:l.~~
Układanie glazury, przeróbki hydrauliczne, kompleksowe remonty .
Rachunki VAT. Kielce, 11-41-82.

tylko
Echu .Dnia
cezex

..........._....................................................".":!i?l!".!.2.
Wodomierze-

tanio.

Kielce,

~.~.:~}..::~.~.:..............................._............s..<:lt.Cl:I!.~a.
Wstrzeliwanie kołków , karnisze,
tapicerka drzwi, zamki. Kielce, 6176-98,61-10-08.
80/03531

80/03605

Czyszczenie dywanów, tapicerki
samochodowej . Kielce, 31-14-60.

DYSTRYBUTOR PAPIERU

......................................................................~.<:l/.Cl:I!~.~
Fachowo i solidnie poprowadzę
wszelkie rozl iczenia finansowe:
książki przychodów, księgi handlowe, s półek, rozliczenia z Urzędem
Skarbowym, ZUS. Biuro Rachunkowe. Kielce, tel. 233-04

KIELCE
ul. Górna 9
tel. 68-17-72
fax 68-17-73

ZAPRASZAMY
00

00

w godzinach 8 _16

WZru/OOO73

"Fart" dodatkowe drzwi, zamki
68-98-05,223-27.

PRZEDSIĘBIORSTWO

.................. _.__..................__.................~?!.~~

BUDOWLANE
11TECHBUD - KIELCElI Sp. c.

Glazura, hydraulika. Kielce, 23817 .

..................................................................Y.":!.'.o.?l.4.2.

25-520 KIELCE, UL. TARGOWA 18 p. 1221 , tel. 0-41/32-18-13, fax 31 -71 -11

Glazura,terakota, parkiet, remonty . Kielce, 61-55-09.

OSZCZĘDNOŚĆ NA OGRZEWANIU DO 40%
ROCZNIE
wsp. K=0.32-0,45 W/ (m 2 K)
KOMPLET ELEMENTÓW
.tt..
.....0 .~
TROCINOBETONOWYCH NA 1
... ' ; "
KONDYGNACJĘ BUDYNKU 10x10M OD
'"' ~Jł~ ",
4_740.00 ZŁ (47.400.000. - starych zł)
"V/~
PATENT P-305823 Urząd Patentowy RP
~""
Świadectwo ITB nr 1100/94 Ocena
higieniczna PZH nr B-286/95

80/03714

h~
~ ~I&,

Hydraulika, wodomierze. Kielce,
3t -18-42.

O '"

TANIE
-CIEPLE
-ZDROWE .l, ..
-SZYBKIE

._............ __ ._...._.. _......_..........___.s..<:l'..~~~
Hydraulika, C O, ogrodzenia.
Kielce, 66-07-98, VAT.
VAT/OO48O

• tiiJ

KIELCE. ul. Paderew"kiego14
tel. 66-11-80 od 9 do 17

ZAPRASZANA

KURS PRAWA
JAZDV
KATEGORII - A B T
OFE.RUJE.MY:
· _trw _ _"",
10 zł ( 100 ry..

za,

'Układanie kostki brukowej . Kiel80/03505
ce, 11-86-52.
Układanie glazury , terakoty .

Cyklinowanie. Kielce, 11-04-69.

~t.

skuteczna,

................_.......................................................1l9.l.f1:l..~~~

.............................._.......................................~.<:l'.():3~!l

,.tach .pitHw5a

Reklama

.'Si~L~.~a.łll..~}..:......._.................. .-!!!."'.i~.5
Transport tona. 32-43-61 .

ZŁOTY

MEDAL

BUDOWNICTWO SYS'EMOWE ,,'EeBBUD" NA TARGACH
DOM '95
FAKTURY VAT· ULGI PODATKOWE

zł}

. =.;:...~~

Szkolimy najskuteczniej
i

SYSTEM WIELOKROTNIE NAGRADZANY NA
I KRAJOWYCH TARGACH BUDOWNICTWA

MIĘDZYNARODOWYCH

80/03737

POPROŚ

DYWANY

na wIele
cIekawych
tematów

80/02898

Wideofilmowanie, 61-09-97.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 80/036!!

Pranie firanek, vertikali (żaluzji),
zasłon, wykładzin . Kielce, 547-49.

WYKłADZINY

porozmawiać

Żalu~e. Kielce, 269-22.

J'łNN00046

TElE-FlIRT
MONIK'
Motesz

Omega- Videofilmowan ie. Kielce, 31 -92-59.

-----_.'"._----~~!~

~ac..~~!L~~1:.2~:..._. _ ......~~T~~
Malowanie, tapetowanie. RaVAT/OO469
chunki. Kielce, 227-54.
PIT-y. Kielce, ul. Spacerowa 18,
61·4t-13 (9.00-15 .00).

R/bO/00031

Kamasutra· Agencja Towarzyska czynna całą dobę. Zatrudnię Panie i ochronę. Kielce, ul.
Rajt arska 21.

Wykonuję instalacje elektryczne
w budynkach, tanio, szybko, solidnie. Kielce, 68-73-39.
60/03732
Żaluzje gwarancja, Kielce, 22-347.

wzo-

WZVNOQ137

"AQ Technik". Hydraulika, glazu.
ra, parkiet, sufity. Kielce, 66-10-22.

80/03661

80/03333

Przewóz osób środa Tuszyn, czwartek Warszawa. Kielce, 61-85-31.

........._..:....._............_..........__..........8_()~0:3.2.2.~

Agencja Towarzyska Afrodyta
czynna całą dobę . Kielce, 31-65-21.

Sprzedam Fiata 126p w bardzo
dobrym stanie (1985), cena 29 mln.
Kielce, 61-48-44.

WZVNOOO92

80/03730

Siatki ogrodzeniowe. Kielce, 229-24.

...........................................................................Il.<:lI.f1:l..~.s.

Anglii, Niemiec, Włoch, Francji, .
Hiszpanii. Weekendy : Rzym, Paryż. Okazja- wycieczka LondynParyż. Kielce, Słowackiego t, 6878-08. Sandomierz, II-go Listopada 30, 32-25-84.

17 rat na Poloneza- konsorcjum.
Kielce, 16-15-32.

__~_ _ _ _ _ _ _ _V~
A~
Tro~5

Sprzedam BMW 528 (t 982).
Kielce, 31-83-17.

Różn e

80/03698

WZVNOO121

Fryzjerskie artykuły najtaniej
w Kielcach, Żytnia 14.

Kominki kamienne.
ry. Kielce, 502-88.

Turystyka

PCV

4 m, 3m, 2m, 1,5 m
Kielce, Pakosz 48, 61-40-53
PRZY ZAkUPACH HURlOWYCH
UDZIELAMY UPUSnJ
~ . ODCEN FABRYCZNYCH·
~

SKLEP FJRMOWY
DYMINSI<A 38
~ wjazd od W. Polskiego
<.;
NISKIE CENY!

--'.filrne_'_

Kielce, ul. Czarnowska 22, tel. 66 0 6 38

SALON MEBLOWY
Zaprasza codzienni e w g odz. o d 10 _00 do 18.00
w soboty od 9.00 d o 13 .00
życzym y

u dan ych zakupów

;:o

http://sbc.wbp.kielce.pl

l'

ł
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Echo kieleckie

Kieleccy filharmonicy docenieni

DBANE... NIESZPORY
KIELCE. "Nieszpory Ludźmierskle" zainaugurowały w piątek
/21 kwietnia! VI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej
I Sakralnej w Kielcach. Słuchacze tłumnie wypełniający bazylikę
katedralną niezwykle gorąco przyjęli wykonawr.6w. Po zakończeniu koncertu oklaski długo nie milkły. Owacyjnie przyjęto
kompozytora Jana Kantego Pawluśkiewicza.

Migawka z koncertu Inauguracyjnego w katedrze.
Fot. A. Piekarski

Dni Ziemi

Kompozytor wysoko ocen ił poziom przygotowania chórów przez
Janusza Króła , jak i orkiestry kieleckich filharmoników. Jak wyznał,
takich zespo/ów nie powstydziłyby
się nawet duże ośrodki muzyczne.
Owacyjne przyjęcie .Nieszporów· do pewnego stopnia zas~oczyło
dyrektora
Estrady
Swiętokrzyskiej , Jerzego
Marzeckiego, głównego organizatora festiwalu. - Otrzymałem mnóstwo telefonów w pracy i w aomu.
Dzwonili
nieznajomi
ludzie,
dziękując za zorganizowanie tego
koncertu. Niezwykła muzyka, refleksyjneteksty, znakomici soliści
to wszystko sprawiło, że koncert
był prawdziwym wydarzeniem muzycznym - powiedział dyrektor.
Niedzielne festiwalowe spotkanie miało nieco .inny charakter. W kościele Sw. Trójcy
wygłoszone zostały referaty
przez: ks. prof. dr. hab. Jana
Chwałka z KUL i mgr. Piotra Rosińskiego z WSP w Kielcach. Tematem były organy - król instrumentów. Prelekcje zostały urozmaicone muzyką i przezroczami.
W najbliższy wtorek/25 kwietnia/ o 9Odz. 19 kolejny wieczór
festiwalowy. W bazylice katedralnej wystąpią Roman Peruckl
- organy oraz Chór Kameralny
Filharmonii z Winnicy. W programie utwory organowe, motety
chóralne łacińskie I prawosław
ne.
/DMP/

zakończone

KIELCE. Wczoraj zakończyły się trwające od trzech dni obchody Dni Ziemi, zorganizowane w tym roku pod hasłem
oszczędzania energII.
Inicjatywa uczczenia planety,
na której żyjemy i o którą
wspólnie powinniśmy się troszczyć, zrodziła się w Stanach
Zjednoczonych w 1970 r. Obchody Dni Ziemi w Kielcach są
organizowane po raz trzeci.
Głównym organizatorem obchodów Dni Ziemi było Stowa-

rzyszenie na Rzecz 'Edukacji
. Puls Ziemi· , które aktywnie
włączyło w tę imprezę dzieci
i młodzież. Głośno skandowane
na ulicy Sienkiewicza przez
dzieci ze szkół podstawowych
hasła ekologiczne rozlegały się
donośnym echem w centrum
miasta.
Aukcji
energo-

. oszczędnych świetlówek kompaktowych, z której pieniądze
zostaną przekazane na miesięcznik ekologiczny .Puls Ziemi·, który współredagują również dzieci ze szkół podstawowych, towarzyszyły koncerty
zespołów
Sierra Manta i
Strych Dziadka Hieronima.
Na ulicy Sienkiewicza można
też było uzyskać ulotkę informującą o sposobie oszczędza
nia energii, której produkcja
przyczynia się do zanieczyszczania przyrody - rok bieżący
wszak został ogłoszony Europejskim Rokiem Ochrony Przyrody. Oprócz tego mieszkańcy
Kielc wspólnie sprzątali zielone
tereny miasta.
W sobotni wieczór w parku
miejskim poznański teatr
"Biuro Podróży" zaprezentował przedstawienie pt. "Carmen Funebre", które na długo
pozostanie w pamięci widzów.
PAWEŁ OSEŁKA

MASŁÓW. W sobotę
na lotnisku Aeroklubu
Kieleckiego
w Masłowie odbyły
się XII Kieleckie Zawody Modeli Balonów. W imprezie,
której patronowało
"Echo Dnia", wzięło
udział ponad 40 zawodników.

Balony nad Maslowem

sześciennych,

zaprezentomodelarnia Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej , której opiekunem jest nestor polskiego modelarstwa Roman Straburzyński, który w
1937 r. był zwycięzcą polskiej edycji Pucharu Gordon Bennetta,
zwanego Małym Pucharem Gordon Bennetta. Do niego należał
też przedwojenny rekord w dłu
gości lotu balonem o pojemności 15 m sześciennych wynoszący 42 km. Warto w dobie
mizerii polskiego sportu przypomnieć, że w latach trzydziestych polscy baloniarze . aż czterokrotnie zwyciężali w między
narodowych zawodach o Puchar Gordon Bennetta.
Zwycięscy zawodnicy, jak
również najlepsza modelarnia, uhonorowani zostali nagrodami, których fundatorami
byli m.in. "Echo Dnia" I Radio
"Kielce".
m

wała

Jak daleko poleci?
Organizatorzy, którymi byli
Aeroklub Kielecki i modelarnia Kieleckiej Spółdzielni
Mieszkaniowej, narzekali na
zbyt silny wiatr. Kilku zawodników już na starcie musiało
pogodzić się z utratą szansy
na zwycięstwo, bowiem podczas nagrzewania ciepłym powietrzem balony spłonęły.
Większość balonów poszybowała w górę. Niektóre wprawdzie zatrzymywały się na okolicznych drzewach przystrajając je kolorowo, inne jednak
wznosiły się na wysokość kilkudziesięciu metrów, czasem
znikając z pola widzenia.
Najdłużej w powietrzu utrzymywał się balon Piotra Kulczykowskiego startującego w klasie standard /balony o pojemności do 2 m sześciennych/,
z modelarni KSM "Sady" mieszczącej się w klubie "Polonez"
w Kielcach. Zdobył on również
drugie miejsce w klasie otwartej
/balony o pojemnośc i powyżej 2
m sześciennych/ o Nie jest to
pierwszy sukces tego zawodnika, bowiem wygrał on zawody
w poprzednim roku . Tegorocznym zwycięzcą w klasie otwartej
został Krzysztof Sadecki z Tarnobrzega, natomiast w klasyfi-

kacji drużynowej najlepsza okazała się modelarnia KSM "Sady"
prowadzona przez instruktora
Jerzego Pytlewskiego.
Największy balon na zawodach,
o
pojemności
15

PAWEŁ OSEŁKA

Brawurowy kankan w wykonaniu uczennic klasy IIIb.
Fot. G. Romański

Szansonada

W

•

•

"Zeromsklm"

KIELCE. Przegląd twórczQścl uczniowskiej pod nazwą "Szansonada" w I LO Im. Stefana Zeromsklego w Kielcach odbywa się
cyklicznie już od 1979 roku. W sobotę podczas .Szansonady"
wręczono pięć mannurowych statuetek z tytułem .Belfer roku·. Jest
to zupełna nowoŚĆ w tak długiej tradycji tej imprezy i zgodnie z obietnicami uczniów ma na stałe wejść do programu tej imprezy.
Przed licznie zgromadzoną publicznością zaprezentowało się
szesnaście zespołów klasowych w dwóch blokach: dramatycznym
i kabaretowym.

Happening na kieleckim deptaku.

Fot. A. Piekarski

/GR!

Jak skrzypiec szukano i w

końcu

KIELCE. Jak już informowaliśmy, policja w 24 godziny
po kradzieży odnalazła wartościowe skrzypce należące
do Haliny Jarczyk - współtwórczyni "Nieszporów
Ludźmierskich" .
Artystka zameldowała się w kieleckim hotelu "Bristol"
w środę /19 kwietniaJ, nie było jej w pokoju kilkanaście
godzin, wtedy właśnie zniknęły skrzypce. Sprawą zajęła
się policja.

znaleziono

- Zrobiliśmy listę komisów muzycznych i zakładów lutniczych
w mieście - powiedział nam
Wiesław Pióro, naczelnik Wydziału qochodzeniowego Komisariatu Sródmieście. - Do jednego z nich młody mężczyzna
przyniósł już w piątek skrzypce
do wyceny, chciał je sprzedać

i szukał pośrednika . Złapaliśmy
go w chwili, gdy przyszedł
odebrać instrument.
Złodziej ma 25 lat i jest mieszkańcem Kielc. Do tej pory nie był
karany, choć policja podejrzewa
go o liczne kradzieże. Klucz od
pokoju artystki zdobył w dość
prosty sposób - wykorzystał moment zmiany dyżuru recepcjonistek w hotelu. Nie wiadomo
jeszcze, skąd wiedział, że pani
Halina nie zostawiła instrumentu
w depozycie, ale miała go razem
z bagażami. Złodziej został
tymczasowo aresztowany.
/AO/

http://sbc.wbp.kielce.pl

Giełda "Echa"
* Potrzebni do pracy kaletnicy z własną maszyną do szycia skóry.
Kielce, ul. Zagórska 85a, tel. 23-340 w godz. 9-16.
* Zakład Remontowo-Budowlany zatrudni hydraulików oraz technika tej specjalności z uprawnieniami. Kielce, tel. 31-39-12.
* Przedsiębiorstwo budowlane .Zapart· poszukuje agenta reklaf!l
usług /układanie kostki brukowej, docieplenia budynków .tutzz", . Sl:
ding· , remonty/o Kielce, ul. Zakładowa 1/6, tel. 66-06-05 wewn. 159 I
160.
* Monter stolarki PCV, układanie paneli PCV - szuka pracy. Kielce,
tel. 59-160 lub 22-729.
* TUiR "Warta" SA poszukuje współpracowników w dziedzinie po.
zyskiwania ubezpieczeń. Informacje pod nr. tel. 416-57.
* Sprzedawczynię ze znajomością obsługi komputera zatrudni
PHU ZEMAX, Kielce tel. 574-53.
* Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego i Robót Inżynie
ryjnych "Kołdico· , Kajetanów 117, tel. 11-15-66 zatrudni: murarzy, pomocników murarzy, spawaczy, operatora dźwigu mechanika sprzętu
ciężkiego, ślusarzy.
'IKR!

NR 28 (183)

Wydawane
pod
patronatem

KRAJOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ
STAROPOLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ
RADOMSKIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ

o Nowe rodzaje soków
o Zakup- nowoczesnycl1 urządzeń

24 IV 1995

r.

Przed wejściem do Narodowych
Funduszy Inwestycyjnych

"Agros-Pińczów"

to dobra, wypłacalna firma
- Nastawiamy się na rozwijanie produkcji
soków i w tym kierunku zmierzają nasze
przedsięwzięcia inwestycyjne. Dzięki dobrym efektom finansowym mamy sporo włas
nych funduszy, resztę potrzebną na zakupy
nowoczesnych urządzeń produkcyjnych pozyskamy w formie kredytów długotermino
wych oraz preferencyjnych przeznaczonych
właśnie na rozwój rolnictwa i przemysłu
przetwórczego. Mamy też oferty zakupu
urządzeń w formie leasingu.
zarządu
,,AgrosuRyszard Karmiński
dla potwierdzenia tych słów dodaje, iż sprzedaż w pierwszym
kwartale była wyższa o 30 proc.
w porównaniu do roku ubiegłe
go, choć wynik finansowy został pomniejszony nieco na skutek niższych cen uzyskanych
za eksport mrożonych truskawek. Dla utrzymania obecnego
potencjału firmy, sprostania
konkurencji w przyszłości, konieczne jest ciągłe inwestowanie w nowe i wydajniejsze
urządzenia . Obecne linie produkcyjne zostały wyeksploatowane w 95 proc.
Już w marcu zakończono uzgodnienia z wyselekcjonowanymi firmami, które oferowały dostawę linii produkcyjnej do soków
gazowanych. - Wybraliśmy
dwie firmy do dalszych rozmów nad stroną ekonomiczną
i myślę, że do końca czerwca
kontrakty zostaną podpisane.
Montaż tej linii i jej uruchomienie przewidziane są na
marzec/kwiecień 1996 r. - powiedział R. Karmiński. Nowa linia pozwoli zwiększyć o 100
proc. produkcję soków gazowanych, będzie też rezerwą pro-

Prezes

Pińczów"

dukcyjną
zwiększenie

umożliwiającą

dostaw soków
w okresie letnim, gdy zapotrzebowanie jest ogromne.
Inną specjalnością .,AgrosuPińczów" będzie przerób warzyw. Zaklad ma szeroką rzeszę
dostawców i błędem byłoby nie

linia napoju FORTUNA
w kartonie "Tetra-Pak". Na
zdjęciu: Andrzej Głuszek.
Fot. G. Romański

1/

wykorzystać tak dobrego surowca i umiejętności rolników. Dla-

tego kierownictwo firmy przewiduje rozszerzenie produkcji soków z warzyw, jak i warzyw
mrożonych . Cykl zakupu, montażu i uruchomienia produkcji
powinien zakończyć s i ę we
wrześniu przyszłego roku .
DOKONCZENIE NA STR. 10

, Henryk Goryszewski na stoisku ZPO "Gambo" z Ostrowca
Fot. A. Piekarski

Swlętokrzyskiego.

Logistyka '95

Targi warte zachodu
Zakończone wczoraj w CTK I Ogólnopolskie Targi Logistyka :95 okazały się bardzo udaną imprezą. Jej organizatorzy Swiętokrzyska Agencja Promocji i Rozwoju Regionu .
RAZEM SA I eTK, "Sobiesław Zasada Centrum" SA oraz Agencja KANO, odebrali wiele pozytywnych opinii zarówno
od wystawców, którzy w większości nawiązali w Kielcach
wiele bardzo obiecujących kontaktów handlowych, jak również licznie przybyłych na targi gości reprezentujących
m.In. najwyższe władze państwowe, Polskie Siły Zbrojne,
policję i Obronę Cywilną Kraju.
\
'

Wszyscy byli zgodni, że imprezę należy kontynuować, gdyż
stwarza ona doskonałą okazję do
Świętokrzyski Klub Promocji Współpracy Gospodarczej
"Wschód", 25-002 Kielce, ul.
Sienkiewicza 59, II piętro, tel.
/0-41/66-11-25, fax 66-03-80,
osoba prowadząca - Krzysztof
Mijanowski.
"Grif-M" Co. ltd. /Moskwa! zainteresowani są zakupem
mięsa

mrożonego

Firma IWA ltd. - zakupią soki
naturalne, napoje gazowane,
cukier, konserwy warzywne,
a także kapsle . .
Grand International Trading
Company - zakupią słodycze,
w tym cukierki karmelki.
Urząd

Wojewódzki
w Kielcach

/wołowiny

i wieprzowiny/ oraz kiełbas , parówek, serdelków i innych przetworów.
AO "Dioscentr" /Moskwa! zainteresowani są zakupem warzyw konserwowych jak: groszek, ogórki, salatki , leczo, keczupy itp.
"Mart" ltd. /Moskwa/ - zainteresowani są zakupem hurtowych partii produkcji warzywnej,
konserwowej.
International Foundation
for Social and Ecological RelIef /Moskwa! - zakupią soki 100
proc. oraz napoje gazowane.
Firma "Prokom" /Moskwa! zakupią kurczaki lub kurze udka
w ilości 40 ton tygodniowo,
a także konserwy mięsne na bazie CIF Moskwa.
Firma "Sona" /Moskwa/ - zainteresowani są regularnymi zakupami herbaty .pickwick".

Wydział Polityki GospodarPrzekształceń Włas
nościowych

czej I

25-955 Kielce,
al. IX Wieków Kielc 3
tel. tel. 21-604, 21-528, 21463

prezentacji najnowszego, polskiego A nie tylko/ sprzętu specjalistycznego
wykorzystywanego
przez siły zbrojne, policję czy straż
pożarną ·
W tym roku z zaproszenia na
kieleckie targi skorzystało blisko
100 firm z całej Polski. Pokazały 0ne m.in. $Orty mundurowe, sprzęt
łącznościowy, medyczny i indywidualne środki opatrunkowe, sprzęt
i materiały budowlane, materiały
pędne , smary, samochody, a także systemy ochrony obiektów
i osób. Wśród wystawców znalazło się kilka firm,z naszego województwa m.in. Swiętokrzyskie
Konsorcjum Budowlane, Zakła
dy Przemysłu Odzi~żowego
GAMBO z Ostrowca Swiętok
rzyskiego, PPUH LYOvn: prezentowane były także samocho(ty "star", z których kilka posiadało zabudowę wykonaną w FSS
POLMO SHL w Kielcach.
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AARUP
MANAGEMENT
/Dania/. Import. Zainteresowani
wodomierzami, licznikami energii elektrycznej.
TENDER TROLLEYS APS
/Danla/. Import. Kooperacja. Zainteresowani kooperacją - obróbka elementów metalowych
spawaniem.
POLYPRO /Danla/. Import.
Zainteresowani polypropylenoplastikowe narzędzia, przyrządy
kuchenne.
Przez dwa tygodnie nie ukaPAUL WARNEKAER AIS - zywały się . Interesy· . Szkoda,
/Dania/. Import. Zainteresowani
bo był to okres bardzo ważny dla
łopatami , szpadlami, szuflami
giełdy i niezwykle pouczający
do odśnieżania.
w zakresie wiedzy o rynku kapiAGRAMASKlNFABRłK APS
tałowym .
/Dania/. Import. Zainteresowani
W poprzednim .komentarzu
maszynami rolniczymi - belkami
eksperta· zakończyłem opis
zaczepowymi.
giełdy na notowaniach w czwarKS GRUPPEN !Dania/. Imtek 6 kwietnia. Potem nastąpiły
port. Zainteresowani materacatrzy silne podwyżki kursów
mi gumowymi, nadmuchiwanywiększości występujących na
mi, wodnymi.
giełdzie akcji. Towarzyszyło teVIKING FARVE OG LAK
mu gwałtowne przyspieszenie
FABRIK /Dania/.lmport. Zaintewzrostu obrotów. Zaczęły one
resowani ogrodzeniami ogrodoprzekraczać wysokość 100 mln
wymi drewnianymi.
zł /bilion starych złotych/o
KARIN H. FUSSING !Dania/.
W tygodniu przedśw iątecz
Import. Zainteresowani szkłem
nym tylko raz wystąpila korekta.
/kryształam i/ .
Objęła ona aż 52 walory. Zaled4U2 /Dania/. Import Zainterewie dwie spółk i ob ron iły Wó'!'sowani bielizną osobistą damską.
czas swoją pozycj ę /BSK
RICKEN AIS /Dania/. Import.
i Swarzędz/o Było to w czwartek,
Zainteresowani dekoracyjnymi
13 kwietnia. Jednak j u ż
jaj kam i wielkanocnymi /pisanki
w n astęp nym dniu zaczęła się
tekturowe/o

* Niewiele się dzieje w przygotowaniach do powszechnej
prywatyzacji?
- W ostatnich miesiącach mieliśmy dwa spotkania, na których
wybrano przewodniczących rad
nadzorczych funduszy, a także
zapoznaliśmy się z 19 firmami
wybranymi przez komisję selekcyjną, kandydującymi najednostki zarządzające funduszami.
Były to konsorcja składające się
najczęściej z firmy zarządzają
cej funduszem , banku i firmy
konsultingowej . Losowanie jakie
wówczas przeprowadzono było
odstępstwem od przyjętej pierwotnie koncepcji postępowania.
Stąd wśród konsorcjów, które
nie zostały przydzielone do funduszy, znalazły się zaliczane do

bardzo poważnych kandydatów
- z czołówki listy rankingowej.
* Fundusz nr XIII otrzymał
w losowaniu włoską firmę?
- Tak, ale zarówno Włosi jak
i my nie byliśmy przekonani do
takiego skojarzenia. Dlatego
z inicjatywy rady . naszego· fun duszu przeprowadziliśmy negocjacje z konsorcjum, w którym występuje japoński Bank
Yamaichi / kap itał ok. 37 mld dolarów/, firma zarządzająca fun duszami z Hongkongu - "Regent Pacyfic" /duże dośw i ad 
czenie w pracy w krajach rozwijających się , szczególnie Dalekiego Wschodu/o Z konsorcjum podpisaliśmy porozumienie wstęppe .
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/

Fragment

nagrodzonej

ekspozycji

ALARM " .

Centrali

Fot. A. Piekarski

Komentarz eksperta

http://sbc.wbp.kielce.pl

Kieleckiej

Materiałów Budowlanych na kieleckich targach "DOM, OGROD,

znowu

aprecjacja walorów.
same nadwyżki kupna. Presja popytu pchała giełdę
w górę prawie do końca ubiegłe
go tygodnia.
Wystąpiły

W

pierwszym

dniu

po

świ ętach /Wtorek/, presja ta spowodowała zawieszenie sprzed aży akcji D ębicy 2 z powodu
p ięci o krotn ej n adwyżki kupna.
Był to sygnał o rosnącym napły
wie kapitału na giełdę . Co prawda giełdę rozru szali wielcy in-

westorzy, ale teraz masowo pojawili się drobniejsi gracze.
Wnoszą oni na giełdę dużo ruchliwośc i i zmian popytu na poszczególne walory, ale jednocześnie i zwi ększone ryzyko
nerwowych reakcji mogących
wywołać w całkiem niespodziewanym momencie dużą korektę ,
a nawet dłuższe załamani e trendu wzrostowego.
Najlepszą
pozycję
po
świętach uzyskały akcje wspomnianej j uż Dębi cy oraz Polfy Kutno i Remaku. Wszystkie te walory zanotowały nowe rekordy wysokości notowań . Ewenementem był jedyny w tyr:n dniu spadek kursu papierów Zywca. WIG
przek roczył zdecydowanie po·
ziom 7600 punktów. WIRR 1000
pkt. /n ajwyższe w historii giełdy
notowania tego indeksu wynosiły 1096 pkt./. Byliśmy więc blisko pobicia rekordu. Stało się tak
za dwa dni, gdy wielkość WIRR
wyniosła 1102 pkt.
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....

st,. r ona
'

Interesy

10

Bez wspierania

Co nas
czeka?'

słabych zakładów
DOKOŃCZENIE ZE STR. 9
Co będzie dalej, bowiem
harmonogram prac Jeat Już
mocno spóźniony?
- Istotnie, opóźnienie jest kilkutygodniowe. Mamy nadzieję, że
deklaracje ministerstwa się sprawdzą i niedługo będzie już zatwierdzony jednolity tekst umów
dla zawierania porozumień z firmami zarządzającymi funduszami. Natomiast nadal nie wiemy,
kiedy dojdzie do przydzielenia
zakładów do poszczególnych funduszy. Przewiduję, że ukażą się
niebawem zarządzenia i na
przełomie maja i czerwca zakłady
spółki zostaną przydzielone do
.poszczególnych funduszy. A miało to być wykonane do końca lutego.
* TYmczasem w zakładach
panuj. doŚĆ duży niepokój.
- Zdaję sobie z tego sprawę, dlatego teżpodczas naszych wi7lJtwzakiadach ~ zDierarikJ-Wormaqi,
wiele czasu poświęcamy na IOZmCMy
i wyjcślienie ~ procesu
prywatyzacji. Między innymi odwiedziIem Składnicę PKS 'Ił Kielcach,

*

Zakłady

Mięsne,

Cementownię

.,MaIogoszc:z", będę w "Nowinach".
Pojedziemy do l<o2bNa, a później 0dwiedzimy zakłady w woj. tarn0brzeskim.
* Czy wyjaśnienia przyjmowane aą ze zrozumieniem?
- Tak, ale rzeczywistość jest
bardziej dokuczliwa niż zapowiedzi reform z Warszawy. Przedłużający się proces prywatyzacji
dla WIelu zakładów jest celem nie
do osiąQnięcia, popadają bowiem
w potęzne tarapa~ finansowe.
Już teraz wiadomo, jz 20 zakładów
upadło i nie wejdzie do funduszy
inwestycyjnych. W innach zakła
dach wyraża się obawy, nie brakuje też nadziei jakie wiąże się z NFI.
* Obawy mają przedewszystkim ailne zakłady.
- Popularne jest twierdzenie, że
właśnie silne i dobrze radzące sobie obecnie firmy będą swymi zyskami ratować słabszych, biedniejszych. A to nieprawda. Każdy
zakład będzie niezależnYl1J przedsiębiorstwem, natomiast nas w NFI
interesować będzie efekt finansowania takiefJO czy innego przedsięwzięcia, Inwestowania w dany
zakład. Dlatego nie będziemy
przeszkadzać zakładom w osiąga
niu coraz większych zysków, raczej
pomagać, wspierać, aby uzyskiwać
większe wartości funduszu, wiaśnie
poprzez bogacenie się zakładów.
* A nedzieje biednych, słab

szych spółek?
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Bardzo udanie wypadła
również główna Impreza tow.
rzySZ1fC8 targom - seminarium
pl "Zamówlenla rządowe dostawy dla MON, MSW I OC

Logistyka '95
kraju". Zgromadziła ona nadkomplet uczestników wśród których większość stanowili szefowie służb logistycznych z kilkudziesięciu jednostek w Polsce.
Nie ulega więc wątpliwości, że
impreza na stałe włączy się
w kalendarz imprez wystawienniczych w Kielcach.
/WTO/

- Muszę też rozwiać iluzje, iż fundusze będą działać podobnie do
dawnych zjednoczeń. Otóż przez
pierwsze trzy lata nie możemy pozbywać się akcji zakładów przydzielonych do funduszu. Dlatego nie
będziemy później ratować na silę
słabszych,
kiepsko działających
zakładów. Jeśli słabszy zakład przedstawi rozsądny plan wyjścia z kło
potów, sposób na zwiększenie produkcji i efektów ekonomicznych,
w takie przedsięwzięcia będziemy inwestować. Natomiast nie będziemy
dawać pieniędzy na przetrwanie.
Rozmawiał A. ORUCZ

RelNelacyjna
metoda
Zakłady Przemysłu Gipsowego "Dolina Nidy" oraz Firma Usługowa
"Jan and Co" s.C. z Pińczowa, na zakończonych niedawno w Kielcach targach DOM, zaprezentowały nową, bardzo efektowną metodę
mechanicznego tynkowania przy pomocy agregatu tynkarskiego

ATVVG.

.

Giełda

ny sposób tynkowania. W du-

farty
pracy
* Wojewódzki

Urząd Pracy
możliwość zgłoszenia

posiada
kandydatów do pracy w Niemczech w zawodach: murarz,
tynkarz, dekarz, blacharz budowlany, posadzkarz, glazurkarz,
brukarz, kamieniarz,
zdun, stolarz budowlany, rzeź
nik, piekarz, ogrodnik, rolnik,
leśnik,
pracownik
hodowli
zwierząt
/konie/,
fryzjer,
pielęgniarka /bez akuszerekl,
sztukator. Kandydaci powinni
znać język niemiecki, wiek do
35 lat. Zgłoszenia kierować do
Wojewódzkiego Urzędu Pracy,
al. IX Wieków Kielc 3, budynek
C-2, IV piętro, pok. 447.

*

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LM, Kielce, ul. Piotr-

kowska 29, tel. 435-65 zatrudni
pracownicę obsługi sekretariatu z telefonem i prawem jazdy,
samodzielnego piekarza-cukiernika,
blacharzy-dekarzy,
murarzy, tynkarzy z praktyką.

* .Supon", Kielce, tel. 68-0414, 68-04-15 zatrudni księgową
ze znajomością księgowości
materiałowej.
Informacje
w godz. 8-15.

Fot. A. Piekarski

sprzedaży.

Optymizm graczywzmocni/y n0towania z ubiegłego czwartku.
Przede wszystkim imponujące były
obroty: ponad dwieście milionów zł

/CZ'/Ii dwa biliony starych z!o..
tycil/ łącznie na obu rynkach.
Potentatami w tym zak~ie były
spólki: BPH 25,9 mln, BSK 18,9
mln, Universal 15,2 mln obrotu,
WIG wzrósł o 5 proc. /8536 pktJ.
Specjaliści

twierdzą,

że

dość

szybko przekroczy on poziom 10

tys. pkt.
Na razie jednak pojawiały się
sygnały ostrzegawcze. 14wa1orów
zanotowało spadek ceny. Agros
i BIG miały nadwyżkę sprzedaży.
Oferty sprzedaży~ zdecyd0wanie przeważać w dogrywkach.
Drobniinwestorzychcą~l.mQ
waćzyski. Gieida zaczyna się przechylać zgodnie z efektem wahadła. Ostatnie notowanie ubiegłego tygodnia /piątekl było
tego dowodem. 37 walorów zanotowało spadek kursu, a tylko 8
wzrost. Potwierdza się teza, że
każda spółka mą swój czas.
Przykładem jest Zywiec, który
jako jedyny notował spadek we
wtorek, teraz przez czwartek
i piątek miał silne wzrosty /10 i
9,9 proc.!.
TADEUSZ ORŁOWSKI
ekspert "Petex-PTE"

Daje
ona
pięciokrotnie
większą wydajność niż tradycyj-

"Echa"

Goście targów "Logistyka '95" na stoisku "Mitex-Budu" Kiel-

ce.

Pokaz mechanicznego tynkowania agregatem "Doliny Nidy"
z Gacek.
Fot. G. Romański
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W środę 19 kwietnia giełda obchodziła czwartą rocznicę swojego
powstania Był to znowu dla graczy
dobry dzień. Obroty tylko na rynku
podstawowym przekroczyły 100
mln zł. Aż 24 walory miały prawie
maksymalny wzrost ceny, w tym
było osiem złotyd1 dziesiątek. Na
~zele znalazły się Dębica, Bank
Sląski, Rafako i Mostostal Zabrze.
Wszystkie indeksy wzrosły powyżej 6 proc. Teraz nawet pesymiści uwierzyli w możliwoŚĆ dłu
giego trendu giełdowego i zaczęfi
kupować akcje. Spadła jednak podaż, gdyż posiadacze papierów
śmiełej liczą na jeszcze wyższe ceny. Jeżeli cena akcji Krosna mogła
wzrosnąć wciągu dwóch tygodni o
50 proc., to możliwość taką potencjalnie ma większość walorów.
Potwierdzają to także ogłaszane
obecnie wyniki finansowe spółek.
W wyniku tej tendencji w dogrywkach wyczerpano wszystkie oferty

* Zakład

Konfekcji Damskiej,
Kielce, ul. Okrzei 35, w godz. 1416, tel. po godz. 18 - 66-31-94
zatrudni szwaczki i osoby z umiejętnością kroju.

* Sprzedawcę ze znajomością
obsługi

komputera zatrudni PHU
Zemex, Kielce, tel. 574-53.

* .Ispol· sp. z 0.0., Kielce, ul.
Skrajna 76 zatrudni kobiety
i mężczyzni do produkcji. Kontakt osobisty w środę od godz. 9.
* Salon

Piękności,

ul. Mickiewicza 5, zatrudni wykwalifikowaną kosmetyczkę z praktyką.
Kielce, ~el. 32-34-92.

*

Studentka ze znajomością
języka angielskiego i obsługi
komputera szuka pracy. Kielce,
28-374 po godz. 17.

IKR!
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Zwolenników soków .Fortuna" w opakowaniach kartonowych ucieszy wiadomość, iż
jeszcze w maju rozpocznie się
montaż trzeciego automatu.Tetra-Pak·, który pozwoli zwiększyć
produkcję soków w małyd1 opakowaniach /0,2 V. W przyszłym
roku ruszy też produkcja soków
w opakowaniach kartonowych
1-litrowych z plastikowymi zamknięciami - o czym niedawno już
informowaliśmy. Dla przypomnienia - zamknięcie to czyni z opakowania kartonowego pojemnik z możliwością wielokrotnego
otwierania i zamykania.
- Jest to kolejny ogromny
program inwestycyjny. Za linie
produkcyjne zapłacimy ok. 7,5
mln marek. Dojdą do tego
drobniejsze inwestycje rozszerzające asortyment produkowanych soków - mówi prezes
,.Agrosu-Pińczów". - Banki i instytucje finansowe dostrzegają
nasze starania modernizacyjne, doceniają uzyskiwane efekty ekonomiczńe, dlatego nie
brakuje chętnych do udziela-

żym stopniu eliminuje uciążliwą
pracę ręczną, a co bardzo waż
ne, tynkowanie odbywa się materiałem czystym ekologicznie gipsową zaprawą tynkarską GT
produkowaną w ZPG .Dolina Nidy". O doskonałej jakości I zaletach zaprawy świadczy fakt,
że została ona nagrodzona
"Złotym Kaskiem" Polskiej Izby Przemysłowo-HandloweJ

Budownictwa w Warszawie
i Jest nominowana do dorocznej nagrody ministra gospodarki przestrzennej I budownictwa.
Popularność gipsowych zapraw tynkarskich bardzo szybko
wzrasta. W ubiegłym roku .Dolina Nidy" sprzedała 14 tys. ton tego produktu, a w tym roku zakła
da się, że ilość ta zwiększy się
do 25 tys. ton.
Na wzrost sprzedaży gipsowych zapraw tynkarskich ma
wpływ popularyzacja agregatu
do mechanicznego tynkowania.
Nowa metoda wzbudza coraz
większe zainteresowanie wśród
przedsiębiorców budowlanych,
którzy przekonują się, że jest 0na bardzo ekonomiczna i wygodna. Można ją stosować zarówno w dużych jak i małych pomieszczeniach.

NOTOWANIA WALUTOWE
Piątek

dolary

21 1V95

marki

franki
franc.

funty
ang.

0,48

3,78

KIELCE
BANK
ŚLĄSKI
BANK
PKO

kupno

2,33

1',71

sprzedaż

-

-

-

-

kupno

229

169

048

370

sprzedaż

2,30

1,78

0,50

3,89

BANK
PKO SA

kupno

2,31

1 71

0,48

3,76

2,42

1,76

0,51

3,93

Hotel

kupno

2,31

1,70

0,48

3,76

2,34

1,72

0,49

3,81

.Bństol·

RADOM
SEZAM
Traugutta 28

kupno

2.30

1.70

0.485

3.75

sprzedaż

2.33

1.715

0.493

3.78

kupno

2,33

1,715

0,493

3,78

sprzedaż

2,31

1,70

0,484

3,75

TARNOBRZEG
PKO
Poczta

"

kupno

2,31

1,69

0,48

3,75

sprzedaż

2,43

1,80

0,51

3,94

kupno

230

168

047

372

sprzedaż

234

170

050

378

/WTo/
nla nam kredytów lub pomocy
w zakupach. ,,Agros-P.lńczów"
ma wyrobioną markę, jest
wypłacalny, produkuje to, co
znajduje uznanie na rynku lub
u odbiorców zagranicznych.
Z eksportem jest bardzo trudno. Polscy producenci zostali
odcięci od glównych odbiorców,
stali się dostawcami uzupełniającymi,
choćby
ze

Co z tego mają pracownicy? Mają stabilne zatrudnienie,

średnią płacę ok. 530 zł: Nie
jest ona wysoka, ale w obecnym okresie nawet pozornie
obniżona. Od maja, czerwca,
gdy będziemy tradycyjnie
kontynuować

produkcję

w soboty, a w sezonie letnim
często I w niedziele, płace
będą wyższe. Mam nadzieję,

"Agros-Pińczów"

to dobra firma
względu na dobrą jakość np.
truskawek. Ceny są jednak niezadowalafące, ponieważ w ubiegłym roku płacono wysokie
koszty za surowce. Eksport utrudniają też okresowe blokady
wwozowe ustanawiane przez
kraje zachodnie. Mimo to "Agros-Pińczów" eksportuje ok. 20
proc. swej produkcji , a przyrost
eksportu wynosi ok . 20 proc.
rocznie.

http://sbc.wbp.kielce.pl

że osiągną wysokość średniej
krajowej, którą powinniśmy już
utrzymać . Wszystko zależy jednak od sprzedaży i rentowności
naszej produkcji - stwierdził -R.
Karmiński.

Na kilka tygodni przed sezonem przetwórczym , w pińczow
skim zakładz i e trwają przygotowania do pozyskania jak najwięcej owoców i warzyw, jak
najlepszego ich przetworzenia

Ryszard KarmińskI - prezes "Agrosu-Plńczów".
Fot. G. Romański
i korzystnego sprzedania. Kolejciężarówek stojących codziennie przed bramą zakła~u
świadczą, iż zapotrzebowanIe
na wyroby .Agrosu-PińczÓw"
jest bardzo duże. 80 jest to do~
ry zakład, który wraz z .Łowl
czem" przewodzi wśród przeds iębiorstw przetwórczych w holdingu ,.Agrosu".

ki

ANDRZEJ ORUCZ

MOTOR'l

ACYJN~

Dnia

o o

gazeta poranna
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DAJ KLUCZYKI ZŁODZIEJOWI
Liczba kradzieży pojazdów samochodowych w ostatnich latach dramatycznie wzrosła. Właściciele aut,
broniąc się przed tym procederem, instalują przeróżne zabezpieczenia mające uchronić ich auto przed
kradzieżą. Efekty tych działań rzadko bywają skuteczne, gdyż amatorskie zabezpieczenia nie są zadną
przeszkodą dla współczesnego zlodzieja, który radzi sobie z nimi w kilka lub kilkanaście sekund.
Czyż zatem nie jest rozsądniej zdecydować się na dobry, profesjonalny autoalarm, dzięki któremu

W nowej "Iagunie" zn.alazł zastosowanie system PRS.

Fot. G. Romański

"Renault" troszczy się
o bezpieczeństwo
Francuski koncern "Renault" rewolucjonizuje pasy bezpieczeństwa, dodając poza napinaczami
i samoblokującymi rolkami zwijającymi, ogranicznik działających sił. Programowy system bezpieczeństwa, który wkrótce będzie stanowił seryjne wyposażenie wszystkich samochodów "Renault", pozwala na zmniejszenie e>3O-S0 proc. sił działających na osoby siedzące z przodu samochodu podczas zderzenia cze>towego.
Po idealnej synchronizacji paz samochodem w pierwszej fazie zderzenia /co jest zadaniem pirotechnicznych napinaczy i samoblokujących rolek
zwijających/, PRS ogranicza natychmiast do odpowiedniego poziomu napięcie pasa, zmniejszając w ten sposób znacznie
siły działające na górną część
ciała - głowę, szyję i klatkę piersiową. Jest to możliwe - i na tym
polega nowość - dzięki ogranicznikowi napięcia, umieszczonemu w słupku drzwiowym samochodu.
sażera

Jak działa PRS?
Już w pierwszej fazie zderzenia pasy bezpieczeństwa napinają się na skutek działania pirotechnicznego napinacza bezpie-

W roku 1995 ustanowionym przez Komisję Europejską "Rokiem Młodego
Kierowcy" - dla zaakcentowania potrzeby zwiększe
nia ostrożności w ruchu
drogowym - "Yolvo" rozszerza swój doroczny konkurs promujący bezpiecznych kierowców, tak aby
dotrzeć do ponad 150 milionów kierowców w 11
krajach.
W tym roku konkurs VOLVO
EUROPEAN SAFE ORIVER Obejmuje po raz pierwszy Finlandię i Norwegię, a ponadto
odbędzie się w Anglii, Austrii,
Belgii, Hiszpanii, Holandii, Luksemburgu, Polsce, Portugalii
i Włoszech. Nagrodą główną dla
zwycięzcy, to podobnie jak w roku ubiegłym "volvo 850", a europejski finał odbędzie się 17 czerwca 1995 roku w austriackiej

czeństwa,

znajdującego

się

w klamrze. Przesuwanie pasa
jest następnie Qgraniczane do
20 mm dzięki rolkom zwijającym. Napięcie pasa jest
wówczas przekazywane na ogranicznik napięcia - metalową
część, składającą się z rozdzierających się ścieżek. Przesunięcie na skutek tego rolek zwijających ogranicza napięcie pasa do właściwego poziomu,
niezbędnego do zmniejszenia
działających sił.

Testy w próbach
zderzeniowych
Skuteczność

PRS została
sprawdzona w ponad stu próbach zderzeniowych na samochodach,
przeprowadzonych
w ośrodku badań w Lardy, oraz

u doradców TRW i ,Autoliv" we
Francji i w Niemczech. Przeprowadzono około 15 testów zderzeniowych na samochodach wyposażonych w PRS i jadących
z prędkością 56 km/h, w konfiguracjach obejmujących zderzenia
przesunięte, zderzenia z deformującą się barierą, oraz zderzenia pod kątem zera stopni. Próby
z wykorzystaniem katapulty
i przeprowadzone testy zderzeniowe wykazały, podobnie jak symulacje matematyczne, że system jest równie skuteczny z poduszką powietrzną, jak i bez. W obu przypadkach kryteria zabezpieczenia wykazały istotną poprawę·

Opracował GR
na podstawie materiałów
firmy RENAULT

KONKURS "VOLVO"
miesjcowości Saalfelden koło
Salzburga.
W Polsce krajowy finał konkursu odbędzie się w poniedziałek 1 maja /dla dziennikarzy/
i we wtorek 2 maja 1995 /dla uczestników konkursu/ na torze
wyścigowym
w
Poznaniu,
a dwóch zwycięzców zaproszonych zostanie do udziału w finale europejskim.
Tak jak w latach minionych konkurs odbywać się będzie
przy współpracy z czołowymi
europejskimi organizacjami motorowymi i będzie korzystać
z czynnego popracia organizacji
La Prevention Routiere Internationale - PRl, która jest świa
towym autorytetem w dziedzinie
bezpieczeństwa drogowego.
Podczas finału krajowego uczestnicy zawodów /również

przedstawiciel "Echa Dnia"/
odbędą testy z jazdy praktycznej
pod okiem ekspertów, obejmujące hamowanie przy dużej

możecie Państwo spać spOkojnie, nie martwiąc się o pozostawiony przed domem samochód?
Najwyższa jakość wykonania, bezawaryjność i niezawodność to cechy wszystkich systemów alarmowych firmy PRESTIGE. Urządzenie antyporwaniowe IMMOBILlSER PRESTIGE APS-350,

które chcemy Państwu zaproponować, zabezpieczy samochód nie tylko gdy będzie stał na parkingu,
ale również w przypadkU napadu i odebrania Państwu kluczyków przez napastnika.
Funkcja antyporwaniowa uaktywnia się przy każdym otwarciu drzwi pojazdu, niezależnie czy zapłon
jest włączony, czy też nie. Czujnik czasowy zezwala na normalną pracę silnika przez 30 (lub 90)
sekund (opcje do wyboru). Jeżeli IMMOBILlSER PRESTIGE APS-350 nie zostanie w określonym
czasie wyłączony ukrytym czujnikiem, następuje czterokrone akustyczne ostrzeżenie, a następnie
stopniowe zwalnianie pojazdu az do całkowitego zatrzymania po 40 sekundach. W momencie
zwalniania pulsują światła awaryjne, a gdy samochoód stanie - włącza się sygnał syreny alarmowej na
30 sekund . Każda kolejna próba uruchomienia pojazdu spowoduje 3D-sekundowe uaktywnienie si ę
syreny.
Ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego, po zatrzymaniu pojazdu możliwe jest jego
jadnokrotne uruchomienie pozwalające na przemieszczenie pojazdu w bezpieczne miejsce w ciągu 30
sekund od włączenia zapłonu , podczas których nastąpi zwalnianie pojazdu az do całkow llego
ostatecznego zatrzymania. Tylko załączenie systmu ukrytym wyłącznikiem w którejkolwiek fazie jego
dzi ałania umożliwia kontynuowanie Jazdy.
IMMOBILlSER PRESTIGE APS-350 może współpracować ze wszystkimi typami
alarmów serii APS, może również samodzielnie chronić pojazd przed kradzieżą lub
porwaniem.
Pami'ltajIIMMOBILlSER PRESTIGE APS-350 to niezawodne i funkcjonalne
urządzenie, kt6re w wydatny spos6b podnosi poziom bezpieczeństwa Twojego
samochodu.

Wyłączny

Przedstawiciel AUDIOVOX USA, 25-323 KIELCE, ul. Manifestu Lipcowego 34, tel. 326-545, tel.lfax 326-544

Nowość na lato
Krótka seńa "renault-aria"
przeznaczona jest dla kobiet oraz
mk>dych par, które docenią klasę
tego samochodu - obręcze kół
z lekkich stopów, wyjątkowo perło
wy, niebieski kolor karoserii, harmonijkowy dach w odcieniu grana-

towym. Wyposażenie seryjne
zawiera również radio 4x6 W.
Z drugiej strony, aby zachęcić
pary lubiące bardziej ekstrawagancką jazdę przy odsłoniętym
dachu, kabriolet 16S ustępuje
teraz miejsca wersji RSi. Ma on
ten sam wystrój, lecz silnik 1,8
litra z wielopunktowym wtryskiem /110 KM/ zastępuje silnik
1,8 litra 165.
/GR/

prędkości, przy zmieniających
się warunkach przyczepności
prowadząc auto wyposażone

w ABS lub bez niego, próby
zręcznościowe i techniczne. Obejrzą również filmy wideo pokazujące rozwój zdarzeń prowadzących do wypadku drogowego i będą musieli odpowie-

TO CIEKAWE
Sto tysięcy "protonów"
Roczna sprzedaż malajskiego
samochodu "proton" po raz pierwszy przekroczyła w ubiegłym roku
100 tys. aut.
Kiedy przed 10 laty "proton" rozpoczął swój samochodowy ży~ot.
nic nie wskazywało na tak Wielkie
powodzenie. W 1985 roku udało
się sprzedać zaledwie 7,5 tys. aut.
Powodem małego zainteresowania Malajczyków była obawa
przed jakością lokalnego wyrobu.
Potrzeba było lat, aby przekonali
się do "protona" , w czym zapewne
pomógł im fakt, że samochód jest
produkowany we współpracy z japońskim koncernem Mitsubishi
Motor Corp. Szefowie EON liczą,
że "proton" znajdzie o ponad 8
proc. nabywców więcej niż w 1994
roku.

"Freightliner"

W

Izraelu

Amerykański

ciężarówek,

dzieć, co należało zrobić, aby
wybrnąć

bezpiecznie z sytuacji.
Od 1992 roku - pierwszego roku rozgrywania konkursu w Europie - około 75 milionów kierowców
słyszało Q konkursie, zaś ponad
1800 osób wzięło udział w testach praktycznych na szczeblu
krajowym, prowadzących do
wyłonienia "naj bezpieczniejszego kierowcy Europy"
Tekst i zdięcie
GRZEGORZ ROMANS KI

http://sbc.wbp.kielce.pl

producent
firma "Freightliner",

będzie
produkować
duże
ciężarówki oraz samochody osobowo-dostawcze na użytek armii
izraelskiej. Kontrakt o wartości

prawie 40 mln dolarów .Freightliner" podpisał z izraelską firmą
z Nazaretu - Automotive Industries Ltd. Amerykanie dostarczą
580 ciężąrowek, które na miejscu
będą przystosowane dla potrzeb
wojska. Pierwsze cztery testowe
auta trafią do Nazaretu w kWietniu. Seryjną produkcię Automotive Industries rozpocznie .v 1996
roku.
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O ... eruje:

_

... akumulatory f. BOSeH
• łarówkl· samochodowe, oświetleniowe, energooszczędne
... świece - zapłonowe I iarowe
• filtry. olejowe, paliwowe, poWietrzne,f. FIAAM. FILTRON
* !~:r~:!; ~kC;:'~::!Z:'C:::ryzacyjne

i
!

C E NY F AB RYC Z N E

Kielca, ul. ŻnhNna 4/6, tel./fax 482-93

~ a fIł

_ NOWE,

LEPSZE CENY
KRÓTKI TERMIN DOSTAWY

l7r

9:J

lDI17JIEIT
lE2UT

Ą; ~. JAZDA

ł~·(PRÓBNA

~
~

OPEL ASSISTANCE:
ogólnoauopejsb
pomoc drogowa.
W Polsa 290 punktów
czynny<h caJ~ do~.

REWELACYJNY KREDY" REHAUIlf DLA CIEBIE

EVCOOP

ZENON URBAŃSKI
"qL\R" KIELCE
ul. Krakowska 220, tel. (041)684-423. fax 684-256

POLONEZ
~

NIEOPROCENTOWANE RATY

- ~uz

~

Oryginalne

sp.zo.o.

AUTORYZOWANY DEALER
sprzeda! samochod6w, serwis, oryginaJne ~ I akcesoria
Z5-343 KIELCE. ul. Pomonu 53. ,elirax (0-41) 68-10-Z5

części

OD 165,90 ZŁI

• KINO ROMJ\NTICJ\
TEL. 66-27-90
• BUSKO-ZDRÓJ lOT ZENIT
TEL. (845)36-09 w. 30

Handlowo-Usługowa

TOM·LACK S.C.

C?ĘŚCI
UZVVVANE

I

NOVVE

Kielce.

jedno. dwu i ' trzywarstwowe.
diaIIlentowe. perłowe 20.000 odcieni
• szpachle
• podkłady
• 1akiery przeITIysłowe
• posiadaIIly wszystko. co niezbędne
przy lakierowaniu SaIIlochodu

sklep Kielce, ul. Chęcińska 28
tel. 68·48·08
czynny wgodz. 9-17,
CENY KONKURENCDNE
soboła 9·12

ł
\§

ul. Szczecińska 32
veUfax (0-41) 22-741

,

Zapamietaj taki zwrot • JEZDZIC UCZY PZMot

LAKIERY SAMOCHODOWE

/Firma

Fiat
Alfa Romeo
Lancia

- ,

• akrylowe

e

BLIŻEJ CIEBIE

MIłOO1ir

Zapraszamy codziennie
od 9-17 wsoboty 9-14
Kielce,
ul. Warszawska 143d
tel. 0-41/32-27-51

samochodowe, oleje

OPEL

NOWY OPEL ASTRA
PRODUKOWANY WPOLSCE
17011 zł lani,j

SERWIS ,eliru (0-41) 445-64

o.tĄqĄ,
~UTO-SJ\LON-KIELCE AtĄ • ~,.~s~~

~

z silnikiem 1.4i
850 zł t,,,ieJ

lOiSKI

ZWIĄZEK

Osrodki ~zkolenia Motorowego PZMot organizują nabór
na kursy prawa jazdy kat. Ą B, C, D, E, T
Prowadzimy sprzedaż samochodów w systemie
AUTOKONSORCJUM (system argentyński)

MorOIlOWY

OŚRODEK SZKOLENIA

MOTOROWEGO
I USŁUG
MOTORYZACYJNYCH

52/vat/)a

ZAFRASZAMY DO NASZYCH OŚRODK W: ,

Białobrzegi, Żeromskiego 86, 13-25·23

Pionki, Rac Konstytucji 3 Maja 9, 12-58-59
Szydlowiec, Jastrzębska 2, 17-03-83
Radom, ul. 25 Czen.vca 68, tel./fax 63·21-21

CZĘŚCI ZAMIENNE

AVIA
LUBLIN
ŻUK DIESEL

Nowoczesn . Niezawodn

Zapraszamy
w godz. 9-17, sob. 9-13

Na Kazda

KIELCE
79/,c'/IC

OystrybU<:Ja: AUDIOPOL MATLA CORP. 25-314 Kielce, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4, t.l./lax{ 0-41 )468-08. Montaz - lei. 429-67

- MOTOR-ZBYł' ~f~f~ ~'l-~~

3/5

~I ZAlllENNE
(WSZ1STKIE 'Im) ........~....

OGUMIENIE
DO SAIIOCHODÓW
SKODA
SKODA FAVORIT
ZAPRASZAMY
codziennie
w godz_ 9-17,
soboty 9-14

t~ran05.C.
<

ETZ
JAWA

AKUMULATORY

WSK

firmy

AKUMA

SDISOK
ROIIET
JAWA 50

Kielce, ul. Warszawska 34 (Dom Rzemiosła)
tel. 411-41 wewn. 212, tel./fax 464-21

SKLEP I HO)tTOWłłlfl
części

oryginalnych
. i imitacji
do samochodów zachodnich

ZAKŁAD USŁUG

MOWRYUCYJNYCH S.C.
M. WMCZ1K fi! S. CZARNEGKI

SOWIS:
ŁADA

16

Do Kazde o Samochodu

To Skuteczna Ochrona Od " Malucha" Do Mercedesda

ul_ Piekoszowska 15, tel. 559-99

FAKTURY VAT

kieszeń .

T ani

SAMARA
TAVRIA
NIVA
TEL. 483-77
361ruplJa

ŚWIADCZY USŁUGI:

• NAPRAWY BIEZĄCE
• NAPRAWY GŁÓWNE
SILNIKÓW
• DIAGNOSTYKA PRZEDNIEGO
ZAWIESZENIA
• PRZEGLĄDY R.FJESTRACY]NE

.

f)I?I~llUJE

ze składu i na zamówienie
nowe i używane blachy
lampy

KIELCE, ul. Domaszowska 71
C2YNNE od 7.00 - 15.00

SOBOlY od 8 do 13

http://sbc.wbp.kielce.pl

chłodnice
70lYtzlvat

szybY

Echo Reklama
KIELCE, POLNA 7
tel. 461-38

AUTOALARMY

- autentyczny ZMIENNY KOD
!
- TRADYCYJNE (9 modeli)
!
CEN7RALNE ZAMKI,
...
MONTAŻ RADIOODBIORNIKÓW SAMOCHODOWYCH

tC

I

<:> INVEST-MOTSpółka Z 0.0.
Oddział Słowik

MANUFAC1URER

•

Zgórsko 36a k. Kielc
tel. 514-39

D4E\NOO

zaprasza
8-17

soboty 10-14
N

ajtańszy
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HURTOWNIA
OGRODNICZA
FLORA

BI

VAT 796-006-78-34

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
"WĘGLOBUDEX"

26-600 Radom, ul. Strycharska 2, tel. 314-393, fax 317-207

SKłADY OPAŁÓW I MATERIAŁÓW

Radom, ul. Z. Nałkowskiej 10
tel./tax 535-90
FRZEDSTAWICIEL

l.

2.
3.
4,

FIRM _

WOMIR i TOP STAR

Najlańszy

oferuje:

PRODUCENT S1YROPIANU
BUDOWLANEGO

BUDOWLANYCH:
Radom, ul. l.11belska, tel. 29-499
Szydłowiec, ul. Kolejowa 99, tel. 17-10-89
Skarżysko-Kam., ul. Towarowa, tel. 535-307
Białobrzegi, ul, Kościelna 110, tel. 13-27-54

5kIep I
oferuje

- Rodzaje, kształty, grubość
do uzgodnienia
- Ceny hurtowe uzrueuuone
od wielkości zamówienia

o!d - węgiel, koks, miały i najtańsze

materiały budowlane.
HlljaiiSZł ""Y CłlllflhII
glazurq i terakotą: Radom, ul. lientrmKiego 4, lei. 478-04
lŃiy
~ hisz ńskiej i terakoty polskiej, włoskiej,

+

RADOM,

hiszpóńskiej oraz wszelkie dlt (kleji, fugi) do proc

pe/~y

asortyment
nasIOn warzyw,
kwiatów i traw
oraz ekologiczne
nawozy i środki
ochrony roślin,
doniczki i ziemię
do kwiatów
~

ul. Strycharska 2, tel. 310-949

W)ltońaeniÓW)th

DYSTRYBUTOR SZWAJCARSKIEJ
FIRMY MBT

PRODUCENT MIKROZBROJENIA DO BETONU
(zast~puje stal zbrojeniową)

EE 2S NOWOŚĆ!
Rewelacyjna technologia XXI wieku

- Plastyfikatory do betonu
- Wszystkie rodzaje chemicznyc11 dodatków do
betonu (przyspieszacze wiązania, opóźniacze
wiązania, poprawa wytrzymałości, poprawiające
mrozoodporność
i wodoodporność betonu,
wywoływanie żądanych właściwości)

OfERTA DlA WSZYS1XICH FIRM BUDOWlANYCH
- RADOM, ul. SlIycharska, tel. 310-949
- SzmŁOWIEC, ul. Kolejowa 99, tel. 17-10-89
~

OSZCZĘDNOŚCI ZUŻYCIA CEMEN1V

- RADOM, ul. Strycharska 2, tel. 310-949
- SZYDŁOWIEC1 ul. Kolejowa 99, tel. 17-10-89

w swojej klasie

od 17.800 zł .
KORZYSTNY KREDYT
AUTORYZOWANY SERWIS
OFERTA MAJOWA "NEXIA"
już

J)"lf(~"
" Dębica

Dla Drobnych Przedsiębiorców
s
polecamy dostawczy .~DAMAS ~

SA

NAJTAŃSZE ROWERY GÓRSKIE

AUTOMYJNIA

---

NAPRAWY SAMOCHODÓW
SZYBKIE I BIElACE
WYMIANA OLEI
KIELCE, ul. ZAGÓRSKA 12a
(wjazd na bazar)
TEL. 68-24-00
i
DLA STACH KLIENTÓW ~
RABATY
'"
WYSTAWIAMY
RACHUNKI VAT -

~
S::-ZPA-(~-lO-W--:'K~ d05k~nale

i nierówności ścian

II

do wymalowań
na gładko ,

Kielce, ul: Krakowska 291
Baza (KPTS)

F126p,FSO,POLONEZ

fMU lSYJ N4
fARB~

AKRYlOW4

tel. 54-554, tel./fax 50-016

SKLEP Z CENAMI HURTOWYMI
FABRYCZNE CZĘŚCI ZAMIENNE

----

~

~

~
do nabycia W HURTOWNIACH PAlRONACKlCH
"Old-Kram" Ostrowiec Św., uL Killńslciego 32

i teL
65-38-97 "
•
P.H. "MAM Zgórsko 91A k. Kielc

Zapraszamy w godz. 8-16 sob. 8-13

OHBM ~~~::
~ ~u;'.'Q -,~
:'tlr1. t Gabriel
tel. 4Z4.67

25-307 Kielce

~-,

ił

BOGATY WYBÓR
UlYWANYCH ZDERZAKÓW =~
DO NAJNOWSZVCH MODELI "

~ ,,,..

~

;;' ,.j:' :

.

.

:'::::::::::::::::;iiijd31

ZIl/IllWNI7I.

Przedsi{:biorstwo Handlowo-Usługowe

"ZEMAXKielce, ul. Krakowska 291

LAKIERY SAMOCHODO~~

. Wlodawek, MOTIP, WE
Polifarb Cieszyn, Noblles
NOVOL VOSSCHEMIE
~S2PACHLE Poly-Plast,
'

i

Sprzedaż HURT i DETAL, tel./fax 574-53

MOTORYZACJA
1

Radom, ul. Wjazdowa 4
tel. 313-043, fax 313-715
Oferuje
-

tel, 66-74-02, 52-882 wew. 34

IPrzyjmujemy bezpłatne ogłoszenia do ogólnopolskiego tygodnika "Ugłoszenia Biznes"

Sw. WOJCIECHA 3

II

~~-~
MPKSP~.
1.

:!e

PL.

II

~--

HURTOWNIA MOTORYZACYJNA

~

tuszuJącą ubytki

DO

TYNKÓW

r

PROM OT

Zakres produkcji naszych zakładów obejmuje:
- wyroby ogniotrwałe szamotowe i kwasoodporne
wyroby cemmiki budowlanej to cegła klinkierowa
w klasach ,,250" i ,,350", podokienniki,
"kształtki" schodowe, murkowe
- płytki mrozoodporne do wykładania
tarnsów i garnży
- płytki mrozoodporne elewacyjne

-

usługi:

W CAt.ODOBOWEJ STACJI PAUW

olej

napędowy

etylinę 94, 98, ~

oleje, smary,
Borygo Eko

naftę

·2. PRZEWOZOWE
- wycieczki krajowe i zagraniczne
- wyjazdy na bazar do Tuszyna i

giełdę samochodową

w

•

Słomczynie

SZANOWNY .KLIENCIE!!!
nie przegap okazji
już istnieje na osiedlu
Michałów, ul. Królowej Jadwigi :t
tel. 459-225

~fJ'PEe~I{LE'P
Z vvyjątkowo niskimi cenami

Oferujemy.
- to czego potrzebujesz
- to co sprawi udane i przyjemne zakupy
codziennie '
od poniedziałku do piątku 6,00-19.00
w soboty pracujące 6.00-19.00
w soboty wolne 7.00-15.00

OSZCZębztsz
cz~

,
'.

5. CAlDDOBOWA POMOC DROGOWA I
AUTOHOLOWANIE
6. W PRZYCHODNI PRZVZAKłADOWEJ
- badania psychotechniczne kierowców wszelkich typów
pojazdów
- badania przydatności zawodowej

7. CAlDDOBOWY PARKING STRZEŻONY
8. A TRAKCYJNE I TANIE MIEJSCA NA
REKLAMĘ AU1OBUSOWĄ

9. W

PRZYZAKłADOWYM

"E M P E K" SPRZEDAŻ

t ptenrAbZe
http://sbc.wbp.kielce.pl

4. W WARSZTATACH NAPRAWCZYCH
- badanie techniczne pojazdów (w tym dopuszczające do
ruchu międzynarodowego)
- mycie pojazdów
- naprawy zespołów i części
- naprawy układów zasilania silników wysokoprężnych
- autoryzowaną obsługę i naprawy akumulatorów .:ZAP"
Piastów
•

- teI. 272-95

Wstępując

ZAPRASZAMY

3. W NOWOCZESNYM CENTRUM OGUMIENIA
- autoryzowaną naprawę ogumienia krajowego oraz finny
"SEMffiRJT' dla wszystkich typów pojazdów

SKlEPIE

- wszelkiego typu ogumienia krajowego oraz firmy "SEMPERIT'
- części zamiennych do samochodów JELCZ, IKARUS, BERllET

~..

- motorynek STELLA - NOWA DĘBA
- auto kosmetyki kanadyjskiej finny "KlEEN-R.Q"

ZAPRASZAMY

,

B/6l1R
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Z· zlom
A i żeliwny

KSEROKOPIARKI

ICD©®[]{]

K . w~nd,n\AI
U i nle",,§:ndl

ZAKłAD

USWGOWY
PRZEROBU noMU METAU

Nowe i reg~nerowane. najtańsze w ekspoatacji

I

:,0\'1} ~ _..lI1_","'\'i
~...aI ~"V- ~,.

:1-

SPRZEDAZ,~GWARANCJA BEZ LIMITU KOPII v;.o~'~ ':I~·I.
~ r,%
SERWIS w ciągu 24 godzin.
'f.#-~ -?b%
.;

Pw

PIOTR KASPERSKI - GDAŃSK
Oddział Kielce
25-648 Kielce, ul. Długa nr 26- tel. 52-388
Godz.
7.00-15.00
~

infołec o~:~:~o~~$

Części, materiały eksploatacyjne.

ilośd

PHU AKAPIT Kielce, ul.

\~.

Sienki~wicza

t

POWSZECHNY BANK KREDYTOWY S.A.
w WARSZAWIE

76, pok. 318

KSEROKOPIARKI infotec, TELEFAKSY
.
.

JAPOŃSKA technika

Niemiecka

solidność

TON ERY, CZĘŚCI, SERWIS
• INFOTEC • CANON • TOSHIBA
• RICOH
• MITA
• RANK
.NASHUA • MINOLTA XEROX

LEASING

GRAFIX

Radom, ul. Ranty 39/45, tel. 635-519, 634-763
Stalowa Wola, ul. KEN 13, tel./fax 426-220

SPRĘŻARKI
typu WAN i

IMPORTU

Z

wraz z
-

wyposażeniem
'układy pneumatyki i

dodatkowym
.'
elementy hydrauliki
zszywacze tapicerskie
wiertarki i ~rętaki pn~umatyczne
szybkozłączki - szeroki asortyment
przewody gumowe i polietylenowe

I Oddział w Radomiu
Oddział w Gr6jcu
Oddżiał w Kozienicach
Filia w Radomiu
Filia w Szydłowcu
Filia w Przysusze

siłowej

OFERUJE PH-U-P

BEST

~

25-729 Kielce uLUrzędnicza 16
~ teI.504-57, tel./fax 524-77 tlx 0613318 sk.poczt.334

....
.~'>:
~~.
.
ze sknndynnvvskich blach pokrytych

8upcrtr'WnłYITl

PLASTISOLEM

(""Qr~t"vu

ochronna lOx Irtruhs7.A.

niż

polie s tru)

SPRZEDAZ
Cerekiew k.Radomia
tel. 31-00-02, 31-00-03

ul.
ul.
ul.
ul.
pl.
ul.

Kościuszki 2
Pietrusiaka lA
Kochanowskiego 28
Żeromskiego <t1
Konopnickiej 7
Grodzka 3

63-48-95
420-42
14-33-12
240-50
17-09-25
(75)34-50

~.····I···I,··'
~

..
... blachy dachóvvkovve,
trapezovve, rallste
... kompletne orynnovvanle
... vvyroby hutnicze

PROMOCWJ1JU~

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

... OKNA DACHOWE

...

wYłAZY

... BALKONY DACHOWE

_sh

·I~I~I;.

Marc:-Sh"el. Ip"łka I ~ kapitałe", ~ zavra"łc:z"y",
26-600 lad"",, ut. lt"łka""wlka 35

Radom, ul., Tarlaczna 5, tel./fax 231-51
Ostrowiec Swiętokrzyski, ul. Kilińskiego 49B
tel. 65-31-70
b/56/r

JEST PRACA

HURTOWNIA
FABRYCZNA AGD

_ . . Zatrudnimy
v

majstrowych i majstrów
na szwalnię i manipulację,
mechaników maszyn szwalniczych,
kierowców - handlowców,

w Radomiu, uL Żeromskiego SI

Obuwie całoroczne

szwaczki, siekaczy,
pracowników robót ręcznych.

młodzieżowe,

~

Kontakt:
przy ul. Potkanowskiej 38
lub tel. 455-370 i 455-451
(numery aktualne do końca marca)

damskie
i męskie

~

PPUH
"AMPER"
KIELCE, ul. HOŻA 19, TEL. 504-30

~

USŁUGI
DŹWIG 6,3t
20 zł/godz.
ŚWIDROUSTAWIACZ
22 zł/godz.
Koparka Białoru~
/5 zł/godz.

SZYBKA I SOLIDNA OBSŁUGA
CENY KONKURENCYJNE

zakład

każdą ilość
bloczków,
pustaków żużlowych,
cegły czerwonej pełnej.

Sprzedam

Ceny bardzo
atrakcyjne.
Wykonujemy układanie
kostki z towaru
powierzonego lub
;; z własnym. Bardzo tanio.
~
Tel. 115-773

Marian
_.Ceglarek
HURTOWNIA
ELEKTROTECHNICZNA

czynna:
od 8 do 18

Kielce
ul. Zagnańska 40
teL/fax 66-12-08

OPolar, Ardo, Amica, Polmetal, Mesko, Silesia, Zamex, Światowit,
Zelmer i
,
Inne
D żelazka, odkurzacze, okapy, roboty, ekspresy itp.
D lodówki, pralki, kuchnie,
zmywarki, zamrażarki itp.
~ * 6 dni w tygodniu *
* 400 modeli AGD *
* raty bez żyrantów *
* bezpłatny transport AGD *
* karta stałego klienta
- rabat 3% *
* realizujemy zamówienia
telefoniczne *

http://sbc.wbp.kielce.pl

Hurtownia

Ostrowiec Św., ul. Kilińskiego 57
ter. 0-4765-20-58, tel./fax 0-47 65-20-13

Sklepy firmowe

- Ostrowiec Św., ul. Różana 21,
tel. 652268~
- Ostrowiec Św., ul. Okólna 14,
tel. 651021
- Ostrowiec Św., DH"Feniks·, ul. Okólna 1
- Opatów, ul. Kopernika 1, tel. 683478
- Radom, ul. Malczewskiego 17,
tel. 270-96
- Radom, ul. Sienkiewicza 14, tel. 222-86
- Skarżysko-Kam., Aleja 3 Maja 48,
tel. 512299
- Skarżysko-Kam ., DH 'Bartek",
ul. Sokola 2, parter
- Kielce, ul. Bodzentyńska 24/26,
tel. 680258
- Jędrzejów, ul. 11 Listopada 31,
tel. 61197
- Starachowice, ul. Piłsudskiego 28,
tel. 747727
- Stąszów, ul. Qpatowska 3, tel. 643565

I

Echo Reklama

HURTOWNIA FABRYCZNA A.G.D. NAJWY2S2A JAK1Jś6 NAJNI2SZE CENY

WUP/WH?f/a
#D?4'A/" I~~I~
-~---- --~
CENY
PRODUCENTA

o-feruje- herbaty firm:
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~

_

Indeslt,
~ Ho . l
./
Anlo, Amiea," a po
Vestfrost, D v;

/

c:!"G"".....

Philips, Whilpool,

6dniw
tygodniu
3Go- modeli
AGD

.

I

Bezpłatny

tra:m,0rt

EKTRON/CS

_ ............

~~

Tefal, Moulinex, _....
Zelmer i inne.

_RATY BEZ
ZVRANTOW

.,~y. ~

'"'". '

.

-

":.-

-

CHłODNICZE URZĄDZENIA

HURTOWNIA RADOM:
ul. Żeromskiego 114
(dawny magazyn meblowy)
pon-pt 9-17, sob 9-13

Realizuj*I1!Y

zam6wlenla
telefoniczne

GASTRONOMICZNE

SKLEPY FIRMOWE:
SALO", WZORCOWY, Radom,
ul. Zeromskiego 114, tel/fax 269-86
Radom: ul. Wyszyńskiego 15
(róg Sienkiewicza), tel. 63-3Q-62

Dział Serwisu i Reklamacji tel. 45-10:.1 O
~~~

ZAK1AD 08UWIA,Jt080CUGO. ODZIEzY I RtKAWlC OCHRONNYCH

BYDGOSKA
FABRYKA KABLI S.A.

pradakala:
• BUn OLEJOODPOR_E PBZESZYWAJłE,
_
• RI;KAW.CE ROBOCZE (paiDy •• art"...aDł),
atrakcyj~ formy sprzedały
• UBRA_.A ROBOCZE
~

.

'Wyłą.czny

DYSTRYBUTOR PPII KRAKGUM

,'.ruj.: • "kawi.. ,u';;.w. , .. ,.~a,oze
• r,kawl .. kw.... ~p.r'"
• r,kawi ... I.j .. ~'., ••

SKŁAOV

CENTRUM ZAOPATRZENIA ENERGETYKI

CENY FABRYCZNE
poleca:

Wyroby instalaq;no·sanname
Budownictwa sp. Jawna

Przedsiębiorstwo Obsługi

POLDOM
•
•
•
•

piecyki i termy gazowe,
kotły c.o., Qrzejniki c.o
armatura SIeci domowej,
wodomierze METRON,

•
•
•
•

FABRVCZNE,

~~
Sied/eszczany

wanny zlewozmywaki,
umywalki, sedesy,
elektryczne ogrzewacze wody
panele

SPRZEDAŻ HURTOWA I DETAUCZNA
26-600 Radom, ul. Domagalskiega 2, ·
tel.fon: (0-48) 63-32-27, tel./fax (0-48) 63-32-28

ELTAST

ł

~
~

k. Baranowa Sand.
tel. zakl. (0-15)22-21-80
tel. domowy (0-15)362-513

RADOM, ul. Toruńska 9, tel. centr. 60-83-44, 60-83-53, fax 31-40-23
Dział sprzedaży: 31-32-07, 31-72-40
KIELCE, ul. Zbożowa 21, tel. 68-18-18, 430-78, fax 68-18-18
OFERUdĄ:

~~ PRZEWODY OW,
~

Plac stare Miasto 11 tel. 259-43 tel/fax 630-681
PPU H MAKROTEX Radom.
Kielce. ul. Romualda 3. tel. 68·07-28
• OtIaI.. .c......" I .......'1
• ............... 11I..fll.ktycź_

• ...kawlce spawalnicze
• ...cznlkl, łclerld
• Inydła, pasty BHP
• skarpety, -Istopy

• . . . . . . . . . . . . I ._• •fUc.,
••- . . . . .k.tyI. . . . . . . . ., .......kl,
' ••1• • •1, •••y ..llk.tkl. • c•• y

bI36Ir

f ••..,..... ZN STOMil 0 .....1.....
• k.I ••••,., ...._ •••Ikl, k ••••I. fI •••I._
• ,..k.wlc. ....lic.....
• ,..k.wlc. . . . .c.I... .k61'1111

KABLEYAKY
~ PRZEWODY INSTAlACYdNE
~ KABLE SAMONOSNE
~ KABLE YHAKXS

Ceny producentów i importerów

Towar motomy dowozU: wła.nym
tran.portom. Nawlqtomy w.półprac.
z producontoml Ilmportoram'
taniej odzie t y roboczej.
Zotrudnlmy akwizytorów

Najwyższej

CEMENTOWNIA WIERZBICA S.A.

jakości

W Wierzbicy k. Radomia Nr kodu: 26-800
Telefony: Centrala 221-21 do 6 wew. 433
Dział Zbytu i Marketingu
tel./fax 631-972
Telexy: 0672288 , 0672228
Fax: 221-25

smaczne
i zd.r.o we
OFERUJE:

CEMENT HUlNlCZY 112511
CEMENT POR1lAND 113511 Z dodatkami
CEMENT POR1lAND 1135 czysty
11

- - - - - - SPRZEDAż PO CENACH KONKURENCYJNYCH - - - - - -

TRANSPORT CEMENTU wg opcji
ROLNICZA
SPÓŁDZIELNIA
MLECZARSKA
Radom
ul. Toruńska 6
tel. centr. 251-03
ł
252-93

kupującegO:_

Samochody własne
Samochody organizowane przez Cementownię
Wagony PKP: Zniżka na przewóz zależna od
Cemento-wagony: Zniżka
- - - - - - . KOSZT TRANSPORTU PONOSI

odległości

KUPUJĄCY

U PRODUCENTA NAJTANIEJ
http://sbc.wbp.kielce.pl

,•
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hunowa.

Odzież

robocza m.in.

~1~B· 2

ubrania drelichowe; rękawice robocze I ochronne; trzewiki
olejoodporne; ręczniki; koszule flanelowe; buty gumowe;
gumofilce; Inne • ponad 100 asortymentów

Ceny FAB~YCZNE .,
Towar mozemy dOWOZie
własnym transportem
Zatrudnimy akwizytorów

ODZIEŻ
Ch Oń ka

"Er: I
ul•
D..Ie
ce,

ęa

. efeKt

materiałów
Prowadzimy sprzedaz klejów do
glazury, terakoty, styropianu, siatki

FARTUCHY

PPUH TADROBEX RADOM, ul. KWIATOWA 37 ~
te!.lfax 536·99
os

GARSONKI
GARNITURY

~

każdq ilość

UBRANIA ROBOCZE

BEX

2. Kredvtv:

KOSZULE

WOtt TflDROBEX
Itadom. ul. Kwiatowa 37.
tel./lax 536-99

i

- na działalność gospodarczą
- komercyjne
- dla rolnictwa:
- ąa pomoc w związku z suszą
- preferencyjne w tym na skup
- preferencyjne inwestycyjne
w tym na programy branżowe

POŚCIEL

~ motliwołć

b/58/r

negocjacji cenIlI

ZAKŁADOWA

KURTOWNIA OBI KIELCE UL.

1

(TEREN _CENTRUM TARGOWEGO) TEL. 66-06-05 WEW. 177
CzrnNA W DNI POWSZEDNIE OD 7 DO 17, W SOBOTY OD 7 DO 13

ZAPRASZA HURTOWNIKÓW I DETALISTÓW

ZAPRASZAMY

gelWHąJ ~sq, ~ tv-~. ~:

~ ZADZWOŃ ZAPYTAJ PRZYJDŹ

1. EMALII OLKUSZ (wanny, zlewy, brodZiki)
2, CERSANITU KRASNYSTAW (ceramika sanitarna)
3. ARMATURY KRAKOWSKIEJ (krany)
4. SANPLASTU STRZELNO (kabiny natryskowe)
5. ATLASU ŁÓDŹ (kleje do glazury)
6. PROSPANU WIERUSZÓW (płyty meblowe)
7. KRONOSPANU SZCZECINEK (panele, płyty podłogowe,

• Elewacje "SIDING" ł
również z montażem
"li
i ociepleniem
~
• Dachówka bitumiczna
• Blacha aluminiowa obr.
• Grzejniki aluminiowe
• Giętarki do blach
• Lampy z czujnikami ruchu

parapety)
Nasze ceny hurtowe są naprawdę rewelacyjne. Dla stałych odbiorców
możliwość dodatkowych rabatów.

WSZYSTKIE ~RO~I PROWADZĄ DO OBI
PJłZł'DSJĘJ\lOR..'ITWO

~

importer ·US-POL·
Radom, ul. Urodzajna9I6, tel. 316-822
Kielce, ul. Jasieńskiego 48, tel. 229-41

GÓRSKIE, MłODZIEŻOWE

-

- HANDU)WO - PRODUXC\]NJ!

/'

PANACEUM
!\I.

Bezpośredni

~

,

1. ( U )

i DZIECI~CE

~1IIIIIIo...I00TYPÓW

25- 004 KIELCE. UL_ PADEREWSKIEGO 14
teL 68-48-44 fax 68-4796 telex 0612656

Oferujemy licencjonowane przewozy autokarowe do:

Sprzedaż

~

n
"
"I. rornex

ratalna
wyjazdy we wtorki, czwartki i soboty
~~~

_..- ~ ZAKłAD URZĄDZEŃ 1ECHNIKI POWIE1RZA

.

~

"R A DW E N1"

9
~

•

telJfu

ul. Mlodziano\\Ska 94,
tel. 520-78, 521-43, telex 0672644

~·09,

PRODUKUJE: ,.
tII e

WENTl1ATORY PROMIENIOWE

,... ~ ~ - dacho~ standardowe,
>
• ,dachowe przeciWWybuchowe.
.
- odśrodko"We.
- wiełos~pn!°we

e

:-;,.~~~:....~

WENTYLAroRY OSIOWE":

~

~~
PŁYTY GIPSOWOKARTONOWE
systemów Rigips
" MIĘDZY MOSTAMI" KIELCE, ul. 1 Maja 136
tel. (G-41)528-82, telJfax (G-41)6S-33-91
godziny otwarcia: pon i edziałek-piątek 8-16, soboty 8-1

v

• ODPYLACZE:
- urządzenia odpylające.
- odkurzacze przemysłowe,
- blokowe centralę odpylające
• SUSZARKI KOMOROWE

• ANEMOSTATY
• PREFABRYKA TY WENTYLACJI
• URZADZENIA SPECJALNE
•

MONTAtoWE

e METAL·TWORZYWO

~<
RADIO
KIELCE
REKLAMA

•••

Kielce tel./fax 68-13-13
Radom tel. 63-33-63
Tarnobrzeg tel. 22-28-52

http://sbc.wbp.kielce.pl

r01{NArf01~rI1f11l
DRZW1NlQJlQJlQJlQJ
N 110 KPO LII

I
O

I

O

POLECAMY SZWEDZKIE DRZWI
TYPU CLASSIC I COUNTRY

Kielce Niewachlów 1 ul. Batalionów ChłopskIch 77
Tel. 571·91, 526-01 w34 B-17sob. 8-1;1
Końskie ul. Kielecka 1 Tel. 24-74

Sprzedaż

za

gotówkę

~./AII'

J!.

i na raty.ł

zu ( )!!~R:~..!!
"ZUSAN-PlAS1" Sp" z 0.0.
26-600 Radom, ut Swierkowa 32

PRODUKUJE i OFERUJE
DO SPRZEDAŻY:
Rury Z tWOlZyW sztucznych PCv,
polietylenowe (PE),
polipropylenowe (PP) do:
1. wody pitnej
2. gazu
3. kanalizacji
4. osłonowe
5. c.o. i c.w.
'1'EI...IF1L~ RADO'. 0-48-508-10

• ścienno-okienne
• KURTYNY POWIETRZNE

ŚWIADCZY USŁUGI:

ul. Traugutta 29, tel. 211-41 do 48

.

Wykonr.gemy T1Wn~ i derrwntaż TAD
do 35 m wysokośCl
Zastosowanie:
.
do robót elewacyjnych.
zbiorników w browarach. CPN i inne.

USł.UC'.oWO

ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI W RADOMIU

- wkładów płatnych na każde żądanie
dla osób fizycznych", 160/0
- wkładów płatnych na każde żądanie
na rachunkach bieżących i pomocniczych
podmiotów gospodarczych
- 80/0 - lokat terminowych 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9
i 12 miesięcznych
- certyfikatów i depozytów dających możliwość
kwartalnego pobierania odsetek

ZAKŁAD KRAWIECKI

Oferujemy Państwu
sprawdzone wzory ubrań:

stylonowej oraz kolków rozporowych.
Ceny producenta.

Prowadzimv dzierżawę

ł

25-352 KIELCE
UJ.. MICKIEWICZA 1

Zapewniamy komplet

t:SA

OFERUJE:,
t Korzystne warunki oprocentowania wstosunku rocznym

PRODUCENT ODZIEŻY ROBOCZEJ i OCHRONNEJ
HURTOWNIA OBUWIA I ŚRODKÓW ClYSTośCJ"

DOCIEPLANIE BUDYNKÓW METODA AnAS @'
UJ·letnia gwarancja
TAOROBEX
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SŁOMCZVN
Wczorajsza
czynie
koło

giełda

w
Grójca

Słom
była

niewątpliwie największa w tym
roku. Można też stwierdzić, iż
była udana - sprzedano bardzo
wiele pojazdów. Pojawiły się już

pierwsze kabriolety - od naj"garbusa" z obciętym

tańszego

giełdy

FIAT 126p

FIAT 125p

POLONEZ

samochodowe

dachem do droższych modeli
VW i "fordów". Zdecydowanie
spadły ceny samochodów włos
kich.

KIELCE
Wydawałoby się, że po
przedświątecznej
gorączce
wczorajsza giełda będzie

znacznie spokojniejsza. Tym-

KIELCE

,
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czasem już o godz. 8 tor wyści
gowy w Miedzianej Górze ledwo
mieścił nadjeżdżające ciągle samochody. Scisk był więc ogromny tym bardziej, że przyjechało
też wielu potencjalnych klientów.
Już o godz. 9 zawierano pierwsze transakcje, co wskazywało
by, że nastający z wiosną popyt
na . samochody utrzyma się

RADOM

w kolejne niedziele. Wszyscy,
którzy bywają na giełdach
i oglądali wczoraj wystawiane
ceny twierdzili zgodnie, że auta
znowu podrożały i to znacznie.
Podajemy ceny wywoławcze
obniżane w trakcie transakcji o 0koło 10 do 15 proc. chociaż akurat
wczoraj zauważyłem, że utargować cokolwiek było dosyć trudno.

RADOM
W sobotę na giełdzie w Radomiu było jak w ulu. Kupujący poszukiwali okazji, czyli taniego
i nie zniszczonego samochodu,
ale prawdę mówiąc nie było
zbytnio w czym wybierać. Dość
dużo aut stało tylko w sektorze
"fiatów 126p". Z pozostałych

SANDOMIERZ

marek dominowały samochody
leciwe, podszykowane nieco do
sprzedaży. Przybywa chętnych
do pozbycia się starych modeli
"skody" i widać, że czasy popu-

larności te samochody mają już
za sobą. Ceny podane w tabeli
jak zwykle można było .zbk:'"
o ok. 10-15 procent. /ALP, PM/

Firmowy sklep motoryzacyjny
Hurtowni MOTOZBYT zaprasza

22/p/94

ul. Żelazna 22 (przy dworcu PKP) tel. 68-44-60 od r do 17-

.FABRYCZNE CZĘŚCI

Zuk, Polonez, FSO, 126p i Cinquecento

Akcesoria Akumulatory Łożyska Lakiery Ogumienie
Chłodnice \JW, Mercedes, Grzejniki gazowe
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SŁOMCZVN

94 r.. 8,1 i 8.4 do 8,8 tys. za nowe modele 95 r. -5,2tys./skl./, 94 r.' 4,7/skl./, 94 r. ·7,8·8,1 tys., 93 r, - 6,9· 94 r. - 7,9 tys . zl., 93 r. ·7,4 tys. zl., 92 r. - 6,7 tys. zl., 91 r. ·6,05 tys. zl., 90 r. - 5,2 tys. zl., 89 r. - 4,7 tys. zl., 88 r..
z końca roku, a także 6,0 tys. składak , 93 r. - 7,5 8,5 tys., 93 r. - 7 do 7,5 tys., 92 r.. 7,3 tys., 92 r. - 6,6-7,1 tys., 90 4,0 tys. zl., 87 r. - 3,7 tys. zl. , 86 r. - 3,25 tys. zl., 85 r. - 2,6 tys. zl., 84 r. - 2,2 tys. zł., 83 r. - 1,9 tys. zł., 82 r.. 1,6 tys.
do 7,8 tys., 92 r. - 6,4 do 6,65 tys. , 91 r.. 5,35 6,Sdo 6,8 tys ., 91 r. - 5 do 6 tys., r. - 5·5,5 tys., 89 r. ·4,3 tys., zł., 81 r. - 1,4 tys. zl., 80 r. - 1,25 tys. zl. ,
do 6,15 tys., 90 r.. 5 do 6,7 tys., 89 r.. 4,1 do 90 r. - 4,5 do 5,4 tys., 89 r. - 3,9 do 88 r. ·3,8-4,4 tys., 87 r. 2,94,9 tys ., 88 r. - 3,75 do 4,2 tys., 87 r. - 3,1 do 3,7 4,85 tys., 88 r. - 3,8 tys., 87 r. - 3,2 3,5 tys., 86 r. - 2,7-3 tys., 85 r.
tys., 86 r. 2,7 do 3,35 tys., 85 r. 2,4 do 2,75 tys., do 3,5 tys., 86 r. - 2,6 do 2,85 tys., . 2,2·2,6 tys., 84 r•. 1,9·2,4
84 r. - 1,9 do 2,1 tys., 83 r. - 1,8 do 2,29 tys., 82 3,5 tys ., 85 r. - 2,6 do 2,75 tys., 84 tys., 83 r. 1,7-2,2 tys., 82 r. r. - 1,7 do 2,2 tys., 79 r. - 1 do 1,55 tys., 78 r. - r. - 1,9 do 2,3 tys., 83 r. - 1,7 do 1,5·2,1 tys., 80. r. -1-1,15 tys.,
1 tys.
2,05 tys., 82 r. - 1,5 do 1,9 tys., 81 nr. - 8,5 tys. zl.
r. -1,4 do 1,55 tys., 80 r. -1 ,25 tys.,
79 r. - 1 32 do 1 35 ty~.
90 r.-6,7 tys., 88ł'. - 4,3 do 4,9 tys., 87,. - 3,691 f. - 4,4 tys., 89 r. - 5,6 do 5,790 r. - 5,4 tyS.,89,. -5.4-5,9 9Oł. -5,8 tys. zł., 89 r. - 5,1 tys. zł., 88 r. - 4,6 tys, zł., 87 r. - 4,2 tys. zł., 86 r. -3.3 tys. zl., 85 r •• 3,0 tys. zł., 84 r.'
do S,SS tys" 86 r. - 3,1 do 3,95 tys., 85 r. ~ 3,3 tys" 87 f. - 3.9 tys" 88 r. - 3,3 do tys .. 88 ,. - 3.85 tys., 87 r. - 4 2,55 tys. zł.. 83 r. - 2.2 tys. zł.• 82 f. - 1,9 tys. zł.• 81 r. ~ 1,55 tys. zł., 80 r. - 1,2 tys. zł.
m 3,9 tys., 84 r. - 2,7 tys ... 83 t. - 2,4 tys., 82r. 4,1 tys., 85 r•• 2,4 do 3,8 tys., &4 tys., ł6 r. - 3,4-3,6 tys•• 85 t. . ,a,lly$., 81 t .• 1,7 do 1,9 tys., 8C) r. - t ,55 do r.' 1.6tys.,2.75ty$. 003,1 tys., 83 2.7·3.1 tys .• 84 r •. 2.2-2,35
t,9tys., ale także 680z/. 79 r•. 1,45 tys., 77 r. f.' t,9tys.• 81 r. - 1.8 tys.
tys.• 83 r. - 2-2,2 tys., 82 r..1,7 tys.. 7$r.. 1,2 tys., 74r. -1,45 tys.
1,9 tys .• 8t r. 1.5-1.8 tys.. 80
r.' 1,45 tys., 79r. -l,25tys.,
l1a r. ·1.11Ys.
95r.-13,5tys., 94r.-13,8do14,4tys., 93r. -94r.-13,8do15,5tys.,93r.-l1,694 r. - 14,3-15 tys., 93 r. - 9Sr.14,6-21,l tys. zł., 94r.-14,3tys. zl., 93 r.. 13,2 tys. zł., 92 r. -11,5tys. zł., 91 r. -10,3tys. zł., 9Or.- 8,7 tys.
11,4 do 13 tys ., 92 r. - 9,6 do 11,1 tys., 91 r•. do 12,2 tys., 92 r. - 9,5 tys., 91 r. - 11,9-12,1 tys., 92 r. - 10,1-12, zł., 89 r •. 7,3 tys. zł., 88 r. - 6,6 tys. zł., 87 r. - 5,9 tys. zł., 86 r. - 4,8 tys. zł., 85 r. - 4,2 tys. zł., 84 r. - 3,3 tys. zł .• 83 r.
8,9 do 10,5 tys., 90 r. - 7,4 do 8,4 tys., 89 r. - 6,2 8,7 tys. ,9,2 do 10,3 tys., 90 r. - 8,1 tys., 91 r. - 9·10, tys., 90 r. - 8 - 3,1 tys. zł., 82 r. - 2,9 tys. zł., 81 r. - 2,5 tys. zł., 80 r. - 2,35 tys. zl., n
do 7,2 tys., 88 r. - 6do 7,2 tyS., 87r. - 4,8 do. 6,2 do 8,5 tys., 89 r. - 6,8 do 7 tyS., 88 tys., 89 r. - 6,9·7,6 tys., 88 r.'
tys .• 86 r. - 3,8 do 4,8 tys., 85 r. - 3 tys., 84 r. - r. - 6,4 do 6,8 tys., 87 r. - 5 do 5,3 5,3- 6,4 tys., 87 r. - 5,5 tys., 86
3,3 tys., 83 r. - 3,4 do 3,7 tys., 82 r. - 3,2 tys. tys., 86 r. - 4,9 tys., 84 r. - 4 do 4,15 r. - 3,3-4,2 tys., 85 r. - 4-4,6
tyS., 83 r. - 3,6 do 3,8 tys., 80 r.. tys., 84 r. - 3,3-4 tys., 83 r.
2,8 tys.
3,45-3,6 tyS., 82 r. - 2,3-2,6
I'
tys., 81 r. ·2,35 tys., 80 r. - 2,4
tys.

90 r.lkombll·9~• • r. -1,8doB,4tys.;88 93r. -11,5 tys•• gor. -9,1 t)'$;; ~ !!~.-11,1tys .• 90r•• 8,7 tys., 9t r. ·10.0ty$,Zł., 90 t.' 9,3tys. zł., 89r.-8,2 tys. zł., 86 r. -7,9 tys. zł., 87 t.· 7,0 tys. zł., 86 r. - 5,1 tys, zł.;• • r.ŁADA
t •.' 7.3 do 8,35 tys., ae r. • 5,1 do 6,3 tys., 84 r. r. - 7.2 do 1,6 tys., 88 r•. 7,2 \AJ _ r. -1,3-7,45 tys., 88 r. - 6,9 5,2l)1S. zł., 84 r•. 4.1 tys. zł., 83 f. - 4,1 tys. %l.,.82 r. - 3,4 tys. zł., 81 r. - 2,8 tys. zł•• 80 r. 2.1 tys. zł,.samara : M r.; 4.1 tys.,a,. -2,2 tys.;.,samara" 89 r. - 9,18,25ty•• ,ae,.-5,5ly$.; ......... tys., 87r. -6,3tys.,.r.-5,713,8tys.zI.. 93r. -12,5 tys. zł., 92 r. -11.3tys. Zł•• 91 r•. 10,7 tys. zł., 90 r. - 9.5 tys. zł., 89 r. 8,5 tys. Zł.
tys.., ł1 r•• 11,9tys.
90 r•• 10.7 tys.
tys., 85r.-3,95tys.,83 r.-3.8
i!YS.. 82 f.' 2.85 tys •• 81 r. - 3
itvs.· _UlllAra"1aÓ,.• 10tvs.
88 r. - 6,55 do 6,7 tys., 87 r. - 5,8 tys., 86 r. - 5,4 89 r.' 6,2 do 8,5 tys., 88 r. ·6,4 do
89 r. - 6,7 tys. zł., 88 r. - 6,1 tys. zl., 87 r.· 5,3 tys. zl., 86 r. - 4,7 tys. zł., 85 r, ·4,3 tys. zl., 84 r. - 3,9 tys. zł., 83 r. - 3,4
SKODA tys., 85 r. - 4,7 tys., 83 r.. 2,5 do 4,2 tys., 81 r. 6,6 tys., 86 r•. 6,2 tys., 84 r. - 3,8
tys. zł., 82 r. - 2,8 tys. zł., 81 r. , 2,4 tys. zł., 80 r.. 1,9 tys. zl, "favorit": 94 r. - 15,5 tys. zł., 93 r.. 13,4 tys. zł., 92 r. - 2,72 tys., 78 r. - 1,95 tys.; "favorit" 90 r. - 11 tys., 83 r. - 3,3 tys., 82 r. - 2,25 tys.,
12,8 tys. zł., 91 r. - 11,6 tys. zł, "forman": 94 r. - 16,1 tys. zl., 93 r. - 14,7 tys. zl., 92 r.. 13,4 tys. zł.
tys.
3 tys.
"uno" 94 r. - 16,5 ty$., 91 r.' 13 do 13,3 tys.••131" &O r.. - 3,4 tys.
"dnqu!lCento~93r.-12tys., "uno": 95 r•. 22,5 tys. zł., 94 r. ~ 18,8 tys. zł., 93 r. - 17.0 tys. zl.. 92 r. - 15,7 tys. zł., 91 r. -14,5 tys. zł., 90 r. -13,3
8$ r. - 8,8 tys.. 83 r. - 6,2 tys.; ..raga.... 84 r•.
92 f. -11 tys., 91 r. - tO,4 ty$.; tys. zł., 89 r. - 12,6 tys. zł., 88 r. - 11,6 tys. zł.. 87 r. - 10,8 tys. zl., 86 r. - 8,5 tys. zl. RITMO: 83 r. ·4,5 tys. zł., 82 r.·
8.4 tys.; Jłtmo" 83 r.lD! -6,3tys.• oraz/S/-5,7
"uno" 93 r. -16,2 tys .• 91 f. 3,7tys. zł.• 81 r. - 2,8 tys. zł., 80 r. - 2.2 tys.:O" "crom.": 93 r. - 26.0 tys. zl., 92 r. - 21.5 tys. zł., 91 r. - 20.0 tys. zł.,
tys., 82 r. ~ 4 tys.
14,1 tys., 90 r. -12,9 tys,; ..tJ. 90'. - 18.3 tys. zł., 89 f. - 16.2 tys. zl., "tipo": 95 r. - 31.5 tys. zł .• 94 r. - 26,0 tys. zL. 93 r. - 23.5 tys. zł., 92 r. - 20,8
po" 94 ,. - 22,6 tys., 91 r. - tys. zł., 91 r. - 18.7 tys. zł., 90 r•. 16.6 tys. zł., 89 f •. 14.5 tys. zł.".regata": 88 r. - 9,5 tys zł., 87,. - 8,2 tys. Zł., 86'.
17.1 tys.; "regata" 85 r. - 6.3 - 7,4 tys. zl.• 85 r. - 6,45 tys. zł.• 84 r. - 5,7 tys. zł., "tempra'" 94 r. - 32,5 tys. zł., 93 r. - 26,0 tys. zl.. 92 r. -,22.3 tys. zł.,
tys.
91 f. - 20,7 tys. zł., "cinquecento 700'" 94 r. -13.4 tys. zł., 93 r. -12,7 tys. zł., 92 r. -11,5 tys. zł., "cinquecento 900":.
94 r . 15.0 ivs. zł. 93 r •. 13.2 tys. zł. 92 r. -12.0 tys. zł.
,,80" 92 r. /B/ . 32,6 tys., 88 r./D/ - 21 tys ., 86
,,100" 93 r. - 30,8 tys., 92 r.' 80: 93 r. ·26,0 tys. zł., 92 r. - 22,0 tys. zł., 91 r . . 18,5 tys. zł., 90 r. - 17,5 tys. zi., 89 r. - 15,8 tys. zł., 88 r. ·13,5 tys.
AUDI
29,5 tys., 89 r. . 17 tys.; ,,80" zł., 87 r. - 12,8 tys. zł., 86 r. - 11,0 tys. zl. , 85 r. - 9,5 tys. zł., 84 r.. 8,2 tys. zł., 83 r. ·7,0 tys. zl., 82 r. - 6,3 tys. zl., 81
r. - 14,3 tys., 85 r./D/· 11 (jo 12 tys. , 83 r./B/8 tys., 81 r. - 6,4 tys., 80 r. - 5,2 tys ., 79 r. /B/ 91 r.. 19,2 tys., 90 r. - 17,6 r.' 6,0 tys. zl. 80 r. - 5,7 tys. zl. 90: 94 r. - 36,5 tys. zł., 93 r. - 32,0 tys. zł., 92 r. ·28,0 tys. zl., 100: 94 r. - 38,0 tys. zł.,
tys.; ,,90" 93 r. - 29,8 tys.
93 r.' 31,0 tys . zl., 92 r. - 26,0 tys. zł., 91 r.. 23,5 tys. zł., 90 r. · 22,0 tys. zl., 89 r.' 20,5 tys. zl., 88 r. - 17,9 tys. zl., 87
5,5 do 5,8 tys.; ,,100" 84 r. - 12,2 tys., 80 r. ·4,6
ltvs. 89 r. - 4 2 tys.
r. ·15 5 tys. zl. 86 r.' 138 tys. zl. 85 r.' 123 tys. zł.
.1900" 84 f. - 14,5 tys.; 190E: 94 r. - 38,0 tys. zł.• 93 f. - 30.0 tys. zł.• 92 r. - 24,0 tys. zl., 91 r. - 21,0 tys. zł., 90 r. - 19,0 tys. 'zł., 89 r. - 17,5
,,3000" 82 r. - 12 tys.• 81 r. - 9,4 tys.; ,,24OD" .3000" 80'0 - 14,5 tys.
MERCEDES 82 r. -11,2 tys., 78 r. - 5,7 tys.; ,,22OD" 76 r. ,,190E" 89 r. - 18.2 tys., 85 ,. tys. zł., 88 r. -16,5 tys. zł., 87 r. -15,0 tys, zł., 86 r•. 14,3 tys. zł., ,,1900": 94 r.. 45.0 tys. zł., 93 r. ·33,0 tys. zl.• 92,.
2,3 tys.; ,,2000" 83 r. - 12,5 tys., 80 r •• 7,4 (lo
·16 tys.; "24OD" 81 r. ·7,1· -28,0 tys. zł., 91 r.' 25,0 tys. zł., 90 r. - 21,5 tys. zl., 89 t.' 20,0 tys. zł., 88 r. - 18,5 tys. zł., ,,2OOD''; 91 r. - 33,0 tys.
H
7,3 tys., 80 r•• 5.8 tys.; zł.,9O r. - 26,0 tys. zł., 89 r. - 24.5 tys. zł., 88 r.' 21,0 tys. zł., 87 r .. 18,5 tys. zł., 86 r. -16,5 tys. zl.. 85 r. -15,0 ty$_
8.2 tys., 79 r. ·8.8 ty$., 78 r.",4..7 tys.; ..1900
,,2OOE"78r. -5,2tys.; ,,3000" zł., 84 r•• 13,5 tys. zł., 83 r. - 12.5 tys. zł., 82 r. - 8,7 tys. zł.. 81 r. - 7,5 tys. zł., 80 r •. 5,8 tys. zł., .,24OD": 84 r. - 13,8
$O r.·34tys.,89r •• 26.5 tys.; "190E" 85r.-16
79 r. - 6,5 tys.
tys. zł., 83 r. - 11,0 tys. zł., 82 r. - 8,9 tys. zl., 81 r.- 7,8 tys. zł., 80 r. - 6,5 tys. zł., ,,2500":'94 r.• 48.5 tys. zł., 93 r••
tys.
42,0 tys. zl., 92 r. - 37.0 tys. zl., 91 r. - 28,5 tys. zł., 90 r. - 26.0 tys. zł., 89 r. - 22,5 tys. zł., 88 r. - 20.7 tys. zł•• 87 r. 18.5 tvs. zł.
"corsa" 90 r. - 12,8 tys., 89 r. "corsa": 94 r. - 27,5 tys. zł., 93 r. - 23,5 tys. zł., 92 r. - 18,8 tys. zł., 91 r.• 16,7 tys. zł., 90 r. - 14,5 tys. zl., 89 r. - 11,9
"kadett" 86 r./D/-l1,6 tys., 85 r./O/-l0,7 tys., "kadett" 86 r. - 7,5 tys.
OPEL
-11,4 tys., 87r. - 8,7 tys.; "ka- tys. zł. , 88 r. - 9,7 tys. zł., " rekord": 86 r. - 9,3 tys. zł., 85 r. - 7,5 tys. zł., 84 r. - 7,1 tys. zł., 83 r. - 5,8 tys. zl., 82 r. - 4,7
83 r. !kombV . 7 tys., 80 r. - 5 tys.; "astra" 92 r.
dett" 92 r. - 17,45 tys., 90 r. - tys. zł., 81 r. - 3,9 tys. zl, "omega": 93 r. - 35,0 tys. zl., 92 r. ·27,0 tys. zl., 91 r. - 23,5 tys. zł., 90 r. - 20,5 tys. zl., 89 r.
/0/- 25,5 tys.; "vectra" 92 r./B/- 25,5 tys;, "as14,5 tys., 86 r. - 11,16 tys.; - 18,3 tys. zl., 88 r. - 16,5 tys. zł., 87 r. - 14,3 tys . zl, "kadett": 93 r. - 24,0 tys. zl. , 92 r •. 17,5 tys. zł. , 91 r.. 16,0 tys .
cona" 82 r. - 6,5 tys., 80 r. - 4,4 tys.; "rekord"
"vectra" 90 r.. 19,2 tys., 89 zł., 90 r. - 115,5 tys. zl., 89 r. - 14,0 tys. zl., 88 r.. 12,8 tys. zl., 87 r. - 10,5 tys. zł., 86 r.. 9,0 tys . zł., lIS r. - 7,8 tys. zł.,
81 r. /O/ - 3,8 tys.; "corsa" /sedan/ 86 r. - 13
r.. 17,1 tys.; .rekord· 84 r. - 84 r.. 7,0 tys. zl., 83 r.. 6,2 tys. zł., 82 r.. 5,3 tys. zl., 81 r. - 4,9 tys. zl., 80 r.. 4,15 tys. zl., "astra": 94 r. - 33,0 tys.
tys.
8,15 tys.
zł., 93 r. - 27,8 tys. zl., 92 r. - 23,0 tys. zł., "vectra": 94 r. - 36,0 tys. zł., 93 r. - 31,0 tys. zł., 92 r. - 27,5 tys. zł.,.91 [. 24 Otys. zł. 90 r. - 21 Otys . zł. 89 r. - 189 tys. zł.
,.scorplO" 89r.• t7.5tys, 88r• ..fiesta": 94f.· 23,5 tys. zł., 93 r. ·20,5 tys. zł.• 92 r. -17,0 tys. zł.. 91 r. -14,7 tys, %l., 90 r. - 12,5 tys. zł., litr. ~ 10,3
"taunus" ł8 r.fBI- 16,8 tys.; "orIoll" 91 r.JeJ
FORD
• 16,6tys.;,..ata"90r.-11,4 tys. zł., 88 r.. 8.8 tys. zł., 87 r•• 7,3 tys. Zł. 86 t. - 6.8 tys. zł., 85 r. - 5,4 tys. zł., 84,. - 4,7 tys. zł.• ł3 r•.•• 5 tys. zł., 82
• 2f;6ty$., 81 r. /0/·1,1 ty$_, 84 r.- a-.7Iys.;
~., 89 r.- 9,8ty$., ae r•• 5;5 r. - 4,1 tys. zł., $1 r. - 3,6 tys. zł., 80 r. ·3,3 tys. zł......cort..:
36,0 tys. zł., 93 r.. 28,0 tys, zł., 92 r. ·2••5ty$.
.,fM"Obe" 90 r,l8I· 20,5 tys.; ..fłeata" 91 r.l8I·
tys.: ,.orlon" • f.' 8,9 tył., zł., e1 r. ~ 23,0 tys. zł., 90'. - 20,S tys. zł., 89 r. - 17,8 tys. zł., 88 r. - 13,3 tys. zł., 87 r. - 11,5 tys. zł., 88 t. - 9.3tys. zł .•
16,8 ty$., go t. - 15,5 tys.; .sIerra" 89 r. /Ol
85 f. ' 7,05 tys.; "taunus" 80 85r.· 7,61ys. zł., 84 r. ·6,8 tys. zl •• 83 r. - 5,5 tys. zł., 82 r. - 5.05 tys. zł .• $1 r. - 4,8 tys. zł .• 80 r. - 4,2 tys. zl....orion":
16.5ly$., 88 r.I8I-11.8 tys.; ..gran.... 80 t.'
r. -2.7 tys.
89'. - 15.5 tys. zł., 88 r. - 12,5 tys. zł., 87 r. - 11,3 tys. zł., 86 r.' 10,7 tys. zł., 85 r. - 8,9 tys. zł.. 84 r. - 6.8 tys. zł.,
4.8 tys.; ..MCOtt"91 r. 1OI-12,9tys., 85r.l9I·
~
"taunu.": 83,. - 6,7 tys. zl., 82 r. - 5,3 tys. zł.. 81 f. - 4,4 tys. zi., 80 r. - 3.8 tys. zł., ..sierra": 93r. - 34,0 tys. zł., 92 r.
9,5 tys., 88 r. - 11 tys., 84 r. - 8,6 tys., 83 t. 191-27,5 tys. zł., 91 r. - 24.0 tys. zł., 90 r. -21,0 tys. zł., 89 r. -17,5 tys. zł., 88 r. -16,3tys. zł., 87r. - 14.5 tys. zł.• 88r." 7.25tys.
13,3tys. zł.• 3S r. -10,7tys. zl., "scorplo": 94 r. - 38.0 tys. zł., 93 r. - 35,0 tys. zł., 92.r. - 28,5 tys. zł., 91 ,. - 26,0 tys.
zł. 9Or.· 22.8tvs.zł 89r. -194 tys. zł. 88 r.-17 SM. zł.. 87 r. -162tvs.zl. 86r. ·14 2tvs. zł. lIS r.-12.8tvs. zł.
"jetta" 89 r./B/-16,3 tys., 84 r. - 10,7 do 11 tys., "passat" 86 r. - lOtys., 78 r. - 2,8 "golf' 92 r. - 25,5 tys., 91 r. - "polo": 94 r. - 23,0 tys. zł., 93 r. - 20,5 tys. zł., 92 r. - 17,8 tys. zl., 91 r. - 14,5 tys. zł. , 90 r. - 12,8 tys. zl., 89 r. - 12,2
83 r. /O/- 6,95 tys.; "passat" 92 r. !kombV - 30 tys.; "golf" 79 r. - 4,1 tys.
21,7 tys., 90 r. - 16,5 tys.; tys. zl., 88 r. - 10,7 tys. zł., 87 r. - 8,8 tys. zl., 86 r. - 7,2 tys. zł. , 85 r. - 6,3 tys. zl., 84 r. - 5,8 tys. zł., 83 r. - 5,2 tys. zł.,
tys., 85 r. !D/- 12,1 tys., 83 r./D/- 7,8 tys., 78 r
"passat" 89 r. - 17,6 tys.; 82 r.. 5,0 tys. zł., 81 r.. 4,6 tys. zł., 80 r. - 4,0 tys. zł., "golf': 94 r. - 34,0 tys. zł .• 93 r. - 31,0 tys. zł., 92 r. - 27,5 tys.
- 3,5 tys.; "golf" 93 r. - 32 tys., 90 r. -16 do 17.5
"jetta" 85 r. - 8,9 tys.; "polo" zl., 91 r.- 24,0 tys. zł., 90 r. - 19,5 tys. zl., 89 r. - 17,0 tys . zl., 88 r. - 15,0 tys. zl., 87 r. - 13,6 tys. zł., 86 r. - 11,3 tys. zł.,
tys., 89 r./B/- 16,8 tys., 86 r./D/- 12,5 do 12,8
93 r. -17,5 tys.
85 r. - 9,5 tys. zl., 84 r.' 6,7 tys. zł., 83 r. - 6,3 tys. zł., 82 r. - 5,8 tys. zl., 81 r.' 5,65 tys. zł., 80 r. - 4,0 tys . zl., "jetta":
tys. oraz /B/ - 12,3 tys., 82 r./S/ - 5,6 tys., 80 r
93 r.' 23,0 tys. zl., 92 r. - 17,0 tys. zł., 91 r. - 16,5 tys. zl. , 90 r. - 15,2 tys. zł., 89 r. - 14,5 tys. zł., 88 r. - 13,0 tys. zl., 87
/0/- 4,6 tys., 79 r. 4,8 do 5 tys., 78 r. - 4,2 tys.
r. - 12,3 tys. zl., 86 r. - 11,0 tys. zł. , 85 r. - 9,8 tys. zł., 84 r.- 8,0 tys. zl., 83 r. - 6,6 tys. zl., 82 r. - 6,2 tys. zł., 81 r. - 6,5 tys.
"polo" 94 r./B/ . 21 tys.
zł., 80 r. - 5,6 tys. zl., "passat": 94 r. - 38,0 tys. zł., 93 r. - 32,5 tys. zl., 92 r. - 26,0 tys. zł., 91 r. - 24,5 tys. zł., 90 r. - 21,5
tys. zł., 89 r. - 18,5 tys. zl., 88 r. - 16,0 tys. zł., 87 r. - 15,7 tys. zł., 86 r. - 14,4 tys. zł., 85 r. - 11,5 tys. zł., 84 r. - 8,9 tys. zł.,
83 r. ·8,0 tys. zl., 82 r. - 7,8 tys. zl., 81 r. - 6,5 tys. zł. , 80 r. - 5,6 tys. zl., "vento": 94 r.. 43,0 tys. zł., 93 r. - 37,5 tys. zl.,
92 r. - 33 Otys. zł.
..dło'"ł1 t.fBI-16,5 do 18,6tys.;.,.twingo" 93" 11" 84 r. - 7 tys. !Dl; ..19" 89 r. - ,,21" 87'. - 8,9 tys.; .9" 87 r•• ,,5": 93 r. -16,5 tys. zł.. 92 r•• 14.0 tys. zł., 91 r•• 11,0 tys. zł., 90 r. - 10.0 tys. zł.• 89 r. - 9.2 tys. zł., 88 r.· 7,6 tys.
r. - 19,8 tys.: ..5" 86 r. - 9 tys., 81 r. - 3.9 tys.; 16 tys.; ,,21" 93'. - 231yS. /OJ.
- 9,5 tys.. 88 r. - 7.7 tys.; zł.. 87 r. - 6.5 tys. zł.• 86 r. - 5.3 tys. zł., 85 r. - 5,1 tys. Zł .• 84 r.' 4,6 tys. zl., 83 r. - 4.0 tys zł.• 9: 88 r. - 12,0 tys. zł., 87
..9"82r. _7,7 tys.; ..11" 86'. -9.8tys., 84r./OI
"twingo" 93 r. -18.8tys.;.S" r.-10,5tys. zł., 86r. - 8.7 tys. zł. 85 r. -7,5 tys. zł., 84 r. - 7.1 tys. zł., 83 f. -6,5tys. zł.. 82 r. - 5,7tys zl.,81 r.' 5.15
_ 7 tys.; ,.19"93 r./8f. 23.5 tys., 92f.IOI-23,6
83 r.- 4,55 tys..
tys. zł., 8Or. - 4,5 tys. zł., ,,11": 89 r. -12,5tys. zł., 88 f. -11,5tys. zł., 87 r. -10.2tys. zł., 86 r. - 9.0tys zł., 85 r.' 8,3
tys., 91 r.· 16.9 tys., 90 r. -14,5 tys.• 89/90r.
tys. zł., 84r. - 7,4 tys. zł.• 83 r.· 6,8 tys. zl., 82 r.' 6.3 tys. zł., ,,19": 95 r. - 37,5 tys. zł., 94 r. - 33,0 tys. zł., 93 r. -27,0
15 6 tys.' ,,21"1 f.lDl- 21 6 tys.
tys. zł., 92 r. - 23,5 tys. zł.. 91 r. - 18,3 tys. zł., 21' 87 r. - 13,0 tys. zł,. 86 f. - 9,31ys. zł .• 85 r.. 8.2 tys. zł., 84 r. - 7.4
,.
,
tys. zł., "clio": 94 r•. 26,5 tys. zł.• 93 r. - 23,0 tys. zł., 92 r. - 20,0 tys. zł., .,25": 94 r. - 25,5 tys. zł., 93 r. - 22.5 tys. zł.,
192 r. - 21.0tvs. zl.. 91 r. - 18.8 tys. zł. 90 r•. 16,3 tys. Zł. 89 r. -14 'i'tvs. zł. 88 r. - 13 1 tys. zl
,,309" 90 r. -15,4 tys.; ,,205" ,,205": 94 r. - 22,0 tys. zł., 93 r.' 17,0 tys. zł., 92 r. - 14,5 tys. zł., 91 r. - 13,0 tys. zł., 90 r. - 12,0 tys. zl., 89 r. - 11,5
,,205" 91 r. - 16,5 tys., 89 r. - 12,9 tys.; ,,309" ,,50S" 86 r. - 7,9 tys.
PEUGEOT 93 r./B/· 27 tys., 92 r. - 18 tys., 90 r./B/- 15
88 r. - 7,8 tys.; ,,405" 89 r. - tys. zl., 88 r. - 9,5 tys. zl. , 87 r. - 8,1 tys. zl., 86 r. - 7,3 tys. zł., 85 r. ' 6,5 tys. zł., 84 r. - 5,1 tys. zl., ,,305": 89 r. -15,8
14,8 tys.
tys. zł. , 88 r. - 14,2 tys. zl., 87 r. - 13.5 tys. zl., 86 r. - 11,9 tys. zł., 85 r. - 8,5 tys. zł., ,,405": 95 r. - 33,0 tys. zł.. 94 r. tys., 87 r. - 10,5 tys.; ,,405" 92 r. - 23 do 27,8
30,0 tys. zł. , 93 r. - 27,5 tys. zł., 92 r. -18,5 tys. zl., 91 r. - 15,5 tys. zł.. 90 r. ' 13,8 tys. zł.
tys.,89 r. - 16,6 do 17,5 tys.; ,,504" 81 r. - 2,8
Itvs.
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'
• PRALNIA CHEMICZNA Kielce,
ul.wspólna 3 (naprzeciwko Banku Zachodniego) , tel. 528-49, czynna pn.-pl. 918, sob. 9-14;

Poniedziałek,

24 kwietnia
Imieniny obchodzą: Aleksy i Grzegorz

......
Telefony:
Pogotowie Ratunkowe - 999
Straż POŻllrna - 998

BIURO REKlAM IOGŁOSZEN
"ECHO DNIA",
ul. Targowa 18,
telJfax 324540,
czynne w godz. 7.30..20.00

TEATRY
• im. S. Żeromaldego • nieczymy;
• PTLiA "Kubu" - nieczynny,
KINA
• "RolD&Dtłca" '.Głupi i głupszy'"
USA I. 12g. 12, 14,16, 18, 2O, .Awanturao
Basię· pol. bo g, 10.00;
• "Moakwa" - .Nieśmiertelny III·
USA I. 12 g. 14 i 18, .Uliczny wojownik·
USA 1. 15 g. 12 i 20;
• "Studyjne" - .TyI«> ty'" USA I. 15g.
15119. 15,,.BezIęku'"USAI. 15g.17;
• "Edao" · nieczyrvle;
WYSTAWY
• Galeria SWA ul. Leśna 7 : .Na
piętrze· - kolekcja sztuki kiełeckiego środo
wiska plastycznego /ztAory BWN oraz
sprzedaż dzieł sztuki współczesnej, czyme
pon.-pt. 9-15; .Piwnice· -Wystawa prac uczniów PSSP w Kielcach - .DYPLOM '95';
czynne - pon.-pt. - 11-17, niedziela 11-15;

MUZEA
• Muzeum Narodowe dawny
Paac Biskupi, pl. ZamkCM'y 1 - ekspozycje:
wnętrza zaby\l<owe z XVII i XVIII w., Galeria
Malarslwa Polskiego• .Dawne uzbrojenie europejskie i wschane·, ,.5anktuaril.m Marszalka J. Pilsudskiego·. Czynne codziennie
oprócz pon, i wt. w godz. 9-16, niedzleła
wstęp wolny,
• Muzeum przy Rynku 3/5 - Wystawy stale: . Przyroda Kielecczyzny",
współczesna sztuka ludowa Kielecczyzny, wystawy czasowe: .Jan Matejko, Warsztat artysty·, .Kielecczyzna średnio
wieczna· (wystawa archeologiczna) ,
czynne codziennie z wyjątkiem ponoi śród
w godz. 9-16, niedziela wstęp wolny;
.• Oddział - Muzel.m Lat Szkolnych
S. Zeromskiego /oddział Muzeum Narodowego/, ul, Jana Pawła II 5 - Wystawa mateńalów biograficznych i literackich z mł0dzieńczych lat pisarza, Czynne we wtorki,
czwartki i piątki, niedziela (wstęp wolny) - g.
9-t5, środy - g.12-18, soboty - nieczyme
• Oddział - Muzeum H. Sienkiewicza w Oblęgorku /oddział Muzel.m Narodowego/ - odtworzony wystrój mieszkania pisarza oraz wystawa tAograficzno - I~eracka
- czyme 10 - 16, poniedziałek i wtorek - nieczynne;
• Zabawkarstwa w Kielcach - wystawy: .Transport i komunikacja w zabawkach", .zabawkowy zwierzyniec·, "Ekspozycja modełarska·, •W świecie baśni i legend· - czynne 10 -17, pono- nieczynne;
• Muzeum W_i KieleckiejDworek Laszczyków, ul. Jana Pawła II 6nieczynne (zmiana ekspozycji);
• PARK ETNOGRAFICZNY W TOKARNI - wnętrza XIX- W. chałup,
XIX - w. apteka, dwór z Suchedniowa,
wystawa rzeźb J. Bernasiewicza. Czynne
wt.. - piąt. wgodz 10-17, pono- nieczynne.
• Muzeum Zbior6w Geologicznych Kielce, ul. Zgoda 21 - wystawa
stała: m ory geologiczne skał, minerałów
i.skamienialości, 600 mUklnów lat histońi Gór
Swiętlkrzyskich, surolM:E! mineralne Kielecczyzny. Czynne poniedziaIek - piątek g. 8-15;
OSTRE DYŻURY
SZPITALI:
wew. I chirurg. - Kościuszki
• ApteJd: staIy dyżur dzienny, nocny
i świąteczny pełni apteka prywatna ul. oś.
NaSIeku 113;.Cefarmu·- uI.Paderewskiego
37!J9 i .Fitmowa' ul. Jagielońska 70;
• Telefony: Straż Miejska- 67-60-40,

Pomoc drogowa - 66-00-65, Pogotowie Ener991 , Pogotowie

getyczne Kielce - Miasto -

Gazcme - 31 -20-20 i 992, Pogotowie Wod.Kan.- 994, 00., ełektryczne RPGM, teł. 61 -1833, czynne w godz. 15 - 23 w dni powszednie
w godz. 7 - 23, w dni wolne od pracy teł. 31 l&.m 4JO.94
Radio Taxi " NON STOP"
tel. 31-11-11
• taksówka osobowa,
• busy, autokary,
pomoc drogowa, Inne usługi
trans~;::we.
Czynne c
dobę

.

Radio Taxi wALFA" Zrzeszenie
Transportu Prywatnego, tel.
444-44, 96-22, nie pobiera opłat
zadolazd
TAXI " ROGATKA"
68-70-60
dojazd bezpłatny

.......

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

..uj

RADIO TAXI " ORIENT"
61-11-11
Dojazd bezpłatny
l888lbo
RADIO TAXI .EUROPA·
dojazd gratis, karta stałego klienta
tel. 611-611

• rezerwacja hoteli

na całym świecie

35/VATIWZ

Komunikacja mledzvnarodowa
. Panaceum", I<lelce,
Paderewskiego 14,
tel. 68-48-44
Turystyka, wypoczynek, komunikacja m iędzynarodowa Do-Centa, Kielce ul. Piotrkowska 12, tel. 464-69
• Telefon zaufania dla młodzieży czynny w każdy czwartek w godz. 18 - 20,
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.
• P_rchotog, pedagog pomogą Ci
- zadzwon teł . zaufania 66-17-41 poniedz,
i czwartki w godz. 15-17;
• Telefon zaufania (dla
ludzi
z problemem alkoholowym) - od poniedziałku do piątku w godz. 18 - 20, tel. 57346 (piątek również - narkomania).
• Pa-toje taks6weJt: osobowe
plac Dwort:O)Yyteł. 68-33-99, ul. Piekoszowska teł. 515-11; ul. Toporowskiego teł . 3109-67, ul. Jesionowa tel 31-79-19, ul. Mie~
czarskiego tel. 66-40-40, ul. Szymanowskiegoteł. 488-45. Bagażowe - ul. Anni Czerwonej tel. 466-68
• SZPITALE - Czamów - 662-481,
ul. Kościuszki - 467-43, ul. Prosta - 618525, MSW - 420-21 , Czerwona Góra 508-41.
• BIM - infooTl<r;:ja o prywatnych ~
ga::h medycznych - teł. 68-61-ó7, 'll~7.
• USG-GINEKOLOGiA
I POŁOŻNICTWO
lek, med. Piotr Sondej - Szpital
MSW, wt. 17. 15-18,15 ; śr. 14.40-15.40; pl.
14,40-16;
•

NAGŁA POMOC

LEKARSKA LE-

KARZY SPECJALISTÓW - WIZ'(-

TY DOMOWE - pediatrów, chiMgów dziecięcych, i1temistów, OItlpedów, Iayngoklgów,
okuflStÓW, neuoIogów, badalia ekg. Z<josmnia codziemie 11-20, teł. 31-56-50. 'Mzytof d0mowe 14.30-22!dri powszednie/, 11-21!dri

wdtoeI.
• "Omega" PRYWATNA PRZYCHODNIA ORDYNATORÓW I SPECJAUSTOW ul. Jagiełlońska 70.•CEFARM· rejestracja 8-181sobota do 14/, teł . 547-44,
574-11 weW. 321
• SPECJALISTYCZNA POMOC
DLA DZIECI"VITAMED" - wizyty domowe i ambulatoryjne w godz.
16.30-21 .30, w soboty, niedziele i święta 921 .30 - teł . 31-96-21 .
• POMOC LEKARSKA DLA DZIECI -tel. 68-33-68, wizyty pediaby c0dziennie 15-24, niedziele i święta 7-24.
• SPECJALISTYCZNE POGOTOWIE DLA DZIECI - zgłoszenia
codziennie w godz. 7-24, tel, 68-46-36 lub
61-38-20.
• POGOTOWIE PEDIATRYCZNE
"POD DALNI4" - ul. PoIowniaka
4, tel. 68-48-91 , ambulatorium, WIZVTY
domowe,
• TEL. 485-15 - "ZDROWIE" WIZVTY DOMOWE - CODZIENNIE OD 7
00 20 . kardiolog z ekg, laryngolog, neurolog, dermatolog, pediatra, intemista, chirurg,
badania laboratoryjne, zastrzyki fi inne usłu
gi pielęgniarskie w domu/oSzkola Rodzenia,
usg /uItrasonografia! ogólne, ginekologiczne, ciąża. próby wysiłkowe, ekg komputerowe. Dom Rzemiosła, ul. Warszawska 34,
codziennie od 7 do lO, soboty, niedziele 820.
• "ULTRASON" usg dzieci i dorosIych
- teł. 6Hl2-30 - lek. med. radiolog Wojciech
Partyka przyjmuje w domu pacjenta i w gabinecie w poniedziaIki i czwartki w godz. 12.1514.45, we wtorki, środy i piątki 13.30-14.45,
w soboty 8-9. Pełny zakres badań.
• POGOTOWIE STOMATOLOGICZNE - lecznica .Medistar", ul.
Warszawska 34. /DOM RZEMIOSŁN, czynne NON STOP - teł. 439-45.
• SPÓŁDZIELNIA LEKARSKA gabinety czynne w godz. 8-20: ul. Paderewskiego Id. Buczka! 42, tel. 66-30-19 stomatologia, ul. Konopnickiej 5, tel. 31 50-16 - stomatologia /znieczulenie ogólnet, interna, ul, Hipoteczna 3, tel. 486-44 stomatologia, ginekologia, cytologia, analityka, ul. Kościuszki 11, tel. 450-96 - stomatologia, gabinety specjalistyczne.
• Prywatne Uaługi Medyczne
Szpitala Dziecięcego
Ambulatorium Pediatryczne tel. 61 -53-07,
Całodobowa 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 Ubezpieczenie Szpitala tel , 61 -53-07, Wykonywanie zabiegów chirurgicznych - informacja
w poczekalni Izby Przyjęć Chirurgicznej .
• Prywatna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna - Kielce,
41141 w. 225 Ub 443-53
• CENTRUM BEZOPERACY~
GO LECZENIA PROSTATY u I ,
Seminaryjska 276, tel. 61 -30-60 - specjaliści urolodzy

KOMUNIKACJA
MIĘDZYNARODOWA

" OMNIA" K ielce,
tel , 5n-43, 5n-46

ważników

• autokarowych międzynarodowych
• promowych
• zagranicznych I krajowych PKP

LOMBARD IDA VERSAL/
piętro

58/wz1RUP
BIURO REKlAM I OGŁOSZEŃ
"ECHODNIA"
uJ. l Maja tel. 36-26
czynne 11.00-16.00
OSTROWIEC
BIURO REKlAM I OGŁOSZEŃ
"ECHO DNIA"
Klub ,,Primo"
ul. Kocbanowskiego 2/1,tel.62-16-65,
czynne 12.11(1 - 16.00
• Apteka dyżunljllca: ul. Ogrody
28
• Muzeum Ht.toryczno-Archeologiczne - nieczynne do odwoła
nia. Rezerwa! i Muzeum Archeologiczne
w Krzemionkach czynne wtorek -piątek
w g. 9-15, sobota-niedziela l zamówienia
telefoniczne - tel. 62-09-781, Wystawy:
Pradzieje czlowieka, Górnictwo krzemienia w neolicie, dwie podziemne galeńe turystyczne;
• Telefony: Informacja i rezerwacja
biletów PKS tel - 65-38-64, przejazdy rodzinne -65-23-40; Autoholowalie - sarn.
ciężarowe i autobusy, czynne całą dobę tel. 65-38-28;
SKARZYSKO-KAM.
BIURO REKlAM I OGŁOSZEŃ
" ECHODNIA"
ul. Sokola 2 "ORBIS",
telJfax/ 512-554,
czynne 9.00 -17.00
• Apteka - ul. Szpi1alna 1;
KINA

• wHowa WolDołć" .W siea~ USA I.
15g. 17, 19,
• "Metalowiec" - .Forrest Gump·
USA I. 15g. 17.00, 19.00;
POSTOJ TAXI "PRZY DWORCU"
nie pobiera opłaty za dojazd
tel. 513-705
DAREX - Radio Taxi
tel. 537-378
STARACHOWICE
BIURO REKlAM I OGŁOSZEŃ
" ECHO DNIA"
OST Gromada, ul. Piłsudskiego 60,
teJ. 74-72-51,
czynne 9.00 -17.00,
soboty 10.00 - 13.00
• Apteka: ul. Marszałkowska 17;
SUCHEDNIOW
• KINO "Kuźnica" - nieczynne;
SEDZISZOW
• KINO .,Ballada" nieczyDJle;
JEDRZEJOW
• KINO "Dom Kultury" - .Cz1ery
wesela i pogzeb. USA I. 15 g. 17 i 19;
BUSKO
• KINO "Zdrój" - nieczyme;
PINCZOW
• KINO .,Belweder" nieczynne;
KAZIMIERZA WIELKA
• KINO "1kiecha"

-"KnJ<" g. 16 i 18;

WŁOSZCZOWA

• KINO Dom Kultury w opałach· USA I. 12 g. 18.30;

.Brzdąc

STOPNICA
• KINO Powiew - nieczynne;
Redakcja lI.!e odpowiada
za zmiany w terminarzacb

Telewizja
PROGRAM l
6.00 Kawa czy herbata?, w tym:
Sportowa apteka
7.45 V.I.P.· rozmowa Jedynki
8.00 "Moda na sukces" /96/ - serial
USA
8.30 Dźwiękogra - quiz muz. dla
dzieci
8.45 Gimnastyka: Kung - fu /91
8.50 "Pomysłowy Dobromir" poi. film anlm.
9.00 Wiadomości
9.10 Mama I ja - pr. dla mamy I J.
latka
9.25 Domowe przedszkole
9.50 Porozmawiajmy o dzieciach
9.55 Muzzy /201 - j. ang. dla dzieci
10.05 " Dr Qulnn" /18/· serial USA

Ipowt.1

To jest historia

.-

• POMOC DROGOWA - tel. 31-6920,
•
509

POMOC DROGOWA - tel. 113·

• KOMIS FOTO-WIDEO K i e I c e,
Rynek 17, tel. 474-45
-.1IUP

12.40 St alinizm po polsku: ludzie
władzy 12/

12.55 "Siły s pecj alne" - ang. film
dok.
13.50 "Ogniem i mleczem" wg S.
14.05

Ko byliński ego
Łowcy tajemnic:

skarby 11/

14.15 Encyklopedia II wojny świat:
Decydująca bitwa
14.35 Tajna
historia
ZSRR :
W służbie narodu /21
14.50 Program dnia
15.00 Potop popu - mag. muz.
15.30 luz - pr. nastolatków
15.55 Muzyczna Jedynka - Gorąca

na telefon 19.05 Moja ziemia - retransm. III konkursu wiedzy o regionie
kieleckim 12 cz. eliminacji/ 21.05 Kielecki kwadrans - mag. inform. lpowt./
21.30 Dom i ogród - tr. film edukac.-poradn, 22.45 Ubiegłej nocy - kom. USA
0.10 Przekaz tekstowy

dziesiątka

KONSKIE

10.50 Muzyczna Jedynka
11.00 Programik dla zwierząt
11 .20 Co mnie gryzie?
11.30 Zycie moje
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes - roln. pr,lnform.
12.15-14.50 TV Edukacyjna
12.15 Mag. Notowań: W krainie rododendronów

Tele T axi " Waligóry" tel. 687-400,
dojazd bezpłatny

• "ORBIS", Kielce, t el. 68-0562, 68 -05 -63
• Rezerwacja i sprzedaż biletów:
lotniczych wszystkich prze-

•

- STASZICA l, I

Informator kielecki

Podwodne

16.00 "Moda na sukces" /96/- serial
TV KRAKÓW
USA
16.25 Superuczenle f71- Mówienie
16.35 Baw się z naml- turniej sport
14.55 Powitanie, pr. dnia 15.10
dla dzieci
Chocky 115/- serial dla mI. 15.35 M(ód
17.00 Teleexpress
, i pszczoly /15/ - serial dla mł. 16.00 Zy17.20 Forum - pr. publlcyst.
cie zwierząt 120/ - Plaki skalistej wyspy
18.10 " Murphy Brown" /13/ - serial
- ang. film dok. 16.30 look Ahead - kurs
USA
j. ang. 16.45Alice - europejski mag. kul18.35 Program JubIleuazowy, czyli
tur. 17.15 Crystal/l66/ - serial 17.55
Polska 1O, 20, 30, 40 lat temu
Z medycyną na ty 18.10 Kronika 18.40
19.00 Wieczorynka /filmy przyr J
19.30 Wiadomości
Mag. region. 19.00 Prosto w oczy 19.30
20.10 Teatr TV: Noel Coward "Trio
Granice sportu /15/ - pr. sport. 19.55
o zmierzchu"
Sylwetki XX wieku: Emmeline Pank21.35 Puls dnia
hurst 20.00 Doktorek - Historia Dennisa
21.55 Krzyk murów Igraffltl!
Uttky - film obycz. USA 21.45 Kronika
22.15 Tydzień prezydenta
21.55 Sport 22.00 Idziemy do miasta
22.25 Miniatury: J. Gledroyć " Auto22.10 Współgrając ze światłem - mag.
biografia na cztery ręce"
22.30 MdM, czyli Mann do Matemy, ..- slluk pięknych 22.30 Nasza antena
22.35 Porwanie I Zakładnik - film USA
Matema do Manna
0.05 Hejnał
23.00 Wiadomości
23.20 M.lstrzowle kina: E. Omytryk
"Zegnaj, laleczko" - film
krym. USA
0.55-2.00
Przeboje
B.
Kaczyńskiego:
Rosyjskie
gwiazdy amerykańskiego
baletu

21.00 Panorama 21.30 Irena do domu - pol. film fab, 23.00 Pr. na wtorek 23_05 Na przekór modom, czyli
M . Fogg i jego piosenki 23.50 Galeria 2 - A Podkański 0.20 Pr. na
wtorek 0.25-1.00 Festiwal Muzyczny Łańcut '94: P. Czajkowski - Sauvenir de Florence

POLONIA l
6.00 Zbuntowana - serial 6.45
Taka ryba 7.15 Bez negatywu 8.10
Filmy anim. dla dzieci 9.20 Bez
maski 10,20 Design 10.50 Posterunek przy Hill Street - serial 11,45
T&T - serial 12.15 Jeden + dziesięć 12.45 Nocny pociąg do Monachium - film USA 14.30 Taka ryba
15.00 Bez negatywu 15.55 Filmy
anim , dla dzieci 17,15 Drużyna A
- serial 18.30 Nikt, tylko ty - serial
19.15 Posterunek przy Hill Street
20_00 Ucieczka Z raju - film wł.
21.50 MacGyver 22.45 K. W , T.
23.15 Biznes to biznes 23.45
Blask na wschodzie - film USA
1.30 Posterunek przy Hill Street
2.30 Ucieczka z raju - film wł. 4,10
K. W . T. 4.40 Biznes to biznes 5.10
T&T 5.40 Jeden + dziesięć

Radio

PROGRAM 2
7.00
7.10
7.20
7.30
7.40
8.00
8.30

Panorama
Sport telegram
GoŚĆ poranny
J. ang. 184/- kurs BBC
Dziennik krajowy
Program lokalny
" Ferajna z baru Oficlna" /161
-. hlszp. serial kom.
9.00 Swlat kobiet
9.30 "Portrety z natury" 12/ "Powrót łabędzia krzykliwego" ang. serial dok.
10.00 "Akademia policyjna" /91
"Porwanie narzeczonej" - serial anlm. USA
10.25 FamIllada - teleturniej Ipowt.1
10.50 "Hugon laseckl" - film dok.
11.50 Krakowskie legendy
12.00 " Bezkresna podróż" /10-0stl
" Cuda na zamówienie" • serial dok. USA
13.00 Panorama
13.20 "Pałac pod Oliwkami" /3/
"Szaleństwo"- serial fr.
14.25 Cllpol- mag. muz.
14.50 "Pan Magoo": " Antylopa
gnu" - serial anlm. USA
14.55 Powitanie
15.00 " Akademia policyjna" 191
"Porwanie narzeczonej" • serial anlm. USA
15.30 Multlhobby
16.00 Apetyt na zdrowie - pr. spor.rekreac.
16.30 Gol- magazyn piłkarski
17.00 " ChrlstosWoskrleslen" -film
dok.
18.00 Panorama
18.10 Program lokalny
19.00 Koło fortuny - teleturniej
19.35 " Kto daje I odbiera" - bajki
nie tylko dla dzieci głuchych
20.00 "Ałlo, allo" /15/ - ang. serial
kom.
20.35 Auto
21.00 Panorama
21.30 Podatki od 21 % do 45%: Prowadzący działalność gospodarczą; Podnoszący kwalifikacje zawodowe
21 .40 "Emilie" /3/ - serial kanad.
22.30 Departament sztuki
23.00 Wołanie o pomoc
23.35 II MIędzynar • Konkurs Wokalny Im. S. Moniuszki - rei. 1
24.00 Panorama
0.05-0.50
Goście A. Duczmal:
Miłosz Magln - pianista

POLSAT
8.00
8.30
9.00
10.00
10.50
12.30
13.30
14.00
14.30
15.10
16.00
16.30
16.45
16.55
17,25
17.55
18.30
18.55

Klub babysltters - serial
Szczęśliwy rzut
As, dama, walet
Szpital miejski- serial
Zapis zbrodni· pol. film fab.
Oblicza wojny
Czas na naturę
Oskar - mag. film.
Talia gwiazd
Kobra· serial USA
Twój lekarz
Informacje
Gramyl
Rltchle Rlch - serial
Szczęśliwy rzut
Sąsledzl- serial austrał.
Informacje
Gliniarz I prokurator - serial
krym. USA
19.55 Informacje
20.00 Sytuacja krytyczna -film USA
22.00 Informacje I bIznesInformację

22.15 Egzamin dojrzałości - pr.
rozr.
23.15 Piętno mordercy • film tab. USA

9.00 Ws paniałości przyrodnicze /6/film dok. 10.00 Mała Rosey /14/ - bajka
10.25 Muz. realizacje w TKK 10.55 Rejs
- kom. pol. 12.05 Przekaz tekstowy
17.15 ~ielecki kwadrans - mag. inform.
17.40 Zyczenia na dziś 17.45 Kuchnia,
zdrowie i uroda - mag. dla pań 18.10
Spotkania z poslem 18.30 Grają,
tańczą i śpiewają - Trzpioty 18.40 Ludzie i sprawy 18.55 Pytajnik - teleturn.

http://sbc.wbp.kielce.pl

RADIO KIELCE
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
Impulsy - Radio Bis 8.40 Dziś w pr. 8.50
Radiowa g i ełda pracy 9.00, 11.00,
13.00,15.00, 16.00,17.00, 19.00 Wiad.
9.10 Nie czytaleś - posłuchaj 9.15 Muzyka dla wszyslkich 10.00,14.00,20.00
Mag. inform. 10.10 Region. notowania
walutowe 10.14, 12.10 Kurier og/osz.
10.30 Rep. 11.10Sprawa na dziś 12.00
Plus w południe 12.20 Prosto z gminy
12.30 W ludowych rytmach 13.10Rozmail. i muzyka 14.15 Rock po polsku
15.1 OAuto radio - mota radio 18.00 Plus
18.30 Radiowy seans film. 19.10 Coca
Cola is the musie 19.40 Metal Max
19.55 Baśnie do poduszki 20.10 Radio
po kolacji 22.00 BBC 23.00 Z wielkiej
symfoniki 0.00 Nocne Kielce)

RADIO JEDNOŚĆ
6.10,15.10 Kalendarium 6.30, 7.00,
8.00, 9.00,10.00,11.00,13,00,14.00,
15.00,16.00, 17.00,20.00,23.00 Serwis inform. 6.40 Słowo na dziś 7.40
przegl. prasy 8.10 Nowości z Księgarni
Jedność 8.15 Strzał w dziesi ątkę - konkurs 8.40 Krótki przegl. prasy katol. 9.10
Serwis sport. 9.20, 16.30 Rynek pracy
9.35 GoŚĆ w studio 10.10,16.50 Duży
konkurs o sporą nagrodę 10.15, 14.15
Komunikaty i ogIosz. 11.10 Kościół
w Polsce i na świecie 11.30 Wspólna
rnodlitwa poludn . - An ioł Pańsk i 12.15
Stonoga - konkurs 13.30 Na półkach
Ksi ęgarni Jedność 15.30, 21.1 O Kielecki dziennik radiowy 16.05 Nowości
z Jednośc i 17.15 W starych Kielcach
i okolicacl117.45 Konkurs biblijny 18.00
Transm. mszy św . z kościoła Św. Trójcy
19.00 A dlaczego 19.30 Bajka i modlitwa wieczorna dzieci 20.10 Mix - mag.
20.50 Wieczorna modlita Kościoła + Apel Jasnogórski 21 .30 Piosenki na ży
czenie 22.00 Powieść na dobranoc
22.15 Opowieści o muzyce i muzykach
23.15 Radio Żaki - radio studenckie na
naszej antenie

Telewizja
satelitarna
POLONIA
6.55 Dzień dobry Z Polski 7.00
Panorama 7.10 Dzień dobry
z Polski (cd .) 9.00 Wiad. 9.10 Pr.
dnia 9.15 5-10-15 - pr. dla dzieci
(powt.) 10.00Jestjakjest/18/ - senal TVP (powt .) I napisy w j. angJ
10.30 Nas~e pieniądze (powt.)
11.00 7 dni św i at 11.30 Racja stanu 12.90 Wiad . 12.10 Pr , dnia
12.15 Sm ierć Johna L. - pol. film
fab. (powt.) 14.00 Ojczyzna-polszczyzna: O archaicznych kategoriach
gramatycznych
(powt.)
14.15 M . N i esi ołowsk i - Z batutą
i z humorem (powt.) 14.30 Spotk an ia Z prof. W . Z inem (powt.)
14.50 Powitan ie , pr. dnia 14.55
Przeg ląd k ronik filmowych 15.30
H istoria : Twierdza Modli n 16.00
S po rtowy tydzi eń 16.30 R aj - mag .
d la mł, 17.00 T eleex press 17.15
Urwisy z Doliny Młyn ów cz.1I/6 i 71
- serial dla dzieci 18.00 W labiryncie 163 i 64/- se rial 19.05 Mag. kultur. 19 .20 Dobranocka: Opowiadania Muminków 19.30 Wiad.
20.00 Spojrzenia na P ol s kę 2 0 .1 5
Rockus pocus - mag. muz. mI.
20.45 Polska Kronika Ogórkowa

6.00 Muz. pobudka 7.30, 3,00
The Grind 8.00, 15.00 3 From 1
8.15 Muz. pobudka 9.00 VJ Ingo
12.00 Muzyka soul 13.00 Największe przeboje 14.00, 15.15,
16.15, 17.15 Mieszanka muz,
16.00 Nowości film. 17.00 MTV's
News. Wiad. 17.30 Muzyka na telefon 18.00 Brytyjska lista przebojów 20.00 The Greatest Hits.
Największe przeboje 21,00 Jimi
Hendrix Rockumentary 21.30 Led
Zeppelin Rockumentary 22.00 Real World 1 - serial 22.30 Beavis
i Butthead 23.00 Inform. 23.1 5
Nowości kinowe 23.30 Nowości
muz, 0.00 The End? Show 1.30
The Grind 2.00 Muzyka soul 3.00
Nocne teledyski

PRO 7
5.10 Ben Cropp IpowtJ 5.55
Trick 77.40 Nasz dom - serial USA
8.40 Petrocelli IpowtJ 9.40 Roseanne IpowtJ 10.10 Niezdara
z szóstym zmysłem IpowtJ 12.05
Hartowie - serial USA 13.00 Aniołki
Charliego 14.00 Arabella Kiesbauer 15.00 Waltonowie - serial USA
15.55 Prawnicy z Miasta Aniołów 
serial USA 16.55 Trick 7 - seriale anim. 18.25 Ali Together Now - serial
austral . 18.50 Roseanne - serial USA
19.25 Alf - serial USA 19.55 WIad,
20.15 Sprzysiężenie bialej koniczyny
- film krym . USA 22.10 Mag, poniedziałkowy talk show 23,45 W ojna
światów - serial USA 0.35 Wiad. 0.45
Prawnicy z Miasta Aniołów IpaNI}
1.45 Lois i Clark: Nowe przygody Supermana IpowtJ 2.35 Viper IpaNI}
3.20 Wiad . 3.30 Aniołki Charliego
4.15 Parker Lewis IpowtJ

RTL

.

5.30 Pr. poranny 9.05 Seriale:
Kojak , Moda na sukces , Dzień po
dniu 11.00 Zgadnij cenę 11.30 Rodzinny pojedynek 12.00 Punkt 12
12.30 Seriale: Springfield Story,
Santa Barbara, Dziwne hobby
15.00 Ilona Christen 16.00 Hans
Meiser - Rodzinne tajemnice 17.00
Ryzyko - quiz 17.30 Seriale: Między
nami, Moda na sukces 18.30 Wtelegraf. skrócie 18.45 Wiad. 19,10
Explosiv - mag. 19.40 Dobre CZN>.Y'
złe czasy - serial 20.15 Otto - se~iaI
RFN 20.45 Ottifanten - serial anlm,
21.15 Sonntag i spółka - serial RFN
22.15 Extra - mag. 23.00 10 przed
11 - mag. kultur. 0.00 Mag. aktU~~
0.30 Nocny show 1.30 Seriale: ~
jak, Dziwne hobby 3.10 Ilona Ch~j
ten IpowJ.J 4.00 Hans Meiser l po
4.55 Explosiv IpowtJ 5.15 W teleg'
raf. skrócie

SAT l
5.30 Dzisiaj rano w Niemczech

- tv śniad. 15.50, 6,20, 6.50, 7.~~

sporV 7.30 Brunch TV 9.3~ Uro
i zdrowie 10.00 Górski dokt?r
I powtJ 11.00 Do kasy ,. skarbie
11 .30 Drogi miłości - senal12,~
Sąsiedzi - serial 12.~5 po
słońcem Kaliforn ii - senal
13.25 Falcon Crest - ~e~i~1 1 4 •. I
Wszystko , tylko n ie m lłos~ - sU~~
14.55 T ime Trax - se~lal
O
15.55 Prawo u licy - sena l 1!'~a
Zaryzakuj ! - quiz 18.00 Idz an
całość! 19.00 Wiad . 19.15 R a
sport 19.30 Koło fortuny ~01· 15·:rn
w arczyk na Rug ii - sena ni ki~
21.15 Proszę , zgłoś się ! - POS~kla
wanie zaginio nych 22'J,.5stories
95/17 - re p . 23.00 N ews
pra23.50 Kanał 4 - filmy d o k ..0.50 TraX
w o ulicy Ipowt./ 1.45 Tlme wI.
IpowtJ 2.3 5 Górski doktor IP~ 35
4 .00 Godzina filmowC~ oWi.
Wszystko, tylko nie. mlłośc
5.05 Uroda i zdrOWie Ipowt.

Urs
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Echo Reklama
Organizator:
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GLOBAL COSMED GmbH
Radom, ul. Wielkopolska 3, tel. 608-362 (do 64)
Cementownia Wierzbica

w Wierzbicy k. Radomia
tel. 221-21

Ifszeta poranna

106.2 FM

,

Reka
d
.\

5
A
~t

O
O

I
10

1
JO

Ij-

5,

z.

rs

e-

e-

Is.
mi

ed
le·

I

55

SA

,ełra

.05
:lłki

auSA
wla-

JANUSZ GAJOS
wielka kreacja w adaptacji powieści
Andrzeja SzczIJpiorskie90
MSZA ZA MIASTO ARRAS
Zdobywca tegorocznego Wiktora dla naj popularniejszego, polskiego aktora, Janusz Gajos gościł będzie w Radomiu na zaproszenie Agencji "KUMAN-ART" i "ECHA DNIA"!
Wybitny aktor wystąpi w głośnym spekt~klu "Msza za
miasto Arras" w reżyserii Krzysztofa Zaleskiego, przygotowanym przez Teatr Powszechny w Warszawie.

Spektakl odbędzie się 8 maja br. o godz. 18.00 w sali
WOKiSz "RESURSA" w Radomiu ul. Malczewskiego 16.
Bilety: Teatr im. J.Kochanowskiego, Orbis, "RESURSA",
"KUMAN-ART", ul. Żeromskiego 75 (B.U.L.),
tel. (0-48)455-456
ł
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KONECKA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA
,
W KONSKICH
OGŁASZA PRZETARG
NIEOGRANICZONY

Na wymianę stolarki
okiennej w mieszkaniach.

Przystępujący do przetargu winni złożyć pisemne oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem na kopercie
"przetarg na wymianę okien" w sekretariacie KSM ul.
Wojska Polskiego 3 w Końskich do dnia 28.04.95 do
godz. 14.00.
Oferta powinna zawierać:

1. Dokumenty dotyczące wiarygodności
oferenta:
a) wyciąg o zarejestrowaniu działalnoś
ci gospodarczej wraz z informacją czy
jest płatnikiem podatku VAT,
b) zaświadczenia o płaceniu podatku
i składek ZUS.
2. Cenę jednostkową robót 1 m kw. oraz
wskaźniki do kosztorysowania.

Informacje o zakresie i sposobie wykonania uzyskać
można w biurze KSM pokój nr 7.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie
wadium w wysokości 2000 zł w kasie Sp-ni w terminie
do dn. 28.04.1995 r. do godz. 14.00.
. W przypadku nie podpisania umowy przez wygrywaJą~ego przetarg wpłacone wadium nie podlega zwrotoWI.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.04.95r. o godz.
11.00 w biurze Sp-ni.
Zast~zega się prawo unieważnienia przetargu bez
PodanIa przyczyn. O wyborze oferty zainteresowani
Zostaną powiadomieni.

I

mm

Termin realizacji zamówienia od 1995-06-01
do 1995-10-31.
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 2500 zł w terminie do 1995-05-24 do godz. 9.00
w kasie ZOZ w Chmielniku lub na konto nr 929154177063-286-1 SS Chmielnik. Wadium przechodzi na
rzecz inwestora w razie uchylenia się oferenta, kóry
wygrał przetarg, od zawarcia umowy i odmowy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie
ZOZ w pokoju Zastępcy Dyrektora lub za zaliczeniem
pocztowym. Cena formularza wynosi 10 zł. Zamkniętą
kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zespołu Opieki Zdrowotnej w pokoju głównego księgo
wego.
Koperta powinna być oznaczona "Przetarg nieograniczony na dobudowę dŹWigu z aneksem komunikacyjnym do Szpitala Rejonowego w Chmielniku".
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Z-ca Dyrektora mgr int Witold Irski Itel. 0-495430-23/, z którym można kontaktować się w jego gabinecie w godzinach 8.00-10.00.
Termin składan.ia ofert upływa dnia 1995-05-23
o godz. 15.00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego
w gabinecie dyrektora dnia 1995-05-24 o godz. 10.00.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełnia
jący następujące warunki:

mozaika

grubość

kupisz

15 mm

W składzie

wy 37,
tel. 544-84, godz. 9-17
Cena z VAT
od 16 do 49

w Kielcach, u).

zł

za m

łaN.

Firma
~
Handlowa
37-450 Stalowa Wola
ul. Okulickiego 125
tel. 0-16-44-32-18
SlcIep motoryzacyjny poleca:
• Cz.ę/ci do: STAR, JELCZ,
ŻUK, UAZ i prr;yczepy

PAMA

• OgumUnie
• Akumullltory
• FilIry olejowe i paliwowe,
powielrrA

• OkJodziny hamulcowe
• Wtryskiwacze
• Żarowki
• Przewody do pnelUJUllyki
• Siłowniki, zawory powielrrA
nowe i regenerowane

z gwtU'tUlCją
• Pasy ładunkowe
• Zawies~nia liniowe

• Doslco1U1.łe /rodJcj myjąc'
do rąk DREUMEX
Zapraszamy! I !
ponlellzlalek-p1lltek
w ao llz• 7.00-1'.00
•.
..bota '.00-13.00

i

1/ złożą oświadczenie zgodnie z art. 22 Ustawy o zamówieniach publicznych,
2/ znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
3/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał
techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania
zamówienia,
4/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 19 Ustawy o zamówieniach publicznych
5/ dają gwarancję wykonanej inwestycji.

,

KONECKA SPOŁDZIELNIA
,
MIESZKANIOWA W KONSKICH
OGŁASZA PRZETARG
NIEOGRANICZONY
Na wykonanie robót .
posadzkowych o powierzchni
ok. 800 m kw. związanych
z usuwaniem środka
toksycznego w mieszkaniach.

3707/bo

ZŁOMU KABLI
I METALI
KOLOROWYCH
"TOMPOL"
Radom, ul. Tartaczna 25
tel. 273-62
Ina terenie 'Zwirobetonul

SKUP

Przystępujący

do przetargu winni złożyć pisemne oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem na kopercie
"Przetarg na remont posadzek" w sekretariacie KSM ul.
Wojska Polskiego 3 w Końskich do dnia 28.04.95 do
godz. 14.00.
Oferta powinna zawierać:

1. Dokumenty dotyczące wiarygodności oferenta:
a) wyciąg o zarejestrowaniu działalności gospodarczej wraz z infonnacją czy jest płatnikiem podatku
VAT,
b) zaświadczenia o płaceniu podatku i składek ZUS.
2. Cenę jednostkową robót 1 m kw. oraz wskaźniki
do kosztorysowania.

- mled1 do 5,7 zl/kg
. mosiądz + brąz do 3.5 zl/kg
. alumInium do 3.5 zl/kg

Z.pt.t. got6wkll

4O/mak/Vat

Sp6łfd.

Wzywa się wszystkich
wlerzycleU Sp-kl do zgłoszenia
~

a
.,

a
~

roszczeń

w tennlnle 14 dni od
ukazania się ogłoszenia.
Jogłoszenie pierwszej

dni powszednie od 7 _00 do 17.00, soboty od 7.00 do 13.00
tel. 66-06-05 w. 177, fax 176

'
-

oferuje do sprzedaży
najlepszy polski styropian
największego krajowego
producenta
STVROPOLU - BISKUPlEC
- różna gęstość, kilka grubości, wszystkie niezbędne atesty (także niemiecki)
- konkurencyjne ceny,
- ciągłość dostaw,
• preferencje dla stałych odbiorców
~ ORI!!! SUPERJAKOŚĆ ZA ROZSĄDNĄ CENĘ!!!
!=l

http://sbc.wbp.kielce.pl

otw.rt. zo.tltl. z dniem 19
kwietni. 1995 r. likwid.cJ.

HURTOWNIA OBI KIELCE, ul. ZAKŁADOWA 1

Informacje o technologii wykonania robót uzyskać

41/mak/Vat

Uku>lda~r

Radomskiego Przedsiębiorstwa
Usługowego Sp-ka z 0 .0 . z siedzibą w Radomiu, ul. Maratońska 7
m. 5 zawiadamia. że

N.jwyhze ceny np:

można w biurze KSM pokój nr 7.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie
wadium w wysokości 2500 zł w kasie Sp-ni w terminie
.,.do dn. 28.04.1995 r. do godz. 14.00.
W przypadku nie podpisania umowy przez wygrywającego 'przetarg wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.04.95r. o godz. 9.00
w biurze tut. Sp-ni.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez
podania przyczyn. O wyborze oferty zainteresowani
zostaną powiadomieni.

przetarg nieograniczony

na dobudowę aneksu komunikacyjnego z szybem dźwigowym do
istniejącego Szpitala Rejonowego
w Chmielniku przy
ulicy Kielecka 1-3.

Parkiet
bukowy i dębowy

lis

15
ici
30
00

Opieki Zdrowotnej, 28-110 Chmielnik
ul. Kielecka 1, tel. 0-49 54-30-23

Radio z Radomia

fI/Eh
./t!::!J~(

8JUbość 2~

ł.

Zespół

ł

tel. 66-12-08

II
lt

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

I piętro 134,37 mZ
II piętro 134,37 mZ

'..,?___ I

~

OGŁOSZENIE

w centrum KIELC

Z 0.0.

autoryzowany dealer
Radom. ul. Chorzowska 15. tel. 515-29

W
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Stanisław Anioł był

DZI,ESIĄtE

KRytERIUM

sobotę na ulicach Tarnobrzega odbyło
się już po raz dziesiąty międzynarodowe kryterium uliczne poświęcone pamięci Jura
Sieczko połączone z wiosennym kryterium

W

w chodzie sportowym. Impreza ta inaugurująca sezon letni dla chodziarzy na starcie
zgromadziła 50 zawodniczek i zawodników z
11 klubów z kraju i zagranicy.
W chodzie na dystansie 1 km
wśród dziewcząt /rocznik 1980
i młodsze/ zwyciężyła Stefania
Kulbanova z OST Kosice /Sło
wacja/ uzyskując czas 4.35. Na-

W Wyścigu Dookoła
Dolnej Saksonii

tomiast wśród chłopców w tej
kategorii wygrał jej klubowy kolega Radoran Elko, który z czasem 4.07 wyprzedził Krzysztofa
Nowaka ze Stali ~owa Dęba
czas 4 .34 i Marcela Zukowsklego ze Stali-Społem Stalowa Wola czas 4.55. Na dystansie 3 km
kobiet /rocznik 1978-79/ najlepszą chodziarką okazała się

Monika Janeczko z Agrosu Zamość - 15.10 tuż za nią linię mety
przekroczyły
tarnobrzeżanka

Nasi
osłabli
Nie udało się naszym kolarzom
utrzymać
wysokich
miejsc w klasyfikacji generalnej Wyścigu Dookoła Dolnej
Saksonii. Dariusz Baranowski
na trzecim etapie stracił pozycję
wicelidera przyjeżdżając za
zwycięzcą Klausem Diewaldem
z Niemiec ze stratą ponad trzech
minut. Baranowski plasuje się
obecnie na 6 pozycji. Sporą
stratę do prowadzącego w klasyfikacji generalnej Niemca
Stephana Gottschlinga ma równleżzawodnlk grupy DEK Meble
Cyclo-Korona Kielce, Tomasz

Sylwia Korzeniowska, nie zrze:
szona, czas 15.20 i Agnieszka
Anduła ze Stali-Społem Stalowa Wola czas 15.41. Z kolei na
dystansie 5 km w grupie kobiet
z rocznika 1977 i starsze
pierwszą

zadowolony

lokatę

wywalczyła

Marta

Stryjecka ze StaliStalowa Wola czas
25.15. Trzecia była Małgorzata
Społem

Górbiel ze Sparty Stalowa Wola
/czas 25.51/. Wśród mężczyzn
na tym dystancie /rocznik 1978
i młodsi/ triumfował Grzegorz
Sudoł ze Stali Nowa Dęba z wynikiem 24.56. W tej samej konkurencji jego klubowy kolega
Krzysztof Nowak w gronie mło
dzików uzyskując czas 25.59
zajął drugą pozycję. W ostatniej
konkurencji jubileuszowego kryterium w chodzie głównym na 1 O
km mężczyzn open wygrał Paweł Korzeniowski z AZS AWF
Katowice /brat olimpijczyka
z Barcelony Roberta obecnie
występującego w Wandzie Kraków/ uzyskując wynik 46.56. Cieszę się z wyników, jakie uzyskaliśmy podczas kryterium
powiedział "Echu" trener Stanisław Anioł, szkoleniowiec lekkoatletów Stali-Społem Stalowa
Wola. Trzeba brać pod uwagę,
że jest to inauguracja sezonu letniego. Było tu kilka wartościo
wych czasów dobrze prognozujących na przyszłość.
Podczas
ceremonii
zakończenia kryterium, dyplomy
i nagrody dla najlepszych
wręczył, przyglądający się zmaganiom lekkoatletów, przewodniczących Rady Miejskiej w Tarnobrzegu Kazimierz Gąsior.
/NOR/

Mariusz Jop jedzie na

finały

Z KSZO do Belgii

Brożyna.

Mariusz Jop, zawodnik KSZO Ostrowiec, znalazł się w 18-0sobowej kadrze powołanej na finały piłkarskich ME. Podopieczni An,drzeja ZamiIskiego wystąpią w grupie A i zmierzą się z Czechami /24.04./, Szwecją /26.04./ I Belgią /28.04./.

Trzeci etap, na którym nasi
zawodnicy stracili ponad trzy minuty był bardzo trudny i liczył
156 km . Peleton podzielił się na
dwie grupy. W pierwszej, 40-0sobowej, z któr,ej najszybciej na
mecie fin iszował Diewald nie
było niestety ani Baranowskiego, ani Brożyny.
Wczoraj natomiast, na trasie
najdłuższego wyścigu w tegorocznej edycji, liczącego 203 km
znów najszybszy był Diewald,
a peleton przyjechał cały na
metę. W klasyfikacji generalnej..
prowadzi Stephan Gottschling
/Niemcy/ przed Padrnosem
/Czechy/ i Korffem /Niemcy/.
/STACH/

Skład pozostałych grup: B:
Belgiii! /gospodarz imprezy/,
Francja, Norwegia, Austria; C:
Niemcy, Turcja, Słowenia, Hiszpania; D: Szkocja, Portugalia,
Słowacja, Anglia. Do ćwierćfi
nałów awansują po dwa najlep·
sze zespoły z każdej grup'y. Prawo występu w finałach MS uzyskają tylko medaliści.
Mariusz Jop debiutował w reprezentacji w listopadzie 1993 roku i od tej pory regulamie w niej
grywa. Obrońca KSZO zaimponował swoją postawą w eliminacyjnym spotkaniu przeciw Szwajcarii /2:0/ i zaskarbił sobie zaufaJ. KRUK
nie selekcjonera.

Zapasy coraz popularniejsze
wśród dziewcząt

Znicz przed
W hall sportowej Pilawa
w Wierzblcy rozegrane zostały
mistrzostwa makroregionu w zapasach dzlewcząl W imprezie
wystartowało blisko 70 zawodniczek z 8 klubów w tym
Orła
WIerzbIca, Płatanu Borkowice,
Znicza Podzamcze I LZS Oclesęki.
Trenerzy drużyn z zadowoleniem
twierdzi6, że dziewczęta z coraz
większą chęcią trenują z~y. Do
dobrego poziomu sportowego mistrzostw dostroili się też organizatorzy.
Puchary zostały ufundowane przez
Urząd WOjewódzki w Radomiu 0raz Urząd Miasta i Gminy w WIerzbicy, dziaIacze Orla ufundowali natomiast drobne upominki.
A oto wyniki uzyskane przez zawodniczki naszych klubów. Juniorki
młodsze. kategoria wagowa do 40 kg
- 1. Ewelina Krupa /Orzeł/. Kat. 44
kg - 2 . Karolina Brzezlńska/Platan/.
Kat. 48 kg - 1. Barbara Krzywda
{ZnaJ. 52 kg - 2. Kinga Girzgała /0rzeł/. 3. Ewa Iwańska /ZIlic:zJ. 56 kg
- 2. Marta Makowska /Zn'czJ. 60 kg
- 2. ArnIka Dwiej /Zn'czJ. 65 kg - 1.

z

Orłem

Joanna Kośclowska /platan/, 2.
Dorota Żabicka {Znicz/, 3. Ewa
Pietruszka /Zn'czJ. 70 kg -1. Małgo
rzata GÓrak{Znicz/. 3. Izabella Śro
da/Orzell.
Młodziczki : 28 kg - 1. Milena
Włoskowicz/Orzell,35 kg -1. Anna
Góźdź /Ociesęki/, 2. Magdalena
Naduch /Orzeł/. 38 kg - 1. Izabella
Zakrzewska /Orzeł/, 3. Agnieszka
Brzezińska /Orzeł/. 41 kg - 2. Marta
Kopycka /Orzeł/. 43 kg - 1. Elwira
Kopycka /Orzeł/. 45 kg - 1. Katarzyna Rutkowska /Orzeł/, 3. Anna
Kopczyk /Znicz/. 49 kg - 1. Katarzyna Kawalec lOrze/I, 2. Elżbieta
WÓjcik /OciesękV. 57 kg - 1. Agnieszka Ślusarz/OciesękV. 2. Justyna Krok /Orzeł/. 3. Ewelina MaIczewska/Zn'czJ. 62 kg -1. Anna Nowak /Orzell. 2. Dagmara Kita/Orzeł/.
W punktacji klubowej zwyciężył
Znicz Podzamcze 73 pkt. przed
Ortem Wierzbica 63 i Sokołem
Lublin 58 pkt. W klasyfikacji szkół
zwyciężyła SP z Wierzblcy przed
SP Ociesęki i SP 20 Lublin.
/pISZ;

•
•

Białoruś

sportowe

Pierwszoligowi koszykarze Etanexu-Stali Stalowa Wola, którzy w rozgrywkach minionego sezonu
wywalczyli
piątą
lokatę, od dwóch tygodni,
czyli od meczu gwiazd
rozgrywanego W Stalo-

Koszykarze Etanexu
wracają na parkiet

Koniec
urlopów
I

wej Woli, przebywali na
urlopach.
- Po tej przerwie rozpoczynamy intensywne przygotowania
do nowego sezonu - powiedział
nam II trener Etanexu Marek Jarecki. - Wszyscy zawodnicy
z wyjątkiem Tomasza Grzechowiaka oraz Adama Gołąba, no
i oczywiście trenera Jacka Kalinowskiego, którzy przebywają na zgrupowaniu z kadrą
narodową, dzisiaj mają pojawić się na treningu. Wspólnie
z trenerem J. Kalinowskim
chcielibyśmy zachować ciągłość

naszej pracy, ale na razie trudno
powiedzieć, kim będziemy dysponować w nowym sezonie.
Niebawem będziemy chcieli
przeprowadzić
rozmowy ze
wszystkimi dotychczasowymi
zawodnikami, co do ich dalszych
planów. Na razie jednak nie ma
mowy o jakichś nazwiskach. Aby nie dopuścić do roztrenowania zespołu , nie przewidujemy
dłuższej przerwy, stąd też po
dwutygodniowych urlopach od
dziś wznawiamy zajęcia.

Młodzi tenisiści

walczyli w Łukowie

POPIS
Euromirexu
W Łukowle rozegrano Strefowy Turniej Klasyfikacyjny do Indywidualnych I Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów w tenisie stołowym. W sumie startowało 21 juniorek I 29 Juniorów ze
wszystkich liczących się klubów w naszym makroregionie. Turniej był popisem pingpongistów Euromlrexu-Bronl Radom, którzy z ośmiu miejsc premiowanych awansem do mistrzostw Polski wywalczyli siedem.
Oto wyniki uzyskane przez
naszych
reprezentantów
w poszczególnych grach : Juniorki 1. Bernadetta Piotrowska, 2. Anna Łachta lobie Euromirex-Broń/,
4.
Dominika
Smętkowska /Kolejarz Kielce/,
5. Edyta Kawa /AZS Kielce/, 7.
Wioletta Kardasińska /Euromirex-Broń/. Juniorzy: 1. Radosław Dudek, 2. Karol Solecki /obaj Euromirex-Broń/, 7. Paweł Drozd /Alit Ożarów/o Juniorki - drużynowo : 1. EuromlrexBroń II /piotrowska - Płachta/, 2.
Euromlrex-Broń l/Agnieszka
Zawadzińska - Sylwia Kubiszyn/, 3. AZS Kielce /Iwona Skiba - Edyta Kawa!, 4. Kolejarz
Kielce /Katarzyna Szyba Smętkowska/,

5-8.

Tłoki-Stai

Gorzyce. Juniorzy - drużynowo:
1. Pogoń Siedlce, 2. Euroml-

rex-Broń /Darlusz Kich - Radosław Dudek, Karol Solecki,
Paweł . Glegoła!. Wynik tego
meczu jest małą niespodzianką,

przy stanie 3:1 dla EuromirexuBroni, w naszej drużynie
wystąpił młody Paweł Glegoła,
zastępując Dańusza Kicha, który musiał wyjechać do Gdańska,
stąd porażka 3:4.

W poszczególnych grach
dwóch pierwszych zawodników
i dwie drużyny zapewniły sobie
prawo startu w mistrzostwach
Polski. Ponadto z tzw. listy krajowej juniorów udział w mistrzostwach bez gier strefowych
zapewnili sobie juniorka Sylwia .
Kublszyn i junior Dariusz Kich
/oboje Euromirex-Broń/. Mistrzostwa Polski Juniorów odbędą
się w Brzegu Dolnym w dniach
4-7 maja.
/W.Ł./

/NOR/

nie przyjedzie

Zadecydowały względy

polityczne

Szukają zastępcy
Do klubu sportowego Siarka Tarnobrzeg dotarł faks
z Polskiego Związku Koszykówki, w którym "centrala"
poinformowała organizatorów spotkania reprezentacji
Polski i Białorusi, iż mecz ten zaplanowwany na 5 maja
nie dojdzie do skutku.
Jak czytamy w pismie, powodem rezygnacji strony białorus
kiej z przyjazdu do Polski są
przyczyny polityczne. Jak nas
poinformowali działacze Tarnobrzeskiego Towarzystwa Koszykówki czynione są starania,
aby jednak "spotkanie sezonu"
doszło do skutku. Zainteresowny tym jest również trener reprezentacji Eugeniusz Kljewskl,
który obiecał, że kadra narodo-

wa zawita do Tarnobrzega
w przewidywanym terminie, nie
wiadomo jednak dzisiaj, kto
będzie jej sparing partnerem.
Kierownik techniczny reprezentacji do niedawna czołowy ligowy sędzie Janusz Kotuiski obecnie poszukuje zespołu, który
zastąpiłby Białorusinów Niewykluczone, że będzie to jeden
z klubów niemieckich.
/NOR!

Pojedynek Pożoga - Świderski
ozdobą bokserskiego turnieju
Przez trzy dni w Kielcach
eliminacyjny turniej strefowy juniorów w boksie do Mistrzostw Polski i Olimpiady Młodżleży. Na starcie
stanęło
53
zawodników
z makroregionu lubelsko-kieleckiego z takich klubów jak Star Starachowice, KSZO Ostrowiec, Błękitni KIelce, Broń
Radom, Avia Świdnik I Górnik
odbywał slę

Łęczna.

Turniej zakończył się generalnym sukcesem zawodników
okręgu
kieleckiego,
którzy
w zdecydowanej większości
zakwalifikowali się do finałów.
Poziom walk był bardzo zróżni
cowany. Były walki godne finałów Mistrzostw Polski, jak

również żenująca bijatyka. Ozdobą turnieju był pojedynek
w grupie młodzieżowców po-

Piotr Czaska (z piłką) należy do podstawowych graczy Etanexu.
Fot. S. Stachura

duż można się zgłaszać

Bieg SiarkoWca
Już w najbliższą niedzielę odbędzie się Jubileuszowy XV
Ogólnopolski Bieg Siarkowca. Jego organizatorami, podobnie
jak to miało miejsce w latach minionych, są Klub Biegacza Wltar
wraz z ogniskiem TKKF Siarka.

Trasa przebiagać będzie
sprzed bramy głównej KiZPS
w Machowie na stadion KS Siarka w Tarnobrzegu. Osoby zainteresowane
uczestnictwem

mogą się kontaktować w sprawie biegu ze Zdzisławem Karpińskim pod nr. tel. /0-15/55-

wiekowych
/obaj
finaliści
wchodzą do finału Mistrzostw
Polski/.
Młodzicy: Tomasz Krzywda
/Bł./ przegrał 0:5 z Marcinem
Kuterą /KSZO/, Krystian Nawrot /Star/ pokonał 5:0 Marcina
Rabana /Star/. Juniorzy młodsi :

Marcin Lis /KSZO/ uległ 1:4
Pawłowi Bukaiskiemu /Broń/.
Juniorzy: Rafał Rękawik !Star!
pokonał 5:0 Alberta Szafulsklego /BI./, Mirosław pucułek
/Star/ przegrał przez rsc w I rundzie z Piotrem Radwańsklm
/KSZO/, Rafał Berejewski /Avia/ zdobył punkty wo, gdyż Rafała Głowackiego /Star/ lekarz
nie dopuścił do walki, Jacek
Czernikiewicz /Star/ przegrał
przez rsc w III starciu z Marcinem Stachowlczem /star/,
Grzegorz Stawczyk /BroN
wygrał przez poddanie w II run·
dzie
Grzegorza
SIerant3
/KSZO/, Piotr Kosiarski /St~rl
przegrał przez dyskwalifikaCję
w III rundzie ze Stanisławem
Płatkiem /Star/.
.
Młodzieżowcy: Paweł Pozoga /Star/ uległ 1:4 AndrzejOwi
Swldersklemu /KSZO/.
/JI

MOCNE KIELCE
między Pawłem Pążogą /Star/
Andrzejem Swlderskim
a
/KSZO/. Z pozostałych zawodników wyróżnili się: Krzysztof
Surowiec /Błękitni/, Sebastian
Krzywda /Błękitni/, Rafał Ręka
wlk /Star/, Grzegorz Stawczyk
/Broń/. Najwięcej zawodników
do finału wprowadził Star, którego trenerem jest Robert Król.
A oto wyniki walk finałowych
w poszczególnych kategoriach

http://sbc.wbp.kielce.pl

Marcin Wiecha /Star/ wygrał 3:2
z Piotrem Krajem /KSZO/,
Krzysztof Surowiec /Bł./ wygrał
w III starciu przez podanie
Pawła Majchrzaka /Broń/, Tomasz Pecyna /Star/ przegrał 1:4
z Beniaminem Łańcuchows
klm /Star/, Paweł Kraj /Bł./ zwyciężył

5:0 Pawła Szeremetę

/Górnik Łęczna/, Mariusz Trzeclakowskl /Star/ przegrał 1:4 z
Krzysztofem Relserem /Star/,

56-21.
/NOR!

Eeh,o sportowe
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Atrakcyjne mecze w Bundeslidze

BRAlKA NOWAKA

Ekstraklasa angielska podobnie jak nasza pauzowała ze względu
na eliminacyjne mecze do Euro'96. Co prawda Anglicy nie grają w eliminacjach, gdyż są gospodarzami, ale wielu najlepszych graczy
Walii, Szkocji i obydwu Irlandii występuje w Premiership. Ciekawe
pojedynki odbyły się natomiast w lidze niemieckiej.
-

.

ANGLIA
Wyniki meczów I i II ligi angielskiej objętych zakładami

Port Vale 0:1,9. SunderlandSwlndon 1:0, 10. Tranmere Southend - wylosowano 2, 11.
Watford - Bristol City 1 :0, 12.

Występujący w drużynie Kalserslautern Andreas Brehme
piłce) mimo 35 lat nadal utrzymuje wysoką formę.

(przy

mund. Kilka dni wcześniej obydwie drużyny pożegnały się z europejskimi pucharami. Bayern
przegrał batalię o finał Ugi Mistrzów, natomiast Borussla musiała uznać wyższość Juventusu
Turyn w walce o awańs do finału
Pucharu UEFA. Obydwa zespoły chciały więc w sobotnim
meczu odzyskać zaufanie kibiców. Zwycięstwo przypadło gospodarzom 2: 1, a pojedynek dostarczył wielu emocji i obfitował
w wiele podbramkowych sytuacji.
Doskol'\ałą formę nadal prezentuje
Piotr Nowak w barwach 1860 Monachium. Tym razem Polak strzel~
bramkę w wyjazdowym meczu
z zaliczanym do czołówki Freiburgiem i zapewnił swojej drużynie jeden punkt. NCJVoIak jest niekwestionCJVolanym liderem zespołu z Monachium, a jego forma napawa optymizmem przed zbliżającym się
meczem eliminacyjnym z izraelem.

Fot PAP/CAF
piłkarskimi

na

dni

22-

24.04.1995.
1. Barnsley - Mlddlesbrough 1:1, 2. Bumey - Portsmouth 1 :2,3. Charlton - Luton 1 :0,
4. Notts Cponty - Grlmsby 0:2,
5. Oldham - MIlIwal 0:1, 6. Reading - Bolton - wylosowano
remis 7. Sheffleld Unlted Wolverhampton 3:3, 8. Stoke -

West Bromwich - Derby 0:0,
13. Peterborough - Blackpool
1:0.

NIEMCY
Najciekawszym meczem 27
kolejki Bundesligi był bez
wątpienia pojedynek w Monachium, gdzie Bayern podejmował lidera - Borusslę Dort-

Stary mistrz trzyma

się

Dobre notowania w zespole
VfL Bochum mają również
Wałdoch I Bałuszyński. Bochum pokonało na własnym boisku FC Koeln, a w drużynie
gości jednym z najlepszych zawodników był Andrzej Rudy.
Wyniki 27 kolejki:Borussia Moenchengladbach - Hamburger
SV 2:1 /Herrlich 10, Fach 63 Albertz 84/; VfL Bochum - FC
Koeln 1:0 jFrontzeck 48/; Karlsruher SC - VfB Stuttgart 3:1

mocno

Foreman Z tytułem
Amerykanin George Foreman pokonał w Las Vegas w obronie
zawodowego mistrza świata w boksie w wadze ciężkiej
/Wersja IBF/ na punkty Niemca Axela Schulza.
tytułu

Amerykańscy sędziowie punktowali w 12 rundach pojedynku:
Jerry Roth 115:113, Keith Macdonald 115:1113 oraz Chuck
Giampa 114:114.
Foreman ma aktualnie 46 lat,
jego rywal jest o dwadzieścia lat

młodszy. Walkę obserwowało

/Bonan 15, Fink 18, Haessler 33
- Elber 69/; Werder Brema - KaIserslautern 2:2 /Bode 50 i 60 Brehme 9, Marschall 17/; Frelburg - TSV 1860 Monachium
1:1 /Spanring 54 - Nowak 41/;
Bayer Leverkusen - MSV Dulsburg 2:0 /Lehnhoft 39, Voeller
66/; Schalke 04 - Bayer Uerdlngen 2:0 /Mueller 63, Mulser 82/;
Bayern Monachium - Borussla
Dortmund 2:1 /Zickler 51, Ziege
69 - Ricken 82/; Dynamo Drezno - Elntracht Frankfurt 1:2
/Dittgen 37 - Binz 79, Anicic 86/.
1.Borussla D.
27 39 54-25
2.Werder
27 39 52-28
3.Frelburg
27 37 56-37
4.Kalsers-tern
27 37 40-28
5.Borussla Moen.27 36 56-32
6.Bayern
27 35 49-36
14.1860 Monach. 27 19 31-48
15.Bochum
27 17 29-55

Kolarze walczą
o Puchar Świata

Prowadzi
Gianetti

Do tej pory tylko jednemu kolarzowi udało się triumfować w
tym samym roku w klasykach
Llege-Bastogne-Llege I Amstel Gold Race. Sztuki tej
dokonał słynny Eddy Mercx w
1973 i 1975 r.
W klasyfikacji generalnej Pucharu Swiata Gianetti wyprzedza
Johana Museeuwaz z Belgii i
Laurenta Jalaberta z Francji
STACH

I

w 1989 i 1994 r.

W życiu prywatnym V. Schneider lubi spokój, jej ulubionym
zajęciem są ręczne robótki na
drutach. Po zakończeniu kariery
ma zamiar więcej
czasu
poświęcić swoim sklepom ze
sprzętem sportowym, które prowadzi w rodzinnych stronach,
w miejscowościach Elm i Glarus
we wschodniej Szwajcarii .

Już tylko 24 godziny dzielą nas od eliminacyjnego meczu do
Mistrzostw Europy, który rozegrany zostanie jutro na stadionie
Górnika Zabrze z Izraelem. Wybrańcy trenera Henryka Apostela
liczą na zwycięstwo w tym pojedynku.

Od kilku dni nasza kadra przydo meczu z Izraelem na zgrupowaniu w Buku. Jako
ostatni na obóz trafili pilkarze VfL
Bochum - Tomasz Wałdoch
i Henryk Bałuszyńskl, którzy grali
ligowy mecz. Piotr Nowak "wyskoczyr ze zgrupowania na jeden
dzień do Niemiec, na mecz Bundesligi z Freiburgiem i zapewnił
swojej drużynie bardzo ważny
punkt, strzelając bramkę.
Na
konferencji
prasowej
poświęconej temu pojedynkoWi H.
Aposteł stwierdził, że wszyscy
piłkarze są bojowo nastawieni
i zdają sobie sprawę z ważności
tego pojedynku. Tylko trzy punkty
dają nam cień nadziei na awans
do finałów Mistrzostw Europy
w Anglii. Selekcjoner powiedział,
że na razie nie zdradzi składu,
w jakim Polacy wystąpią w tym pogotCJVolYWała się

jedynku, ale nie wyobraża sobie
podstawowej "jedenastki" bez
Koźmlńskiego, Wałdocha, Koseckiego, Kowalczyka czy Bału
szyńskiego. Polacy mają zagrać
w tym meczu bardzo ofensywnie.
Piłkarze Izraela przyjechali do
Polski dziś w nocy. Trener Shlomo
Scharf nie mógł skorzystać z usług
Renena Haraziego, który zdobył
dwa gole dla Izraela w meczu
z Polską w Tel Awiwie /przegraliśmy 1:2/, gdyżpiłkarztenjestkon
tuzjCJVolany. Mimo to trener gości
Wierzy w zwycięstwo swojej druży
ny, choć zdaje sobie sprawę, że
będzie to zadanie niezwykle trudne, gdyż polski zespQł jest ostatnio
w lepszej formie.
W środę odbędzie się w naszej grupie jeszcze jeden mecz.
W Nantes Francja podejmować
będzie Słowację.
/STACH/

Czy po jutrzejszym meczu nasz zespół będzie miał powody
do radości? Z nr. 10 Roman Kosecki, pierwszy z prawej Marek
Koźmińskl.
Fot. G. Romański

Kolejne osoby aresztowane
w związku z aferą korupcyjną

Zakłócony

Mundial

Cztery kolejne osoby aresztowano w związku z próbą przekupstwa piłkarzy, biorących udział w piłkarskich mistrzostwach
świata drużyn do 20 lat w Katarze. W piątek w Doha policja zatrzymała Tajlandczyka, Indonezyjczyka I dwie Malezyjkl. Od
dwóch dni w areszcie przebywa 50-letni Malezyjczyk, który był
prawdopodobnie szefem gangu.

Będzie robić

mogła zaliczyć do jednego z najlepszYch w karierze. Do ~ukcesu
w końcowej klasyfikacji PS dodała
krysztak:lwą kulę za występy w slalomie specjalnym i slalomie gigan;
cia. Wcześniej była triumfatorką PS

Izrael

nastosekundCJVolą przewagą.

iarierę

.S:hciałam was poinformowa.c, że postanowiłam zakonczyĆ karierę" - oświadczyła
3D-letnia Schneider, kończąc
tym samym kilkutygodniowe
Spekulacje dziennikarzy na ternat jej dalszej kariery.
Urodzona 26 listopada 1964 r.
~I SZWajcarskiej miejscowości
m, Vrenl Schneiderwygrała 55
zawOdów zaliczanych do punktaCJI ~UCharu ŚWiata /20 razy slalom gigant, 34 slalom specjalny, je~en raz kombinację/o Do rekordu
~endamej Austriaczki Annema~ Moser.-Proell zabrakło jej siedlU zwycięstw /62/. Ostatni sezon

Pokonać

optymizm

Udanie w tym sezonie wysszwajcarski kolarz
Mauro Gianettl. Niedawno zawodnik ten triumfował w klasyku Uege-Bostogne-Liege, a ostatnio wygrał 30 edycję holenderskiego klasyku Amstel Gold
Race, długości 256 km. Dzięki
tym sukcesom 31 -letni Gianetti
objął prowadzenie w ~syfika
cjl generalnej Pucharu Swiata
Szwajcar od początku jechał
w Amstel Gold Race bardzo aktywnie, narzucając ostre tempo
w prowadzącej, 7-osobCJVolej grupce. Pod koniec wyścigu Szwajcar
zainicjował ucieczkę i wspólnie
z Włochem Davide Cassanl
zdołali przyjechać na metę z kilku-

Vreni Schneider zakończyla

Gwiazda narciarstwa alpejskiego, Szwajcarka Vrenl Schneider postanowiła zakończyć karierę. Zdobywczyni trzech złotych
medali olimpiJskich, trzykrotna mlst~nl świata I trzvkrotna
triumfatorka serII zawodów o Puchar Swiata, o swojej decyzji
Poinformowała podczas konferencji prasowej w Zurichu.

duży

tartował

w MGM Grand Hotelu 11 tysięcy
widzów.
"Jestem wytrącony z równowagi, nie mam nic więcej do powiedzenia" - tak skomentował
przebieg walki Schultz. - Myślę,
że 'mistrz powinien dać mi okazję
do rewanżu w Niemczech.

na drutach?

W polskim obozie

W ubiegłym roku na kolarskich trasach najwięcej osiągali
Szwajcar Toni Romlnger (pierwszy z lewej) I Hiszpan Mlguellnduraln.
Fot. PAP/CAF

W decydującą fazę wkracza
runda zasadnicza zawodowej
ligi koszykówki NBA. W piątek
i sobotę rozegrano kolejne
pojedynki.
W Konferencji Wschodniej
drużyna Boston Celtlcs przegrała na własnym terenie z New
York Knicks 92:99. Wcześniej
odbyła się uroczystość z okazji
ostatniego występu drużyny
i,Celtów" w słynnej hali Boston
Gardens, w której grali przez 49
lat. Mecz nie miał tak dużego
ciężaru gatunkowego, gdyż obydwie drużyny zapewniły sobie
już udział w rundzie play oft.
W Konferencji Wschodniej znane są już wszystkie zespoły, któ-

- Podejrzani tWierdzą, że piłka
rze sami ich zagadywali, oferując
swoje .usługi". My jednak wolimy
wierzyć zawodnikom, których zeznania są bardziej przekonywające
- stwierdził rzecznik prasowy RFA.
Według
informacji,
pochodzących od ekip piłkarskich
kilku krajów, prawdopodobnie
graczom Portugalii, Hondurasu, Burundil I Kamerunu proponowano pieniądze i usługi
pań lekkiego prowadzenia.
Pięć osób, związanych z aferą
korupcyjną podczas piłkarskich

W lidze NBA

Jedno wolne miejsce
re grać będą dalej. Są to: Orlando Magic, New York Knicks,
Boston Celtics /Atlantic Division/ oraz Indiana Pacers,
Charlotte Hornets, Chicago
Bulls, Cleveland Cavallers
I Atlanta Hawks /Cetral Division/.
W Konferencji Zachodniej pozostało jeszcze jedno wolne
miejsce, o które walczą drużyn~
Denver Nuggets i Sacramento

/

http://sbc.wbp.kielce.pl

Klngs. Zespół z Sacramento
pokonał we własnej hali Seattle
SuperSonics 105:97. Awans
w tej konferencji do rundy play
oft wywalczyły: San Antonio
Spurs, Utah Jazz, Houston
Rockets /Midwest Division/ oraz
Phoenix Suns, Seattle SuperSonics, Los Angeles Lakers,
Portland Trail Blazers /Pacific
Division/. Wyniki meczów, które
odbyły się w piątek : Atlanta

mistrzostw świata drużyn do
lat 20 w Doha, zostało deportowanych z Kataru na wniosek
organizatorów imprezy, za
zgodą FIFA poinformiwała agencjaAFP.
Indonezyjczyk, Tajlandczyk i tr0je obywateli Malezji Iw tym dWIe kobiety/ uznane zostały za ,,persona
non grata". Walter Ghagh, reprezentujący na mistrzostwach FIFA,
stwierdził, że afera korupcyjna
w Katarze będzie jednym z tematów obrad biura wykonawczego
FIFA, 31 maja w Zurichu.

Hawks - Detroit Plstons
128:111; Cleveland Cavallers Milwaukee Bucks 103:82; New
Jersey Nets - Washington Bullets 107:106; Philadelphia
76ers - Miami Heat 113:106;
Orlando Magic - Indiana Pacers 110:86; San Antonio
Spurs - Los Angeles Cllppers
107:96; Utah Jazz - Minnesota
Timberwolves 99:96; Phoenix
Suns - Dallas Mavericks
110:99. Sobota: Chicago Bulls
- Charlotte Hornets 116:110;
Golden State Warriors - Denver Nuggets 129:130; Los Angeles Lakers - Portland Trall
Blazers 104:109.
/STACH/
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Tylko Siarka
wygrała

/

o·t kliwe
porażki
Jeszcze raz się okazało, że
własne boisko nie jest żad
nym sprzymierzeńcem, gdy
się ma słaby zespół. Zawiedzeni opuszczali boiska sym·
patycy Radomiaka i Błękit·
nych, gdy ich zespoły doznały
dotkliwych porażek. Sytuacja
zarówno radomian jak i kiel·
czan test nie do pozazdroszenia I chyba trudno będzie się
utrzymać w szeregach drugoligowców. Zwycięstwo od·
niosła tylko Siarka, która pew·
nie kroczy do ekstraklasy.

I GRUPA
'Krisbut Myszków • Pogoń 0leśnica 2:0 /1 :0/. Wysocki 2 ..
Chrobry Głogów • Sląsk
Wrocław 1:0 /0:0/. Nowakowski.
Połonia- Bytom • Naprzód Rydultowy 0:210:1/. Pancer, Gaca.
Odra Wodzisław • Zawisza
BydgoszczO:1/0:1/. Grzybowski.
Wisła Kraków· Lechia Gdańsk
3:1 11:1/. Giszka, Kozak, Marzec Król.
Lechia Dzierżoniów - Bałtyk
Gdynia 2:3/1 :1/. Michaliszyn, SiblkK1ajnszmit, Skrzypczak, Nowacki.
SIęza Wrocław· Amica Wronki
1:0 /0:0/. Wrona
Arka Gdynia· Stilon Gorzów
1:1 /0:1/. Baranowski - Burzawa.
Miedź Legnica • Górnik Konin 0:0.
1.Śląsk
25 35 52·15
2.Wisła
25 35 45-24
3.Amica
25 34 31·13
4.Zawisza
25 33 37·22
5.Naprzód
25 29 32-27
6.Krisbut
25 27 29-22
7.Polonia
25 26 29-24
8.Miedź
25 24 18-19
25 24 18-24
9.Stilon
10.Bałtyk
25 23 28-37
11.Odra
25 23 27-27
12.Lechia D
25 22 31-33
13'<~hrobry
25 22 24-26
14.Slęza
25 21 28-31
15.GÓrnik
25 21 15-33
16.Arka
25 19 13-33
17.Lechia G
25 18 18-36
18.Pogoń
15 14 16-45
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GRUPA II
Radomiak Radom - Szombier1d
Bytom 0:3 /0:0/. Bala 2, Skrzypiec.
Siarka Tarnobrzeg - Unia Tranów 2:0 ~O/. Płaszczyński, Białek.
Avia Świdnik. Polonia Warsza.
.waO:O.
GKS Bełchatów· Lublinianka
Lublin 2:0 /0:0/. Chwialkowski,
Szkudlarek.
Błękitni Kielce • Pomezania
Malbork 0:4/0:2/. Lizak 2, TopoIski,
Manuszewski.
Hutnik Warszawa· Okocimski
Brzesko 1:0/0:01. Toporek.
Karpaty Krosno - FC Piaseczno
1:3 /1 :21. Młocek - Gorzyniak, GoIaszewski, Calski.
Motor lublin - Wisłoka Dębica
4:0/2:01. Żych 2, Szwed, Jasina.
Hetman Zamość - Jagiellonia
Białystok 2:2 lO: 1/. Plizga, Sajdak
- Giedrojc, Manelski.
1.Bełchatów
25 37 42-12
2.Siarka
25 37 37·15
3.Motor
25 29 38-18
4.Pomezania
25 29 31·31
5.Piaseczno
25 28 31·26
6.Hetman
25 27 29-20
25 27 24-18
7.Polonla
8.Unia
25 26 36-25
9.0koclmskl
25 26 29-26
10.Lublinlanka 25 26 36-36
11.Hu1nik
25 25 33-32
12.Jaglellonla 25 23 25-29
13.Avia
25 22 '22-31
14.Szombierki 25 21 28-35
15.Radomlak
25 21 26-32
16.Wisłoka
25 18 26-41
17.Błękitni
25 18 20-50
18.Karpaty
25 10 10-46
NajlepSI strzelcy: 16 - Białek
/Siarka/,14-Uzak/Pomezania/.11
- Zolech lLublinianka/. 10 - Zagórskl/Siarka/. 8 - Wlereszko /Hutnik/.
l - Prucheńskl Polonia/. Gębura
!BIękltnV. Świstek /Błękitni/.
IJ/
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WSZYSTKIE HALE KOMM und KAUF

1
1
1

po przedłożeniu tego bonu otrzymacie 2 sztuki
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3.99 '(39.900)
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POZNANSKA 1 kg

TYLKO WE WTOREK 25.04.95
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WSZYSTKIE HALE KOMM und KAUF

TYLKO W ŚROD~ 26.04.95
po przedłożeniu tego bonu otrzymacie 4 sztuki

0.99 (9.900):

1
zł/sztuka z VAT
1
Majonez
1
NAPOLEOŃSKI 320 g
Każda osoba może zrealizować tylko j~den bon, aż do wyczerpania
1~ę ~si~nych zapa~w ~wysok~ _ -2.5.~ ~ _ _ I

WSZYSTKIE HALE KOMM und KAUF

TYLKO W CZWARTEK 27.04.95
po przedłożeniu tego bonu otrzymacie 2 sztuki

0.45 (4.500)

1
zł/sztuka z VAT
1
Makaron
1
KOCIEWSKI 300 g
1Każda ~soba może zrealizować tylko jeden bon. aż do wyczerpania
~ę ~sl~nych ~a~ ~wySOk~ _

..!:.~ ~

__ I

WSZYSTKIE HALE KOMM und KAUF

TYLKO W ŚROD~ 26.04.95
po przedłożeniu tego bonu otrzymacie 2 sztuki

:

1.19 (11.900)

1
złIsztuka z VAT
1
Proszek do prania
1
BIS WIRNIK 400 g
IKażda ~soba może zrealizować tylko jeden bon, aż do wyczerpania
~ę ~sl~nych ~~ ~wysok~ _

~o~ ~ _ _

I

Powielanie tych bonów jest dozwolone. Jeżeli nie .ma9ie Państwo dostępu do .kopi~rk.i narysuj~ie własny bon. Macie całkowicie .wolną rękę" w wyglądzie Waszego bonu.
Jedynie dane dotyczące: artykułu. ceny i daty waznoscl bonu nie mogą zostac zmienione. Najlepsze narysowane bony wezmą udział w losowaniu nagród .

~.A~~.A~I~ L~I~.AWI~
http://sbc.wbp.kielce.pl
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WSZELKIE PARnE TOWARÓW OKAZYJNYCH SPRZEDAWANE SA AŻ DO WYCZERPANIA SIĘ POSIADANYCH ZAPASÓW
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BŁĘDU

W DRUKU.

Echo sportowe · kieleckie
W meczu II ligi plłk" ręcznej
MKS
Końskie
we własnej hall
z Fabloklem Chrzanów 21 :22
112:101.
MKS: MIlner, Błaszklewlcz Tetelewskl 7, Mlchałklewlcz 5,
Śllwak 3, Dębowskl2, Sluda 2,
Matyjaslk 1, Napierała 1, Dworak, Pytlas, Trojanowskl.
Sędziowali: Kamiński /Mielec/,
Wal /Rzesmw/. WIdz.ĆNł 450.
Na 37 sekund przed końcem
meczu konecczanie wykonywali
rzut karny i remisowali z Fablokiem21 :21, ale te ostatnie sekundy
rozegrali tak niefrasobliwie, że
goście zdolati rzucić bramkę i mimo ambitnej akcji Tetelewskiego
w ostatnich 4 sekundach zakończonej strzałem w poprzeczkę,
pozbawili MKS punktów.
W pierwszej połowie drużyną
przeważającą był MKS, a z obrazu gry trudno było się domężczyzn
przegrał

MKS

Końskie

szansę

stracił

ostatnią

na utrzymanie

Zagrali ambitnie
myśleć, że gra lider II ligi z drużyną z końca tabeli. Szczególnie

widoczni i skuteczni bYli w tej
części gry Tetelewskl i SlIwak.
Momentami przewaga gospodarzy wynosiła 3-4 bramki. Bardzo
dobrze bronił Błaszklewlcz,
przyzwoicie grała obrona.
Goście obudzili się w drugiej
połowie. W ciągu kilku minut odrobili straty i uzyskali jednobramkową
przewagę,
która
w końcówce meczu wzrosła do 3
bramek. W grze podopiecznych
Sławomira Bodasińskiego znowu
za dużo było przypadkości, improwizacji. Popełniali błędy w ataku, gubili piłkę. Wszystkie te błędy

bezlitoście
wykorzystywali
goście, którzy wprawdzie niczym w Końskich nie zaimpono-

wali, ale grali spokojnie, dokład
nie, co wystarczyło, aby pokonać zbyt żywiołowo grających
gospodarzy. Kilka udanych akcji
MKS i wykorzystanie karnego
Ijedynego
podyktowanego
przez sędziów w tym meczul
w końcowych minutach gry
stworzyło szansę na wywalczanie chociaż jednego punktu, ale
bardziej doświadczeni zawodnicy z Chrzanowa nie pozwolili odebrać sobie zwycięstwa.
MKS zagrał w tym spotkaniu
nie najgorzej, walczył z głównym
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kandydatem do I ligi jak równy
z równym, tworząc wspólnie
niezle widowisko. Marna to jednak pociecha, bo punktów znowu nie ma, i ligę trzeba opuścić.
W pozostałych meczach:
Górnik Llbląż - AZS War~awa
24:17, Grunwald Ruda Sląska
- Czuwaj Przemyśl 21 :22,
Gwardia Opole - AZS Biała
Podlaska 27:24, Unia Tarnów Olimpia Piekary Śląskie 25:20.
W zaległym meczu: AZS B.P. AZS Warszawa 22:20.
1.Fablok
16 29 402:338
2.Unia
16 23 367:256
3.Czuwaj
16 21 420:369
4.Gwardla
16 16 439:408
5.AZS B.P.
16 16 355:384
6.Grunwald 16 14 390:375
7.GÓrnlk
16 13 376:377
8.0llmpla
16 13 380:409
9.Końskie
16 8 382:437
10.AZS W.
16 6 339:375
M. ROLAK

Pogoń

gubi punkty

Hetlnan
lNygrylN8
Lider tabeli poradził sobie z Naprzodem, chociaż zawodnicy
z Jędrzejowa bardzo umiejętnie się bronilI. Remis Pogoni w Bodzentynie wykorzystali rywale - Wisła I Alit zepchnęli mlechowian na czwarte młejsce. Czarnovia wywalczyła punkt w Pińczo
wie po meczu, którego największą ozdobą było sześć bramek.
Hetman Włoszczowa - Naprzów Jędrzejów 2:0 10:0/. Klama 75, Dec 81.
Hetman: Miernik - Mularczyk, Gołda, Łoszek lod 46 Komarl,
Wesołowski,
Dec,
Gładysz, Groszek, Toporek
lod 46 Klama/, Kościołek,
Jarząb.

W poczynaniach Hetman wi-

Wygrał

tylko KSZO

Piłkarz ten pierwszą swoją akcję
zakończył strzałer(l w poprzeczkę, a ądbitą piłkę skierował
do bramki Zelazowski ustalając

Zbyt

wynik meczu.

gorąco
Upalna aura niezbyt dobrze
wpłynęła na naszych III-ligowych piłkarzy. Wygrało tylko

KSZO, Granatowi I Bucovll nie
udało się strzelić gola. Dodatkowo bukowianie ponieśli porażkę na własnym boisku
z broniącą się przed spadkiem Granicą Chełm. Korona
pauzowała.

BUCOVIA Bukowa - Granica
0:1 /0:0/.
0-1 Mazurek 75 mln. z karnego.
Bucovia: Sroka 4 - D. Marcisz
3, ChołuJ 3 lod 70 mln. Patyńskl 1/, Wilk 4, Drogosz 4 Pawlik 4, Gołąbek 3, Czarnecki 2 lod ,80 min. Kozloł/, Stanlec 3 - Slusarczyk 4, Goraj 5.
Sędziował: Klimek z Lublina.
Widzów 400.
DoŚĆ nieoczekiwanie piłkarze
z Bukowej ponieśli pierwszą porażkę na własnym boisku w tym
sezonie. Co dziwniejsze byli
Chełm

stron ą

przeważającą.

Goście

tylko w pierwszej połowie stwarzali zagrożenie przed naszą
bramką - w 15 min. strzał Mazurka obronił Sroka. W drugiej
POłowi e chełmianie nie oddali
z akcji ani jednego celnego
strzału, a punkty zdobyli dzięki
wątpliwemu - zdaniem obserwatorów - karnemu podyktowanymu za faul Dariusza Marcisza.
W Bucovii strzelali m.in.
GOłąbek Itraf~ w spojenie i poprzeczkęl i naj aktywniejszy zaWodnik gospodarzy - Goraj.
Mający za sobą występy na bolS.kach ekstraklasy Konrad PaClorkowskl nie dał się zaskocz:.;ć.

Tak więc Bucovia mogła
w tym spotkaniu zdobyć dwa
punkty, choć jak przyznał jej tre~e~ Antoni Hermanowlcz, był
.0 Jeden ze słabszych występów
lego Podopiecznych.
KSZO

Ostrowiec
Kraśnik 3:0 11 :01.

-

/PK!
Stal

Po nie najlepszym rozPOcZęciu sezonu piłkarze Sta~u rabie rają rozpędu. Odnieśli
o ejne wysokie zwycięstwo,
~~ razem 4:0 nad Politechbl ą· Ładny mecz oglądali kls~e w Kazimierzy, gdzie
b arta I Nowiny stworzyły
l ~~zo ciekawe widowisko
leloma bramkami.
NSparta Kazimierza Wielka 2iOWlny 3:2 10:21. Lelek 53,
3 ęstalbr~ 55, Zmarlak 89 - Łapot
, Ila 10.
nutGOście już w pierwszych ' mipro!Ch Uzyskali dwubramkowe
wie adzenie i w pierwszej poło
s"ty Przeważali. Sparta przyspie450la p~ ~rzerwie i ku radości ok.
rnec Iblc.ów obserwujących
rnin~.WYrownała, a w ostatniej

brarn~le

ę.

Zdobyła

zwycięską

1:0 Żelazowski 12 min., 2:0
Sudoł 56 min., 3:0 Żelazowski
89 min.
KSZO: Dymanowski 6 - Gaweł 7, Adamus 7, Karwacki 7Sudoł 7, Pacoń 6/0d 88 mln.
Wróbell, Graba S, Lasockl 6 Gaszczyn 6 lod 4~ min. Mosiołek 4/, Brytan S, Zelazowski
S jod 89 mln. Sejdzlński/.
Sę9ziował Serafin z Radomia. Zółte kartki: Gaweł, Sudoł
IKSZOl, Matysiak IS/. Widzów
2000.
Gospodarze zaatakowali od
pierwszego gwizdka sędziego.
Brytan już w pierwszej minucie
mógł

głową

zdobyć

bramkę.

Szczególnie niebezpieczne dla
gości było lewe skrzydło gospodarzy, na którym grali Lasockl,
Graba. Z tej strony padła też
pierwsza bramka dla KSZO, gdy
znakomite dośrodkowanie Grał;>y zamienił na bramkę głową
Zelazowskl. Ten ostatni miał
w pierwszej połowie jeszcze kilka dogodnych sytuacji do podwyższenia wyniku. Wielka w tym
zasługa Brytana, który nie dość,
że zagrażał bramce rywali, to
jeszcze udanie rozdzielał piłki
partnerQm w ataku - Gaszczynowi i Zelazowskiemu.
Goście tylko nieskuteczności
piłkarzy KSZO zawdzięczali to,
że do przerwy przegrywali tylko
jedną bramką. Na początku drugiej połpwy w pole karne rywali
wpadł Zelazowskl, który minął
obrońcę, ale zbyt lekki strzał
zdołał sparować bramkarz. Gospodarze wyraźnie podkręcili
tempo, a duża w tym zasługa
Moslołka, który ożywił prawe
skrzydło, popisując się kilkakrotnie rajdami i udanymi dośrodko
waniami na pole karne Stali. Po
jednym z nich Brytan trafił piłką
w poprzeczkę . Była to najład
niejsza akcja meczu. Gdy wydawało się, że wynik nie ulegnie
zmianie trener Batugowski
wprowadził do gry Wróbla.

/TeZ;
GRANAT Skarżysko - Tło
kilStal Gorzyce 0:0.
Granat: Bliski 4 - Bąk 2,
Wawrzyńczak 4, Szustak 4,
Jaskulski 2 - Skalski 3,
Wroński 2/0d 52 min. Jankowski 1/, Szewczyk 2/0d 93 min.
BerusI, Opara 3 - Przybycień
2, Siudek 2 lod S9 mln. Sykuła/o

Żółte kartki: Bąk IGI, Tarkowski i Tworek /T/. Sędziował S.
Kuźmicki - Chełm. Widzów sao.
Było to bardzo słabe spotkanie w wykonaniu zawodników obu drużyn. Do przerwy tylko dwa
razy ożywili się nieliczni kibice,
którzy nie żałowali czasu
spędzonego na stadionie bowiem mogli się ... opalać. W 27
minucie Przybycleń zdecydował się na strzał, lecz Bożyk nie
miał problemów z jego obroną.
Dużo więcej wysiłków kosztowała obrona strzału Wydry
bramkarza gospodarzy Roberta
Bliskiego.
Początek drugiej połowy należał do gospodarzy, którzy
zaczęli nieco żwawiej poruszać
się po boisku. Dobrze dysponowana defensywa Tłoków nie dopuszczała jednak skarżyszczan
do dogodnych do zdobycia bramek pozycji. Jedyną godną odnotowania sytuacją był rzut wolny wykonany przez Wawrzyńczaka z 35 metrów, lecz nie
było to uderzenie, które mogło
sprawić Bożykowi kłopoty.
Im bliżej było końca spotkania
tym piłkarze obu drużyn bardziej
szanowali piłkę i sprawiali
wrażenie zadowolonych ze zdo-

bycia jednego punktu. Podopieczni Kazimierza Krakowiaka, który na stanowisku trenera
zastąpił Jerzego Kota, rozegrali
jedno ze słabszych w ostatnim
czasie spotkań i trudno kogokolwiek wyróżnić.
IPISZ;
W innych meczach: AZS
AWF Biała Podlaska - Orlęta
Łuków 0:0; Stal Nowa Dęba Broń Radom 0:0; Sokołów
Podlaski - Górnik Łęczna 2:4
10:41 Stańczyk 81 karny, Rozbic-

5 bramek w Kazimierzy Wielkiej

~ Wystartował

~
Zenit Chmielnik - Victoria
Skalbmierz 1:0 11 :0/. Francuz 9.
Gospodarze nie wykorzystali
rzutu karnego podyktowanego
za faul na Słomce w 88 minucie
oraz kilku dobrych sytuacji strzeleckich.
Partyzant Wodzisław - Spartakus Daleszyce 1:1 /1 :1/.
Podyma 4 - Dołęga 27.
Mecz był wyrównany, mimo
że obie drużyny dzieli w tabeli
kilkanaście pozycji.

Star
Politechnika Kielce - Star
Starachowice 0:4/0:11. Trawczyń ski 50 i 70, Orczyk 35,
Ronduda7S.
Kolejne wysokie zwycięstwo
Staru, dzięki któremu zespół
znalazł się w czołówce tabeli.
LGKS Mister Rudki - Orllcz
Suchedniów 0:1/0:1/. Adwent
17.
Goście nieznacznie przeważali. Bramka padła po ładnym
strzale Adwenta z ponad 12 me-

ki 89' - Budka 20, 73, Fiuk 35, Sawa 45; Zadrzew Zawadówka Pogoń Siedlce 0:5/0:1/. Trojecki 18 karny, Krawczyk 70, Lada
74, Purzycki 80, 85. Pauzowała
Korona Kielce.
1.KSZO
19 32 42:9
2.GÓrnik
19 30 35:9
3.BUCOVIA
19 25 31:18
4.KORONA
1S 25 22:13
5.AZS
18 20 2S:20
6.0rlęfa
19 19 30:23
7.Tłokl
1S 19 22:15
S.GRANAT
1S 19 16:16
9.Pogoń
19 1S 19:21
10.Sokołów
17 15 22:24
11.Stal ND
19 14 13:36
12.Granica
19 15 20:30
13.Stal K
19 13 16:27
14.Broń
19 9 14:39
15.Zadrzew
19 4 12:53
Strzelcy: 13 - Żelazowski
IKSZOl, 12 - Budka IGómik/, 10
- Gaszczyn IKSZOl, 9 - Ambroziak ISokołówl, PawlIk IBucovia/, Fiedeń IGórnik/, 8 Pawłowski /Brońl, 7 - Krawczyk
/PogoN, Klepacz IAZS/, Pietrasiński IAZS/, 6 - Nazaruk IGórnik/, Janczak /Korona/, Drozd
IStal KI, Anduła /AZS/, Wydra
/Tłoki/, Gołąbek /Bucovla/, Goraj
IBucovla/,
Twarowski
IOrlęta/.

/PK!

Promont
osłabł w II połowie
W meczu pierwszej ligi halowej piłki nożnej pięciooso
boweJ Promont Kielce przegrał dwukrotnie z zespołem
Suw Tor z Łodzi 1:3/1 :01 i 4:6
12:1/. Bramki dla Promontu
zdobyli: Terlecki w pierwszym
meczu oraz Terlecki 2, Mazur
I Dellpacy w drugim.
Promont: Przybył - Porwet,
Mazur, Dellpacy, Terlecki,
Knap, Wroński, Łomlńskl, KowalskI.
W obu meczach rozgrywanych w hali MKS Końskie nasi
zawodnicy byli bliscy zwycięstwa. W pierwszym meczu,
po dobrej pierwszej połowie, fatalnie zagrali w końcówce . Podobnie w drugim spotkaniu, gdzie
kilka błędów w ostatnich minutach zadecydowało o przegranej.
IMIRI

dać było, szczególnie w pierwszej połowie, brak kontuzjo-

wanego Kiczki. Ataki gospodarzy rozbijały się na dobrze grają
cej obronie Naprzodu i rzadko
dochodziło do sytuacji strzeleckich . Dopiero w drugiej części
gry ataki Hetmana poważniej
zaczęły zagrażać bramce gości.
Pierwsza bramka padła po
dośrodkowaniu z rzutu rożnego.
W zamieszaniu przed bramką
Naprzodu
najprzytomniej
zachował się Klama i uzyskał
prowadzenie. Drugi gol, autorstwa Deca, który przelobował
bramkarza gości.
Nida Pińczów - Czarnovia
Błękitni Kielce 3:3/1 :0/. Maj 29
i 85, Chlewlcki 51 - Petka 70,
Rębosz 73, Sędybył 90.
Jedynie duża liczba strzelonych przez obie drużyny bramek
mogła zadowolić kibiców oglą
dających to spotkanie.
Piłkarze obu drużyn stworzyli
też wiele sytuacji podbramkowych. Już w pierwszej połowie
obie drużyny mogły strzelić kilka
bramek. Na początku drugiej
części
gry,
kiedy
Nida
prowadziła 2:0, wydawało się,
że gospodarze zdobędą obydwa
punkty. Wystarczyło jednak kilka
szybkich ataków Czarnovii i było
2:2. Jeszcze raz w 85 minucie
gospodarze objęli prowadzenie
po przepięknym strzale Maja z
25 metrów.
Łysica Bodzentyn - Pogoń
Miechów 1:1/0:0/. Hajdenrajch
80 - Bojko 87.

http://sbc.wbp.kielce.pl

go.
Alit Ożarów - Zdrój Busko
1:0 10:01. Węglarz 58.
Aż siedem razy gości od utraty bramki ratowały słupki i poprzeczka. Alit mógł zwyciężyć
znacznie
wyżej,
ale
nie
wykorzystywał doskonałych sytuacji. Bramka padła po błędzie
buskiego bramkarza, który wypuścił piłkę z rąk. Dobiegł do niej
Węglarz i umieścił ją w siatce.
Sokół Nisko - Wisła Sandomierz o : ~ /0:2/. Gołęblowski 13
Ikarny/, Zurek 38, Pacholczak
70.
Sparta Dwikozy - J3"nowianka Janów Lubelski 3:1 13:1/.
Samobójcze w 10 i 14 minucie,
Walskl39 - Mróz 38.
Czarni Połaniec - Wisan
Skopanie 1:3/0:1/. Tomeckl62
- Hynowskl 39, Lubera 60 i 81.
Stalli Stalowa Wola - Siarka
II Tarnobrzeg 2:1.
1.HETMAN
19 28 38:8
2.Wisła
19 26 33:18
3.Alit
19 26 30:16
4.POGOŃ
19 26 36:24
5.Wisan
19 22 21:14
6.zDRÓJ
19 21 21 :16
7.Sokół
19 20 27:27
S.ŁYSICA
19 19 19:19
9.Stalll
19 1S 33:22
10.Janowianka 19 1S 19:23
11.NIDA
19 1S 23:33
12.Czarni
19 16 24:36
13.NAPRZÓD 19 14 17:24
14.Sparta
19 14 15:29
15.Siarkall
19 12 23:33
16.CZARNOVIA 19 6 13:43
IM. ROLAK,NOR/

Niespodzianka w

Końskich

~Bodzechów

~

liderem

W kolejnej serii spotkań w A klasie doszło do dużej niespodzianki w Końskich, gdzie miejscowy MKS, lider w grupie II tylko
zremisował z Łagowem i stracił przodownictwo na korzyść MKS
Bodzechów.

GRUPA I

Piaski II - Zryw Skronlów 2:0
/2:0/. Michalkiewicz, Cieślak; Dąb
Nagłowice - Gród WIślIca 5:1
12:0/. Bramki dla Dębu zdobyli Mróz 4, Antosik; Unia Sędziszów
- Hetman II Włoszczowa o: 1/0:1/;
Świt Działoszyce - Piast ChęcI
trów. Dzięki temu zwycięstwu Orny 0:1 /0:1/; Astra Plekosmw licz jest ciągle tuż za liderem.
Polanie Plerzchnica 6:2/3: 1/. Dla
Górnik Miedzianka - PIask0Astry bramki zdobyli - Gawel, Browianka Piaski 4:0/3:01.
żek 2, Opara, Bietek, Bal; Wierna
Skała TumIIn - Nldzianka
Małogoszcz - Spartak CharszniMakoszyn 4:1/1 :11.
ca 3:0 10:0/. Klimek, Bąk, PrzybysZ; Naprzód II Jędrzejów 1.Sparta
16 24 31 :13
Wisła Nowy Korczyn 3:2 /2: 1/.
23
27:12
2.0rlicz
16
1.Wierna
16 26 46-12
3.Star
16 21 36:15
2.Piast
16 25 42-21
4.Spartakus
16 21 31:14
3.Astra
16 23 42-19
5.Nowlny
16 19 28:23
4.Unla
16 22 28-11
6Zenit
16 17 21:16
5Zryw
16 20 25-15
7.Rudkl
16 16 18:19
6.Gród
16 19 29-26
S.Skała
16 15 34:37
7.Dąb
16 14 25-32
9.GÓrnik
16 14 25:27
8.Piaski
16 13 25-31
10.Nidzlanka
16 13 21 :36
9.Naprzód II
16 13 30-37
H.Piaski
16 12 30:37
10.Wisła
16 12 28-34
12.Partyzant
16 12 25:33
16 11 27-36
11.Hetman II
13.Politechnika 16 S 21 :41
12.Śwlt
16 10 18-38
14.Victorla
16 7 20:39
13.Polanle
16 S 18-43
IMIR/- 14.Spartak
16 8 13-36

'"

Napastnicy Łysicy strzelali
najczęściej w poprzeczkę bramki gości i mimo że mieli kilka
doskonałych sytuacji do zdobycia goli, wykorzystali tylko jedną.
Kilka minut przed końcem Hajdenrajch ładnym strzałem z 16
metrów uzyskał prowadzenie, a
wyrównał Bojko strzałem głową
po dośrodkowaniu z rzutu rożne

GRUPA II
Granat II Skarżysko - Zryw
Łopuszno 3:2 /1 :0/. Bramki dla
Zrywu
zdobyli
Skrzypczak
i Snoch; Stal Kunów - Czarni
Parszów 1:0 11 :0/. Migdalski;
WlcherlBakama Kostomłoty Partyzant Radoszyce 7:2/0:1/.
Bramki dla Wichra zdobyli: Pietrzykowski 3, Zrąbkiewicz 2, Bucki, Merwart; Ruch Skarżysko AKS Starachowice 0:0; MKS
Końskie - ŁKS Łagów 1: 1 10:01;
Orlęta Kielce - MKS Bodzechów 1:6/0:4/.
1.Bodzechów
2.Końskie

3.Wicher
4.Czarni
5.Ruch
6.Granat II
7AKS
8.Stal
9.Łagów
10.0rlęta

11.Partyzant
12.Zryw

14
14
13
13
14
14
14
14
14
14
14
14

24
23
22
1S
17
13
12
11
11
7
6
4

43-19
40-12
50-11
19-11
29-18
24-32
14-27
24-2S
1S-25
18-45
25-36
14-45
IJI

z

ZADECYDOWAŁA

TAKTYKA

Waterpoliści KSZO Ostrowiec wywalczyli w jaskini
lwa, czyli w Gorzowie Wielkopolskim, tytuł mistrza
Piolski juniorów. O wszystkim zadecydowało ostatnie
spotkanie z gospodarzami turnieju.

Kiedy
Gorzów,

I . .·~.·...

~IT ~·IIE•:. 1- l ...1 1-';.
t...1 .1. _
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Famar: Gała, Wicha, So- Wychowaniec lO, Januszek 6, Wierzbicka 3, Rębosz
3, Kulik 2, Piwowarska 1, Jurkiewicz, Pożarowska, Jakubowska.
wińska
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Po bardzo dobrej pierwszej
części rundy rewanżowej, piłkarki
Famaru prezentują znaczny spadek formy, spowodowany chyba
i zmęczeniem, i brakiem większej

Francuzi
zaskakują
W Sztokholmie rozpoczęły
wczoraj hokejowe mistrzostwa grupy A. Już na
wstępie doszło do dużej niespodzianki. Debiutująca w grupie A reprezentacja Francji
wygrała z Niemcami 4:0 /2:0,
1 :0,1:0/.
Trener zespołu francuskiego
Fin Juha Tamminen określił
sukces swojego zespołu jako
. historyczne zwycięstwo" . Niemcy grali bardzo ospale, popełniali
masę błędów, które skrzętnie
wykorzystywali ich rywale.
W drugim wczorajszym meczu nie było już sensacji i Szwedzi bez trudu pokonali NOJwegów 5:0/0:0, 2:0, 3:0/.

formę

waterpolistów KSZO,
wygrali z nimi mecz mistrzowski
podczas turnieju w Ostrowcu,
mieli nadzieję , że grając przed

motywacji do gry. A ponieważ i akademiczki z Poznania nie zaprezentowały w sobotę żadnych walorów, kibice oglądali słaby mecz.
Szczególnie w pierwszej połowie
oba zespoły popełniały mnóstwo
.szkolnych błędów. W tej części gry
nieznaczną przewagę miały kielczanki ,
które
prowadziły
najczęściej jedną bramką.
Po przerwie przez kilkanaście
minut nasz zespół zagrał dużo
skuteczniej i w 47 min. prowadził
19:12. Ponieważ po słabo grają
cych poznaniankach trudno się
było spodziewać w ostatnich minutach jakiejś ofensywy, trener
Marian Siewruk wpuścił na bois-

ko zawodniczki rezerwowe.
W Famarze w ostatnim
występie kielczanek przed własną
publicznością w tym sezonie naj-

się

/J/

* Samochodowy Rajd Krakowski zakończył się zwycięstwem załogi Paweł Przybylski/Krzysztof Gęborys.
* Turniej tenisowy mężczyzn
w Hongkongu zakończył się
zwycięstwem Amerykanina MIchaela Changa, który w finale
pokonał Szweda Jonasa BJoerkmana 6:3, 6:1.
* W eliminacyjnych meczach
o Puchar Afryki Senegal pokonał Togo 5:1, Kongo przegrało
z Sierra Leone 0:2.
*Tomasz Gollob wygrał turniej
żużłowy asów rozegrany w lublinie zdobywając 16 pkt. Wyprzedził on aktualnego mistrza świa
ta, Szweda Tony Rlchardssona 15 pkt.
* Do półfinału tenisowego Fed
Cup kobiet zakwalifikowały się
zespoły Hiszpanii po zwycięstwie nad Bułgarią 3:1 i NIemiec po pokonaniu Japonii 3:0.

/J/

zaczęli

Kolarze z Kielc

Późno,

sezon

ale udanie

Europa

Coś się zacięło w Błękitnych

Marek Kalwat z Akweduktu
Kielce wygrał zawody z cyklu
Grand Prix Polski w d4athlonie,
rozegrane w Lubaniu Sląskim.
Kielczanin najszybciej przebiegł 5 km i przejechał na rowerze

Nasi wygrywali

Dariusz Walaszczuk z ziemi
drugi był kielczanin
Marcin Pytel, szósty Paweł Mela,
ósmy Tomasz Jarnróz. Junior
młodszy Paweł Adamczyk przyjechał w swej grupie wiekowej na
szóstym miejscu, a młodzik Mariusz Witecki na drugim. W
łącznej klasyfikacji klubowej zwyciężył DEK Meble/Cyclo Korona
zdobywając puchar wójta gminy.
Dzień później w Koziegło
wach koło Częstochowy odbył
się wyścig zaliczany do Challonge'u PZKol. W 3-osobowej grupie, która przyjechała na metę
będzińskiej,

Motocykliści

KKM

W piątek odbyło się walne
zebranie sprawozdawczo-wyborcze Kieleckiego Klubu Motorowego.
Ostatnie 4 lata nie były dla tego
zasłużonego klubu zbyt udane.
Kłopoty finansowe, wynikające
z tego, że praktycznie jedynym
źródłem utrzymania KKM jest
parking strzeżony w os. Bocianek, sprawiły, że zawodnicy star-

2,5 min. przed peletonem był
nasz kolarz Piotr Wrzesiński.
Zajął on trzecie miejsce. Wśród
juniorów ponownie wygrał Walaszczuk przed Pytlem, a ósmy
był Jamróz. W wyścigu juniorów
młodszych siódmy był Adamczyk,
a w rywalizacji młodzików na szóstym miejscu finiszował Witecki.
- Jestem zadowolony 2. jazdy
naszych zawodników - powiedział
trener kielczan Krzysztof Stanek. Mimo opóźnienia w inauguracji kolarze potwierdzili dobre przygotowanie. Wyścig w Koziegłowach
był rozgrywany przy mocnym wietrze, wielu słabszych zawodników
nie dojechało do mety.

/PK!
W

trudnej sytuacji

tujący w mistrzostwach Polski
w enduro zajmują coraz odleglejsze lokaty. Przykładowo w
1991 r. w klasyfikacji drużyno
wej zajął drugie miejsce, w 1992
r. - trzecie, w 1993 r. - piąte, w ubiegłym - ósme. W 1988 roku
klub liczył 220 członków, obecnie 68. W 1992 r. odszedł z klubu
najlepszy zawodnik - Ryszard
Augustyn. Niedawno zmarł pre-

Justyna Wnuk, była zawodniczka Budowlanych Kielce,
reprezentująca obecnie AZS
AWF Katowice wygrała III Bieg
Korfantego w Katowicach najszybciej pokonując 8-kilometrową trasę.

Wśród mężczyzn wygrał Marek
Muzyk z Olkusza. Natomiast zawodnicy z naszego regionu przygotowywali się do mającego się
odbyć w najbliższą sobotę Dnia
Miotacza, pierwszych w tym roku
zawodów na otwartym stadionie.
W sobotę na obiekcie Budowlanych niemal wszyscy nasi zawodnicy intensywnie trenowali.
/sW/

czeka
35 km, a jego przewaga nad drugim na mecie Grzegorzem Sąd elem z Zielonej Góry była bardzo
duża. Tym samym Kalwat zakwalifikował się do ekipy, która 29 i 30
kwietnia weźmie udział w Mistrzostwach Europy w węgierskiej
miejscowości Veszprem.
Dzień wcześniej, w sobotę, pochodzący z Jędrzejowa, a startujący w barwach Akweduktu Aleksander Mazurkiewicz wygrał
w Lubaniu zawody juniorów.
/PK,sW/

BŁĘKITNI

Kielce Pomezania Malbork
0:4/0:2/
0-1 Tobolski 27 min ., 0-2 Lizak
41, 0-3 Manuszewski 59, 0-4 lizak 79 .
Błękitni: Łukiewicz 4 - Szpiega
4, Gromek 3, Wołoszyn 4 - Ludwinek 3/od 67 Toboła nie klas.!,
Dziubel 3, Byrski 3 /od 63 Lipskl/, Galus 2, Szwajewski 3 - Bąk
2, Gębura3.
Zółte kartki: Własny /P./, Bąk
/B./, sędziował J. Kaczor z Lublina, widzów 1200.
Mecz z Pomezanią należy do
tych , które chciałoby się jak najszybciej zapomnieć. Kielecki

Miesiąc później niż planowano rozpoczęli starty kolarze grupy
DEK Meble/Cyclo Korona Kielce. Mimo to w dwóch wyścigach
plasowali" się na czołowych miejscach.

W wyścigu w Chrząstowicach
koło Opola najlepiej spisali się
naj młodsi - wśród juniorów wygrał

Szybka
dustyna

w Lubaniu

własną publicznością prze/amią

korzystniejsze wrażenie sprawiła
bramkarka Małgorzata Gała ,
drugą p%wę dobrze zagrała Renata Wychowaniec.
Za tydzień , w ostatniej kolejce
rozgrywek II ligi Famar będzie grał
w Kłodzku z Chrobrym .
W innych meczach : Varsovia Chrobry 34:16, Karkonosze Jelenia Góra - Start Gdańsk 23:22,
ChKS Łódź - AZS AWF Warszawa 20:27, WKPR Włocławek Słupia Słupsk 30:24.
1.Karkonoszel7 34 573:408
2.FAMAR
17 25 442:389
3.Start
16 21 418:402
4.AZS W.
17 20 402:336
5.Słupla
17 17 492:423
·6.AZS P.
17 13 351:379
7.Varsovla 17 10 387:420
8.Chrobry
17 9 407:470
9.WKPR
17 9 359:441
10.ChKS
16 8 381:455
P. KOTWICA

korzyść 8:6. Wcześniej waterpoliści KSZO pokonali Anilanę 22:3
i Arkonię 15:6.
- Spotkanie ze Stilonem było
bardzo zacięte - powiedział tre-

ner Piotr Krysztofiak. - Od początku byito mecz na remis. Raz
rzucali oni, raz my. O końcowym
wyniku zadecydowało kilka kluczowych akcji, które nasi chłop
cy rozstrzygnęli na własną korzyść, m.in. grający znakomicie
Łukasz Kieloch wykazał stuprocentową skuteczność w egzekwowaniu rzutów karnych . Tym
razem miał też wsparcie w partnerach.
W Gorzowie cała pierwsza
siódemka zagrała bardzo dobrze. Skutecznie bronił ze Stilonem Wójcicki, ambitnie, ofiarnie i dając z siebie wszystko grali Łazowski, Wójcik. Kostkowski, Ostatek, a Irek Slusarczyk
prawie padł w końcówce .
Wszyscy słuchali tego, co się do
nich mówi i lepiej od rywali ro-

wreszcie dominację podopiecznych trenerów Krysztofiaka
I Klelocha. Tymczasem, mimo
gorącego dopingu, stary mistrz
prowadzony przez Łukasza
Kielocha, pokazał lwi pazur
i decydujące spotkanie z gospodarzami rozstrzygnął na swoją
~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

szczypiornistek

W spotkaniu II ligi piłkarek ręcznych FAMAR KIELCE pokonał
AZS Poznań 25:20 /9:8/.

piłkarze wodni Stilonu
wykorzystując słabszą

zegrali mecz taktycznie. Tytuł
mistrzów Polski zdobyli zasłuże
nie.
W zespole mistrza Polski juniorów wystąpili także Skalski,
Orzechowski, Walczak, Słowiński i Jarek.
/TeZ!

zespół zagrał żenująco słabo .
Właściwie, gdyby goście wyko-

KenlJczyk Cosmos Ndeti po
raz trzeci z rzędu triumfował w
maratonie bostońskim.
PAP/CAF-EPA
zes KKM, dr Krzysztof Dębow
skI.
Nieco lepiej rysuje się dla
KKM rozpoczęty niedawno sezon, udało się zakupić nowy
sprzęt dla kilku zawodników. Mimo wniosku komisji rewizyjnej
o nieudzielanie absolutorium
ustępującemu zarządowi, zdecydowaną większością głosów
zostało ono udzielone. Wybrano
nowy, 7 -osobowy zarząd. Prezesem został Jerzy syska, wicep-

rezesem ds. sportowych Zygmunt Lamcha. Pośmiertnie tytuł honorowego prezesa przyznano Krzysztofowi Dębows
kiemu.
/PK!
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rzystali wszystkie okazje, jakie sobie wypracowali w tym spotkaniu ,
mogli wygrać w stosunku dwucyfrowym. Błękitni mogą być zadowoleni, że przegrali. .. tak nisko.
Jedynie na początku spotkania
podopieczni trenerów Mariusza
Słabiaka i Leszka Lipki dotrzymywali kroku Pomezanii. W tym
okresie wart odnotowania jest jedynie strzał Wołoszyna, który na
róg sparował bramkarz gości. Potem było już fatalnie. W 27 minucie
Pomezania wykonywała rzut wolny z odległości 25 metrów od
bramki Łukiewicza. Do piłki podszedł Tobolski. strzelił bardzo
mocno i bylo 1:0. Kielczanie zbyt
szybko rozbiegli się z muru,
spóźnił się trochę z interwencją
Łukiewicz i goście objęli prowadzenie. Od tego momentu Pomezania zaczęła grać bardzo spokojnie i bez przerwy gościła pod naszym polem karnym. Kielecki
zespół był źle ustawiony, a pozbawiona kontuzjowanego Dziubka
druga linia, praktycznie w kieleckim zespole nie istniała.
Już w 29 minucie mogło być 2:0,
jednak Łukiewicz wygrał pojedynek sam na sam z lizakiem. Jeszcze przed przerwą zawodnik ten
zdołał jednak pokonać naszego
bramkarza, gdy będąc w dosko-

nalej sytuacji /po raz kolejny pojedynek biegowy przegrali nasi obrońcy/, lobem posłai piłkę do
bramki.
Po przerwie nasi zawodnicy
zerwali się do walki /ładnie - na
bramkę Pomezanii strzelił z rzutu
wolnego Gromek/, ale trwało to tylko 10 minut. "Na ziemię" sprowadził ich kolejny gol, tym razem autorstwa Manuszewskiego, który z
17 metrów kopnął w "samo okienko". Ostatnią bramkę zdobył Uzak
przy biernej postawie naszej defensywy.
Na pocieszenie pozostaje jedynie fakt, że w niedzielę Błękitni
przegrali z bardzo dobrze usposobionym przeciwnikiem, zaliczanym do ścisłej czołówki.
SŁAWOMIR STACHURA

RADOM lAK RadomSzombierki Bytom
0:3/0:0/

o: 1 Bała 64 min., 0:2 Skrzypiec 78/karny/, 0:3 Bała 90.
Radomiak: Wróbel 2
Bińkowski 2, Matore 1, Rutka
2, Potrzebowski 2, Sokół 2,
Wielgus 2, Rzepecki 2, Szary
2, Rogala 2, Bilke 1 / od 67
min. Wąsik 1/. Sędziował A.
Kaczor - Bielsko-Biała, wldzów3tys.
SIARKA Tarnobrzeg Unia Tarnów 2:0 /2:0/

1:0 Płaszczyński 14 min., 2:0
w 24.
Siarka: Pawlak 6 - Wllczok 5,
Tyburski 5, Złotek 5 - Stefanik
5, Kukiełka 6, ReJczyk 3/ad 46
Woźniak 3/, Płaszczyńskl 4,
Kiełbowlcz 5 - Wilk 6 /od 70
Kmieć/, Białek 6.
Żółte kartki: Woźniak /S/ oraz
Kijowski i Dzięciołowski lUt.
Sędziował Ryszard Rębilas
z Krakowa. Widzów 2500.
Wynikli tabele na str. 22
Białek
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