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Minister Wiatr zapowiada likwidację zawodówek 

WYLIi;GARNIE 
BEZROBOTNYCH? 

KIELECKIE. W kieleckich urzędach pracy zarejestrowanych Jest prawie 40 tys. os6b 
z wykształceniem zasadniczym. Minister edukacji Jerzy Wiatr zapowiada likwidację 
części szkół zasadniczych, uważa bowiem, że są one wylęgarnią bezrobotnych. 

Na Kielecczyźnie w szkołach 
zasadniczych uczy się obecnie 
60.755 uczniów. W rejonowych 

urzędach pracy zarejestrowa
nych jest 2526 absolwentów, 
najwięcej w Kielcach m2 oso-

IIWartburg II nie wytrzymał próby 

Transakcja na drzewie 

!<IELCE, MIEDZIANA 
GORA. Fatalnie wypadła pró
ba techniczna zakupionego 
na giełdzie "wartburga". 

mochód prowadził nabywca 
"wartburga", który sprawdzał 
walory auta. Rozliczenie strat 
może być bardzo skomplikowa
ne. 

Tekst I zdjęcie 
Aleksander PIEKARSKI 

byl, Ostrowcu 1311/1 JędrzeJo
wie 1246/. Nie jest to jednak 
pełna liczba, bowiem wielu ab
solwentów, którzy mieli płatne 
praktyki podczas nauki w szko
le, rejestruje sIę jako osoby, któ
re przepracowały już 180 dni. 
Jest to dla nich korzystniejsze fi
nansowo. 

Pod koniec ubiegłego roku we 
wszystkich rejonowych 
urzędach pracy w naszym wo
jewództwie zarejestrowanych 
było prawie 40 tysięcy osób 
z wykształceniem zasadniczym. 
Stanowią oni najliczniejszą 
grupę - mniej jest bezrobotnych 
ze świadectwem ukończenia 
szkoły średniej, dyplomem wy
ższej uczelni, a nawet posia
dających wykształcenie podsta
wowe. 

- Podzielam pogląd, że 
w szkołach zasadniczych uczy 
się zbyt duża grupa młodzieży, 
ale nie zgadzam się ze stwier
dzeniem, że absolwenci tego ty
pu szkół są źle przygotowani do 
funkcjonowania w gospodarce 
rynkowej - mówi Marian Cha
dys, dyrektor ZSZ nr 3 w Kiel
cach. 

DOKOŃCZENIE NA STR. 2 

oP iO ?:i:? {g 6 WB~ ~=owY 
Spółki n'logą ""ystąpić O z""rot 
nadpłaconego podatku 

IANOSIKOW , 

OK L IK 
KIELECKIE. We wrześniu ubiegłego roku wydany został przez ówczesne

go wiceministra finansów Witolda Modzelewskiego "okólnik", który wydat
nie zmniejszył dochody gmin. 

Kielce straciły w wyniku jego 
pojaw!enia się 250 tys. zł, Ostro
wiec Swiętokrzyski - aż 400 tys. 
Straty mogą się na tym nie za
kończyć. 

. Wydany pod koniec roku .okól
nik Modzelewskiego· zmienił 
sposób naliczania podatku od 
środków trwałych pobieranych 
przez gminy od przedsiębiorstw, 
właścicieli nieruchomości. Przed
siębiorstwa, które przekształciły 
się w spółki w ciągu ostatnich 5 
lat, podatek liczony mają od war
tości nieruchomości netto, czyli 
po odliczeniu amortyzacji. 

- Wprowadzenie takich prze
pisów w środku minionego roku 
podatkowego jest nieporozumie
niem - twierdzi skarbnik miasta 
Kielce Bogusław CiesielskI. -
Gdy już zostały wprowadzone -
co zrobić - trzeba uwzględniać ich 
skutki. W tym roku z tego tytułu 
pomniejszyliśmy dochody 
w budżecie o 500 tysięcy. 

W Ostrowcu przyjęto, że w 
1996 roku .. okólnik Modzelews
kiego" spowoduje obniżenie do
chodów o 400 tys. zł. Niewielkie 
straty spowodował w Staracho
wicach. Tam przekształceniu u
legło niewiele firm. Kłopoty z wy
konaniem budżetu za ubiegły 
rok, wywołane przez .okólnik", 

Cudowne 
dziecko 

z Wąchocka 
Czytaj na stronie 2 

..l1li 

być może wcale się dla gmin nie 
skończyły. Ani w Kielcach, ani 
w Ostrowcu i Starachowicach 
żadna spóka nie wystąp~a dotąd 

o zwrot nadpłaconego podatku. 
Nie znaczy to jednak. że tego nie 
zaczną czynić. 

Imak-xl 

Mitex pogonił Pogoń 

Koszykarze Mltexu Kielce pokonali w sobotę Pogoń w Prudnlku 
70:68. Kleiczanie wygrali pojedynek play oft 2:0 I będą grali w 
gronie drużyn walczących o awans do ekstraklasy. Na zdjęciu: 
Siergiej Plnczuk z piłką. Relacja na stronie 16. Fot. S_ Stachura 

Grozili wysadzeniem restauracji 

ZAGRODY koto SITKÓWKI_ 
Paweł M. wraz z towarzyszącym 
mu mężczyzną groził właśclcłe
lowl restauracjI wysadzeniem 
budynku, doszło do szamotanI
ny, w której obrażeń doznał syn 
restauratora. 

Pawła M. zatrzymano. drugie
mu ze sprawców udało się zbiec . 

Powody agresywnego zacho
wania napastników wyjaśnia po
licja. 

IAOI 

Miss Regionu Świętokrzyskiego 
i lIiss Nastolatek pod patronatem 
'Echa Dnia' 

Zamarzl przy drodze Powalcz 
o koronę! SZANIEC, gmina BUSKO

ZDROJ. Ciało 5O-Ietnlego 
mieszkańca Szańca znalezio
no przy Jednej z dróg w sobot, 
nad ranem. Przybyty lekarz po
gotowia ratunkowego stwierdził 

zgon. Prawdopodobną przy
czyną śmierci było zamarz
nięcie. 

/lmll 

Autoryzowany 

Czytaj na stronie 3 Młodzi mężczyźni, finalizując 
transakcję, jechali w stronę Kielc 
z niemałą szybkością i tuż 
p.rzed miastem, na prostym od
cinku drogi prowadzący auto 
s~racił panowanie nad kierow
nic!'}. Stareńki .wartburg' za
konczył swój techniczny żywot 
na pniu drzewa. a jadące nim 
cztery osoby zabrały do szpitala 
karetki pogotowia. Na trasie 
z Miedzianej Góry do Kielc pow
stał kilkukilometrowy korek, któ
~ szybko rozładowali policjanci 
kieleckiej ,drogówki". Jak dowie
dzieliśmy się nieoficjalnie, sa-

• Potrącił i uciekł. Kolejne samobójstwo dealer . ~~ CENTRUM 
DAEWOO 

LUPY ZE SCHOWKA 
KIELECKIE. W niedzielę do 

godz. 16 oficerowi dyżurnemu 
Komendy Wojewódzkiej 
w Kielcach nie zgłoszono żad-

nego wypadku drogowego, 
rozboju ani bóJkI. Wczorajszy 
dzień spokojnie upłynął rów
nież strażakom w Kielcach, 
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Gwarancją 5-1etnie doświadczenie! 

gasili Jedynie podpalony 
śmIetnik przy ul. Staszica. 
W Kielcach więcej wydarzeń za
notowano w sobotę. Weekend 
w izbie wytrzeźwień spędziło 
prawie 70 osób, z czego niektó
rzy stali się .ofiarami· święta ko
biet. - Co ciekawe nie przywie
ziono nam żadnej kobiety, balo
wali sami mężczyźni, trzeźwiało 
u nas również dwóch nieletnich 
- stwierdził pracownik izby. 

W miejscowości Kostld Duże 
doszło w sobotę do wypadku, 
w którym zderzył się .maluch· z 
.fiatem 125p·, przyczyną była 
nieostrożna jazda, ranny został 
jeden z kie~owców. 

DOKONCZENIE NA STR. 2 

MY ruz SPRlfDAUMY 

PP MOTOZBYT KIELCE 
ul. Karczówkowska 11a, tel. (041) 68-44-44 

r--------------------;;RAO~IO~------------ SINGER ~~ 
równolegle konkurs w radiu ..I:Il\.OC 71,95 MHz ARKA - Intematlonal Ud Kielce. 

ul. Warszawska 34a, tel. 68-16-08 
Radom. 

ul. Młynarska 7, tel. 256-60 
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Od pierwszej klasy wyprzedzał rówieśników 

Cudowne dziecko 
z Wąchocka 

WĄCHOCK. Już drugi rok z rzędu Daniel Janus, 12-Ietnl uczeń 
VIII klasy Szkoły Podstawowej w Wąchocku, zajął drugie mieJs
ce w Ogólnopolskim Konkursie Ortograficznym dla uczniów 
szkół podstawowych I średnich. 

Finał organizowany przez 
Pałac Młodzieży odbył się 1 mar
ca w Katowicach. Daniel jest 
także mistrzem województwa 
kieleckiego w kategorii szkół 
podstawowych. 

Jako uzdolnionego ucznia 
.zerówki", która wtedy była 
w szkole, odkrył go dyrektor Ka
zimierz W1nlarczyk. Kiedy inni 
początkujący adepci nauki cza
sami z trudem malowali fale 
i szlaczki, Daniel podszedł do 
stolika wizytującego . klasę dy
rektora i głośno, płynnie odczy
tał treść dokumentów leżących 
na stole do góry nogami. To za
intrygowało dyrektora i nauczy
cielkę, zwróciii baczną uwagę na 
wyróżniającego się ucznia. 

Od pierwszej klasy Daniel 
wyraźnie wyprzedzał swoich 
rówieśników. Staraniem szkoły 
został objęty indywidualnym to
kiem nauczania. Dzięki temu 
w wieku 12 lat jest już uczniem 
VIII klasy. Na razie przejawia 
wszechstronne zainteresowa
nia. Jest bardzo dobry w języ
kach obcych, przedmiotach ma
tematyczno-fizycznyeh, infor
matyce. Jednak największe suk
cesy osiąga w rywalizacji z języ
ka polskiego. W ubiegłym roku 
był bohaterem audycji "Wiem co 
mówięl" w II Programie TVP, 
gdzie bardzo chwalił go profesor 
Jerzy Bralczyk. Danielem opie
kuje się warszawska Fundacja 
Dzieci Zdolnych. ICUK/ 

Wylęgarnie bezrobotnych? 
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1 
Według pedagogów, pra

cujących w szkołach zawodo
wych, likwidacja szkół zawodo
wych nie jest wcale konieczna. 
Powinno się jednak zdecydowa
nie dążyć do tego, aby coraz 
więcej absolwentów za
wodówek decydowało się na 
dalszą naukę w technikach. 

Trudności ze znalezieniem 
pracy mają absolwenci Zasadni
czej Szkoły Zą.wodowej nr 2 
w Ostrowcu Swiętokrzyskim. 
Być może byłoby lepiej, gdyby 

znali oni język niemiecki, bo 
mogliby znaleźć pracę u nasze
go zachodniego sąsiada. Ale 
w szkole uczą się jedynie języka 
rosyjskiego. 

Coraz mniej młodzieży, 
kończącej zawodówki, trafia do 
zakładów państwowych. Szansą 
dla absolwentów tego typu szkół 
są małe firmy prywatne i zakłady 
rzemieślnicze. Niestety, niewielu 
z nich decyduje się na otworzenie 
własnego zakładu. 

Agata NIEBUDEK 

Znów rośnie liczba krwiodawców OSTROWIEC ŚW. Miesz
kańcy osiedli dotkniętych og
raniczeniem dostawy ciepłej 
wody odczuli to bardzo bo
leśnie. Rozdzwoniły się telefo
ny, ale prezesi spółdzielni byli 
w piątek nieuchwytni. 

Polska cena krwi 
KIELCE. Nasza stacja krwiodawstwa jest jedną z kilku w kraju, 

które jeszcze pobierają krew od płatnych krwiodawców. 
W przyszłości planuje się całkowicie odejść od tej formy zdoby
wania cennego leku. 

- Honorowi krwiodawcy dzień 
oddania krwi mają oczywiście 
wolny od pracy - mówi doktor Ja
cek Karwlckl, pracujący w sta
cji krwiodawstwa. - Oprócz tego 
tradycyjnie otrzymują talon na 

słodycze, który mogą zrealizo
wać w naszym sklepiku. Hono
rowy dawca krwi po oddaniu 6 
litrów otrzymuje legitymację, 
która uprawnia go do bezpłatne
go nabywania leków z grupy 

Szpaki już przyleciały, leszczyna jeszcze nie pyli 

Przyroda nadgoni 
KIELECKIE. Dziś jeszcze trudno stwierdzić, czy drzewa ucier

piały na skutek przedłużającej się zimy. Wprawdzie można 
przeprowadzić badania laboratoryjne, ale wykonuje się je aż 
w Skierniewicach, w tamtejszych Instytucie Sadowniczym. 

Będziemy więc musieli po
czekać nvoczątek kwitnienia 
- Jeśli drzewa nie wypuszczą 
liści, będzie to oznaczać, że 
chłody dały Im się we znaki. 

- Drzewom mogła zaszkodzić 
styczniowa i lutowa aura, kiedy 
było bardzo mroźno i jedno
cześnie słonecznie - mówi Ed
ward Galus, zastępca dyrektora 
Rejonowego Przedsiębiorstwa 
Zieleni w Kielcach. - Na skutek 
silnego nasłonecznienia mogła 
popękać kora, dlatego też zale
ca się malowanie jej wapnem. 

Niezbyt korzystny dla roślin
ności był także fakt, iż w pierw
szych tygodniach zimy dni były 
bardzo mroźne, a pokrywa śnie
gu niewielka. Rośliny nie miały 
więc ochrony i mogło to prowa
dzić do ich wysuszenia. Zgubne 
dla roślinności są także wahania 

temperatury. Najgorzej będzie, 
jeśli nagle zrobi się ciepło, ruszy 
wegetacja, a po kilku dniach 
znów ściśnie mróz. 

- Przejście od zimy do wiosny 
przesunęło się już o 3 tygodnie -
dodaje Edward Galus. - Dla 
przykładu, w ubiegłym roku py
lenie leszczyn odbyło się już pod 
koniec lutego, w tym - prawdo
podobnie przesunie się na 
połowę marca. Zachodzi więc o
bawa, że okres rozwoju roślin 
opóźni się, choć trzeba pa
miętać, że przyroda lubi nadra
biać. 

Pocieszające jest to, że pra
qownlcy Wydziału Ochrony 
Srodowlska UM w Kielcach 
wypatrzyli Już pierwsze szpa
ki. Być może jest to symptom 
nadchodzącej wiosny. 

InlebJ 

podstawowej i uzupełniającej. 
Ważne jest też, że honorowi 
krwiodawcy za darmo mają wy
konane badania na nosicielst
wo HIV, żółtaczki, przeglądowe 
badanie krwi, moczu i badanie 
lekarskie. Poza tym liczy się też 
satysfakcja z pomagania in
nym. 

W ostatnim czasie w kielec
kiej stacji krwiodawstwa ob
serwuJe się wzrost liczby 
honorowych dawców. Nie 
dorównuje ona oczywiście tej 
sprzed 10 lat, kiedy to prężnie 
działały kluby krwiodawców 
w zakładach pracy, ale jest już 
wyższa niż w "chudych" latach 
1990-91. Pracownicy stacji 
nie słyszeli o tym, aby krwio
dawcy wybierali wyjazd za 
granicę, zamiast płatnie od
dać krew w kraju. Zdaniem 
Jacka Karwickiego polska ce
na krwi wcale nie jest naj
niższa, wyższa nieco niż 
w Stanach Zjednoczonych. 

Imak-x! 

Rozgoryczeni lokatorzy mieli za 
złe, że nie zostali uprzedzeni. 

- Do nas też było bardzo dużo 
telefonów - mówi dyr. MEC Eu
geniusz Fornalski. - Sądzę jed-

Prezesi byli 
nieuchwytni 

Ciepłownicy fair? 
nak, że postąpiliśmy fair. Prezesi 
wszystkich spółdzielni wiedzieli 
o takiej możliwości znacznie 
wcześniej. Poinformowaliśmy 
o naszych działaniach Zarząd 
Miasta i Radę Miejską. W tej 
chwili wszyscy mają ciepłą 
wodę, ale jesteśmy umówieni 
w poniedziałek na spotkanie 
i wówczas zapadnie decyzja, co 
dalej. Węgiel się kończy, a na 
kredyt, skoro mamy nie zapłaco
ne faktury z grudnia, nikt nam go 
nie da. 

!TeZ/ 

Alkoholik na obczyźnie zapomni o używkach 

Wymiana patologii 
STARACHOWICE, SCHWEINEFURT. Wśród 36 uczestników 

kilkudniowej wizyty mieszkańców Starachowic w bawarskim 
mieście Schwełnefurt był znany starachowicki psycholog 
Krzysztof Korona. 

Jego zadaniem było penetro
wanie zagadnień patologii 
wśród tamtejszej społeczności 
miasta. Wynikiem tych penetra
cji będzie polsko-niemiecka wy
miana grup anonimowych alko
holików. 

wyprzedza .osiągnięcia" polskiej 
młodzieży. 

BUSKO-ZDRÓJ. W nie
dzielę o godz. 6.25 w Jednoro
dzinnym dor;nu mieszkalnym 
przy ulicy Swlerczewsklego 
w Busku wybuchł groźny po
żar. Ogień objął pomieszczenia 
mieszkalne na poddaszu budyn
ku. Po trwającej 2,5 godziny ak
cji gaszenia, w której brały udział 

LUPY ZE SCHOWKA 
wic, Skarżyska I Ostrowca, 
niedziela stała pod znakiem 
włamań do samochodów, 
podobnie było w Kielcach. 

Trzeba wyraźnie zaznaczyć, 
że wspomniana wymiana pato
logii jest jedną z wielu wymian, 
które zaplanowano w przygoto
wywanym porozumieniu obyd
wu miast i działających w nich 
lokalnych organizacji. W poro
zumieniu dominują zagadnienia 
kulturalne, gospodarcze, 
społeczne, problemy młodzieży. 

W Niemczech oprócz uza
leżnienia od alkoholu, narkotyków 
i nikotyny leczy się także uza
leżnienia od gier na automatach, 
od oglądania tełewizji, seksu, je
dzenia, leków. Poradnie tylko mo
tywują do leczenia Właściwe le
czenie odwykowe odbywa się 
w szpitalu. Trwa rok. Przez jego 
połowę pacjent nie ma kontaktu 
z domem, rodziną, środcmiskiem, 
jest w pełnej izolacji. W drugim 
półroczu kontakty są ograniczone. 

W centrum Buska 

Groźny 
pożar 

d~ie jednostki ratowniczo
gaśnicze z KR PSP w Busku, 
żywioł opanowano. Powstałe 
straty materialne szacuje się 
wstępnie na około 200 mln sta
rych złotych . Uratowano mienie 
wartości ok. pół miliarda. Naj
prawdopodobniej przyczyną 
pożaru było zwarcie w instalacji 
elektrycznej. /Im 1/ 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1 
W Klełcach przy ul. War

szawskiej nie ustalonej marki 
ciężarówka, potrąciła 82-letnią 
kobietę przechodzącą prawidło
wo przez jezdnię, piesza jest 
ciężko ranna, sprawca wypadku 
nie zatrzymując się odjechał. 

W Rogowle 36-letni 
mężczyzna dostał się pod koła 
samochodu osobowego 
i w tym przypadku kierowca u
ciekł zostawiając rannego na 
drodze. Zanim wezwano ka
retkę, pieszy zmarł. W Moczyd
łe kierowca "łady" w miejscu nie
dozwolonym wykonał manewr 
wyprzedzania i zderzył się z "op
lem", nikt nie doznał obrażeń, ale 
oba auta nadają się do remontu. 
W Ostrowcu na ul. Polnej .mały 
fiat" potrącił pieszego, który na 
czerwonym świetle przechodz~ 
przez jezdnię. Rannego ze zła-

PEUGEOT 
Kontyngent '96 proponuje następujące modele: 

manymi żebrami umieszczono 
w szpitalu. 

W Ostrowcu na os. Ogrody 
zaatakowano przechodnia -
dwaj sprawcy bili go i kopali po 
całym ciele, kradnąc z portfela 
3700 zł. 

W Skarżysku obok bazaru 
przy ul. Sokolej czterech nielet
nich wymusiło od 15-letniego 
Rafała ... 1 zł. W pościgu zatrzy
mano jednego ze złodziei. W 
Starachowicach okradziono 
mieszkanie, podczas kilkudnio
wej nieobecności domowników, 
ktoś zabrał ze schowka łańcusz
ki, pierścionki, broszkę, kolczyki 
i spinki ze złota oraz 15 dolarów 
łącznej wartości 2000 zI. W KIel
cach z ul. Winnickiej próbowano 
ukraść nowe BMW, ale złodzieje 
zostali spłoszeni przez właści
ciela i uciekli. Zdążyli jednak roz
kalibrować zamki, powodując 
straty w wysokości kilkuset zło
tych. Pecha mieli również zło
dzieje, którzy chcieli ukraść .po
loneza· z ul. Kościuszki - tym ra
zem nie udało się uruchomić au
ta, bo zadziałał automatyczny 
wyłącznik zapłonu . W Ostrow
cu ze sklepu meblowego przy ul. 
Sienkiewicza zabrano... dwa 
drewniane taborety. Z mieszka
nia przy ul. Furmańskiej w Ost
rowcu zniknął komputer ze 
stacją dysków i odtwarzacz wi
deo z pilotem. 

Jak stwierdzili ofłcerowie 
dyżurni z Końskich, Staracho-

TELEFONY 
KOMÓRKOWE 
W NIE OPROCENTOWANYCH 

RATACH I LEASINGU 

®CEN'I'E.'I'E"· 
c:::;.-ue.c:::r~ii 
Kielce, ul. Oomaszowska 52 l 
tel. 430-10, 68-12-35, 36 ł 

W Parchoclnle-Błonlu, 
gmina Nowy Korczyn, w pią
tek w godzinach popołudnio
wych w stodole stojącej na 
terenie opuszczonego gos
podarstwa rolnego, odkryto 
zwłoki 41-letniego miesz
kańca Parchocina. Mężczyz
na popełnił samobójstwo 
przez powieszenie. 

IAO/, /lMI/ 

Na konferencji prasowej po 
przyjeździe z Niemiec psycho
log z wielkim znawstwem wypo
wiadał się o uzależnieniach mło
dzieży niemieckiej. Ich wachlarz 
jest bardzo szeroki i wyraźnie 

Zaplanowane wymiany 
grup AA mają na celu promo
wanie trzeźwości połączone 
ze zwiedzaniem kraju, przy ut
rudnionym dostępie do alko
holu I używek, choćby z po-. 
wodu nieznajomości Języka. 

ICUK/ 

Rafineria Gdańska S.A. 
producent olejów 

oraz firma MAXOl Suchedniów 
Zapraszają do stoiska firmowego na targach 

"AUTO TOUR MARKET POLAND '96" 

Kielce - Centrum Targowe Kielce ul. Zakładowa 1 
w dniach 13-17.03.96 

http://sbc.wbp.kielce.pl
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W Katowicach otwarto VII Międzynarodowe Targi Ekologicz
ne. Przy stoiskach targowych trwały gorące handlowe rozmowy. 
Dla ugaszenia pragnienia można się było napić wody z urządze
nia do Jej uzdatniania. Fot. PAP/CAF 

Olszewski zapowiada 

Budowę koalicji 
niepodległościowej 

Jan Olszewski, przewodniczący Ruchu Odbudowy Polski, za
powiedział w sobotę na konferencji programowej Polskiego Fo
rum Patriotycznego, że będzie budował "szeroką koalicję nie
pcodległośtlową" przed wyborami parlamentarnymi. 

Olszewski powiedział, że wy
bory parlamentarne zdecydują 
czy Polska będzie państwem su
werennym, czy stanie się strefą 
wpływów Federacji Rosyjskiej, 
próbującej odbudowywać swoje 
dawne imperium. Według lidera 
ROP, wygrana w wyborach SLD 

będzie równoznaczna z utratą 
suwerenności. 

- Tylko zdecydowana przewa
ga miejsc w parlamencie będzie 
skutecznym sposobem przeła
mania dominacji SLD i monopo
lu władzy nomenklatury PRL -
twierdzi Olszewski. 

ZWięzłym .bez komentarzy" od
powiedział rzecznik prasowy Stoli
cy Apostolskiej dr Joaquin Navar
ro-Vałls na prośbę korespondenta 
Polskiej Agencji Prasowej w Rzy
mie o ustosunkowanie się do wia
domości opublikowanych w s0-
botę przez dziennik .zycie War
szawy", który twierdzi, iż Watykan 
definitywnie odmówił prośbie Alek
sandra Kwaśniewskiego o spot
kanie z Janem Pawłem II. 

Po spekulacjach 
w "Zyciu Warszawy" 

Dementi 
ambasadora 

W rozmowie z koresponden
tem PAP pracownjcy Biura Pra
sowego Stolicy Swiętej podk
reślili, iż Watykan nie ma zwy
czaju komentowania tego typu 
wiadomości. 

Ambasador RP przy Watyka
nie Stefan Frankiewicz powie
dział, iż dementuje Wiadomości 
przekazane przez "Zycie War
szawy". - Informacje opubliko
wane przez "Zycie Warszawy" 
nie są absolutnie odbiciem treści 
rozmowy, jaką odbyłem z pa
nem prezydentem. Są jedynie 
wyrazem spekulacji dziennikar
skich - powiedział ambasador 
Frankiewicz. 

W nieoficjalnych rozmowach 
z korespondentem PAP przeds
tawiciele polskiego ducho
wieństwa bliscy Kurii Rzymskiej 
wyrazili "wielkie zdziwienie" 
treścią. notatki zamieszczonej 
przez .zycie Warszawy". 

Zasady eksmisji niezgodne z konstytucją 

"PRZYPADKOWA" 
USTAWA 

Rzecznik praw obywatelskich twierdzi, że zasady do
tyczące eksmisji, zawarte w ustawie o najmie lokali 
mieszkaniowych z lipca 1994 r., są "całkowicie przy
padkowe" I naruszają konstytucyjną zasadę równości 
obywateli. W związku z tym prof. Zieliński zwrócił się 
6 bm. do ministra budownictwa Barbary Blidy o jak 
naj szybsze dostosowanie tych przepisów do norm 
konstytucyjnych. 

sądem o prawo do lokalu socjal
nego. Zróżnicował tym samym, 
w sposób dowolny, sytuację 
prawną osób eksmitowanych 
z lokali - stwierdza rzecznik. 

- To zróżnicowanie obowiązu
je także w przypadku reguł do-

tyczących mieszkań zdawanych 
w wyniku eksmisji - podkreśla 
Zieliński. Zgodnie z ustawą 
o najmie, wyroków sądowych 
nakazujących eksmisję nie wy
konuje się od 1 listopada do 31 
marca, jeżeli eksmitowanemu 
nie wskazano lokalu, do którego 
ma nastąpić przekwaterowanie. 
- Także w tym przypadku usta
wodawca objął tym przepisem 
tylko najemców lokali, zatem 
przed eksmisją w zimie na bruk 
nie chronione są osoby posia
dające prawo spółdzielcze do lo
kalu bądź prawo własności -
konkluduje. 

Proł. Zieliński pisze, że na 
podstawie ustawy o najmie loka
li, "biorąc pod uwagę dotychcza
sowy sposób korzystania z loka
lu przez najemcę, jego szcze
gólną sytuację materialną i ro
dzinną", sąd może po eksmisji 
przyznać mu prawo do lokalu 
socjalnego. W takiej sytuacji 
gmina ma obowiązek 4.ykonać 
zalecenie sądu. Okazuje się jed
nak, że nie wszystkie eksmito
wane osoby mają takie samo 
prawo do lokalu socjalnego. 

Miss Regionu ŚwiętOkrzyskiego 
i Miss Nastolatek pod patronatem 
"Echa Dnia" 

Powalcz 
o koronę! 

V Międzynarodowe Targi Motoryzacyjne 

Rzecznik wskazuje, że przepi
sy o przyznaniu takiego lokalu 
dotyczą tylko osób posiadających 
status najemcy. Sąd nie może na
tomiast orzec o prawie do lokalu 
socjalnego, jeśli eksmisja dotyczy 
osób mających spółdzielcze pra
wo do mieszkania bądź prawo 
własności do lokalu. Takie osoby 
mogą więc być eksmitowane je
dynie "na bruk" - podkreśla Zie
liński. 

W opinii RPO, ta sytuacja na
rusza konstytucyjną zasadę 
równości obywateli. - Ustawo· 
dawca bez uzasadnionego pra
wem powodu pozbawił ściśle ok
reśloną grupę obywateli upraw
nienia do ubiegania się przed 

Zgłoś się na Miss Regionu Świętokrzyskiego '96 lub 
Miss Nastolatek '96. Może to właśnie Ty podczas 
ogólnopolskich wyborów najpiękniejszej otrzymasz 
tytuł Miss Polski '96 I mnóstwo cennych nagród. Wia
domo już, że laureatka konkursu Miss Polski Nastoła
tek otrzyma skuter "honda" z pełnym wyposażeniem. 

Wielki świat motoryzacji w Kielcach 
Na to spotkanie przyjść trzeba koniecznie. Na V Międzynaro

dowe Targi Motoryzacyjne AUTO TOUR MARKET POLAND '96 
w Centrum Targowym w Kielcach umówiły się praktycznie 
wszystkie polskie centrale zagranicznych koncernów samocho
dowych oraz Ich dealerzy. Dzięki temu obejrzymy to wszystko, 
co w świecie motoryzacji najnowsze, naciekawsze, warte zain
teresowania. Od samochodów supereleganckich, przez tereno
we, dostawcze, po ciężarowe I autobusy. A wśród nich - to co 
zawsze budzi największe emocje - premiery. 

W tym roku po raz pierwszy 
zobaczymy: Citroena - Xantia 
Break; Chrysler Stratus, Grand 
Voyager; Daewoo - Nexia, Espe
ro; Fiata - Bravo, Brava; Hyundai 

- Lantra; KIA - Sephia, Sportage; 
Mercedes - Klasa E, T - O; Nis
san - Almera; Peugeot - 406, Re
nault - Megane, Laguna Kombi; 
Rover - 420 Si; Seat - Alhambra; 

Ia'fl\ET V MIĘDlYNARODOWE TARGI MOTDRYlACYJNE 
POlAND -
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samochody 
osobowe 

terenowe • • 
clęzarowe 

dostawcze 
autobusy motocykle 

akcesoria 

nowości I konkursy I nagrody I 
14-17 marca '96, godz. 10.00-19.00 

Centrum Targowe Kielce, ul. Zakładowa 1 
Patronat: Rzeczpospolita i RMF FM i 

Targi ubezpiecza Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "Gwarant" 

Suzuki - Baleno; Toyota - Hiace, 
RAV 4; Volkswagen - Caddy, 
Sharan oraz Volvo - S4. 

Tym, którzy lubią jednoślady -
Piaggio pokaże całą gamę po
jazdów: od motorynek przez 
skutery po motocykle. 

Ta interesująca oferta wzbo
gacona jest atrakcyjnymi propo
zycjami producentów olejowych 
- m.in.: Rafinerii Gdańsk czy 
Castroi Polska oraz tych wszys
tkich, którzy mają do zaprezen
towania coś ciekawego do sa
mochodów i dla ich użytkow
ników. Ofertę tę tworzą np. a
mortyzatory Monroe, kosmetyki 
motoryzacyjne firmy Variant SA, 
akcesoria firmy ABA Polska czy 
Instal Gaz oraz wiele innych. 

To wszystko zobaczymy pod
czas AUTO TOUR MARKET 
POLAND '96 w Centrum Targo
wym w Kielcach, przy ul. Zakła
dowej 1, w dniach od 14 do 17 
marca w godz. 10-19, natomiast 
środa /13 marca! w godz. 15-19 
to dzień prasowy i branżowy. 
Dodajmy, że targi ubezpiecza 
Towarzystwo Ubezpieczeń i Re
asekuracji GWARANT, a patro
nat objęli: Rzeczpospolita i RMF 
FM. 

Do zobaczenia na targach!!! 
326/k 

PollcJangl z Komendy ReJo
noweJ w SwlnouJśclu zatrzy
mali 1 O bm. 5O-Ietnlego miesz
kańca województwa zielo
nogórskiego Czesława K. przy 
którym znaleziono 12 mld 
fałszywych karbowańców uk
raińskich, czyli ponad 60 tys. 
dolarów USA - poinformował 
dziennikarza PAP podkomisarz 
Paweł Biedzlak z KWP 
w Szczecinie. 

Fałszywe karbowańce 

Pokrzyżowane 
plany 

Czesław K. jest ponadto po
dejrzany o próbę wymuszenia 
5000 dolarów USA od celników 
ze świnoujskiej bazy promowej, 
których straszył rozprawą z uk
raińskim gangiem przes
tępczym, w razie odmowy 
wypłaty pieniędzy. Policja pok
rzyżowała te plany. Czesław K. 
został zatrzymany i przekazany 
do dyspozycji prokuratora. 

Śmierć w płonącym autobusie 

Jedna osoba poniosła śmierć, a trzy doznały popa
rzeń na skutek zapalenia się 10 bm. stojącego na par
kingu w Przemyślu autobusu turystycznego "Ikarus", 
który przyjechał z Rosji - poinformował oficer dyżurny 
KWP w tym mieście. 

Jak wynika ze wstępnych us
taleń, do wypadku doszło na 
skutek wybuchu nieszczelnej 
butli gazowej z propanem-buta
nem, znajdującej się w po
jeździe. Nastąpiło to w chwili, 
gdy jedna z czterech znaj-

dujących się w tym czasie w au
tobusie osób zapaliła papierosa. 
Pojazd natychmiast stanął 
w płomieniach. 24-letni Jura S. 
nie zdążył wydostać się 
z płonącego autobusu i poniósł 
śmierć na miejscu. Trzem po-

Dlatego nie zwlekaj! Chcesz 
przeżyć wspaniałą przygodę? -
Zgłoś się do Studia SCAN, ul. 

~fl-""'CI'" .. PIK " 

~rudio 
SCAN 

Kościuszki 6 w Kielcach lub 
do redakcji "Echa Dnia", ul. 
Targowa 18, VIII p. Wypełnij an
kietę i przyjdź na wstępne elimi
nacje 14 kwietnia br. Wielki re
gionalny finał połączony 
z występami artystów polskiej 
sceny muzycznej i kabaretowej 
odbędzie się 11 maja Wiadomo 
już, że jedną z nagród będzie te
lewizor kolorowy .thomson". 

Wystarczy, że nie przekro
czyłaś 24 roku życia, masz pol
skie obywatelstwo i jesteś bez
dzietną panną, a już możesz 
marzyć o koronie Miss Polski 
'96. W przypadku nastolatek 

zostałym, w tym jednej kobiecie, 
udało się wyjść na zewnątrz 
i zostali przewiezieni na oddział 
chirurgiczny Wojewódzkiego 
Szpitala Zespolonego w Prze
myślu. Jak poinformował lekarz 
dyżumy tego oddziału, ich życiu 
nie zagraża niebezpieczeństwo. 

Szczęśliwym trafem pozostali 
pasażerowie autobusu, który 
spłonął doszczętnie, udali się 
w tym czasie na zakupy do pob
liskiego sklepu. 

/15-18 lat! wymagana jest pi
semna zgoda obojga rodziców 
na start w konkursie. Organiza-

87.60 MHz 

torzy: Studio SCAN i firma AX o
raz patronujące imprezie .Echo 
Dnia", Radio .Fama" i wójt gmi
ny Sitkówka - Nowiny oczekują 
na zgłoszenia do 30 marca. W 
wyborach Miss mogą wziąć 
udział także dziewczyny spoza 
województwa kieleckiego. 

Naprawdę wartol /MAF/ 

Nie do wiary 
Mężczyzna, który po wypadku 

samochodowym trafił do szpita
la w Jeleniej Górze, miał we krwi 
14,8 promila alkoholu. ~nik 
wydawał się tak nieprawdopo
dobny, że badanie krwi powta
rzano 5 razy, zawsze z tym sa
mym rezultatem. Mężczyzna 
zmarł, ale jak twierdzą lekarze, 
nie od nadużycia alkoholu, lecz 
w wyniku odniesionych ob
rażeń. 

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Kolejni zwycięzcy: 
Józef Dudek i Józef Opałacz wygrali akce

soria samochodowe ufundowane przez AKC 
"Champion" Hurt-Detal Zbigniewa Dzien
nlaka w Kielcach. Gratulujemy! 
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NASI SPONSORZY -

I$IELMET 
Kieleckie Przedsiębiorstwo Handlu Artykułami 

Technicznymi Kielce, ul. Oskara Kolberga 9, tel. 516-
11. 

Oferuje w ciągłej sprzedaży aparaturę elektrotechniczną, prze
wody, silniki elektryczne, urządzenia grzewcze, źródła światła i e
lektronarzędzla. Szeroki wybór. 

Zakłady Przemysłu Gipsowego DOLINA NIDY, 28-
407 Gacki, tel. 730-51. 

Producent m.in. gipsu budowlanego i tynkarskiego, spoiwa gip
sowego szpachlowego i tynkarskiego, sufitów podwieszanych. 
W sprzedaży firma posiada agregaty tynkarskie. 

PILKINGTON SANDOGLASS 

.. PlIkington Sandoglass" , Sandomierz, ul. Portowa 
24, tel. 32-30-41. 

Producent szkła float. Nowoczesna linia produkcyjna, najnowsze 
rozwiązania techniczne, wysoka jakość produkcji. 

Nagrody dostarcza Spedycja Polska 

<~ 
. Kielce, tel. 539-82; Radom, tel. 526-15; Ostrowiec 
Swlętokrzyskl, tel. 65-37-35; Skarżysko-Kamienna, 
tel. 51-24-10. 

Regulamin konkursu 
"Echa Dnia" i "Singer-Arka" 

1. Trzy razy w tygodniu zamieszczać będziemy kupony konkur
sowe - łącznie w marcu 12. Kolejny kupon zamieszczamy po
niżej . 

2. Kupony należy wycinać i zbierać - minimum 7 w ciągu mie
siąca. 

3. Czytelnicy z Kielc i Radomia każdy kupon pieczętują w punk
tach sprzedaży "Singer-Arki" w Kielcach przy ul. Warszawskiej 34a 
/pawilon/ i w Radomiu przy ul. Młynarskiej 7. 

4. Czytelnicy spoza Kielc i Radomia zbierają kupony bez 
pieczętowania. 

5. Zebrane kupony przesyłamy w zaklejonej kopercie do 10 
kwietnia pod adresem: "Singer-Arka" International Ltd., ul. War
szawska 34a/pawilon/, z dopiskiem .Konkurs". Na odwrocie koper
ty wyraźnie piszemy imię, nazwisko i dokładny adres. 

6. Czytelnicy z Kielc mogą osobiście przynieŚĆ kupon pod wska
zany wyżej adres i wrzucić do specjalnie przygotowanej urny. 

7. Tylko tak przesłane lub 

fii ~ 
przyniesione koperty będą brały 

9i-ńn NR 4 udział w los<?wa~iu nagród - 2 
~ . KUPON maszyn kraWieckich. 

SI NGER I\.R_KA_~ 
_flltKfI--Intemational Ltd. 

PUNKT SPRZEoA2Y I NAPRAWY: 
Kielce. ul. Warszawska 34 A. leI. (G-41) 6&-16-08; 
Radom. ul. Młynarsb 7. leI. «()-48) ~ 

OVERLOCK model FN2-7D 
3 nitkowy - cena 530 zł 

8. Losowanie odbędzie się 15 
kwietnia br. w sklepie "Singer
Arka" w Kielcach, ul. Warszaws
ka34a. 

9. Dodatkowe informacje 
związane z konkursem można 
uzyskać w redakcji .Echa Dnia" 
pod nr. tel. 321-456. 

Tadeusz Mazowiecki Wspólna deklaracja Unii Europejskiej 
został w sobotę odzna-

a~~~~~~~nl~-=:,~: PRZECIWKO TERRORYZMOWI 
T. Mazowiecki - były premier 

i specjalny wysłannik Komisji 

Nagrodą im. 
Leopolda Kunschaka 

Mazowiecki 
odznaczony 
Praw Człowieka NZ do byłej Ju
gosławii , otrzymał ją za działania 
na rzecz zbliżenia narodów i ob
szemą publicystykę w tym zak
resie, a także - za zaangażowa
nie w urzeczywistnianie katolic
kiej nauki społecznej i demokra
cji w Polsce. 

Nagroda w wysokości 50 tys. 
szylingów /7150 marek niemiec
kich/, nosi imię austriackiego 
związkowca i przewodniczące
go parlamentu Leopolda Kuns
chaka/1871-1953/, członka kon-

I serwatywnej partii OeVP. 

Wojenna 
psychoza 

Piętnaście państw UnII Europejskiej przyjęło w niedzielę 
w Palermo na Sycylii wspólną deklarację, wzywającą do między
narodoweJ walki z terroryzmem. Dokument, który w środę zos
tanie przedstawiony uczestnikom "szczytu antyterrorystyczne
go" w Egipcie, głosi, że proces pokojowy na Bliskim Wschodzie 
trzeba uczynić nieodwracalnym. 

mi "Piętnastce" przez Iran w ra
mach .krytycznego dialogu" 
a rzeczywistością. Albowiem 
Teheran z jednej strony deklaru
je, że nie będzie czynił niczego, 
co zaszkodziłoby procesowi po
kojowemu, a z drugiej strony 
składa nieodpowiedziaJne 
oświadczenia w prawie zama
chu w Izraelu. "Wzywamy Iran, 
aby raz na zawsze potępił wszel
kie działania terrorystyczne". 

"Potwierdzamy nasze bezwa
runkowe potępienie terroryzmu 
we wszystkich jego formach, 
niezależnie od tego, jaka jest 
motywacja i kim są sprawcy" -
głosi trzystronicowy tekst. 

Ministrowie domagają się 
wzmożenia wysiłków w zwalcza
niu organizacji terrorystycznych. 
Dotyczy to w szczególności unie
możliwiania werbunku, dostaw 
broni i przekazywania środków fi
nansowych na cele kryminalne. 
"Wzywamy do międzynarodowe
go porozumienia w sprawie środ
ków, prowadzących do przekazy
wania sprawców aktów terroru 
-.:vymiarowi sprawiedliwości" . 
Zadne państwo nie powinno po
pierać aktów terroru .ani aktyw
nie, ani biemie" - gIosi deklaracja. 

Wszystkie państwa powinny 
potępiać akty terroru i unie
możliwiać organizacjom terro
rystycznym operowanie ze swo
jego terytorium - domagają się 
ministrowie spraw zagranicz
nych "Piętnastki". 

W odniesieniu do Iranu dekla
racja głosi, że ministrowie UE są 
głęboko zaniepokojeni, iż Iran 

"nie potępił konkretnie terrorys
tycznych zamachów bombo
wych w Izraelu". Zaniepokojenie 
to dotyczy również sprzeczności 
między zapewnieniami składany-

W centrum Groznego spokojnie 
• nie ma potwierdzenia o ranach Maschadowa 

Krajobraz po bitwie 
W śródmieściu Groznego było w niedzielę ok. 9.30 czasu war

szawskiego spokoJnie, tylko z odleglejszych dzielnic docho
dziły odgłosy pojedynczych 8trzałów - podała ze stolicy Czecze
nII agencja lASS. 

W centrum Groznego rosyjskie 
wojska federalne nadaJ utrzymują 
ciężki opancerzony sprzęt bojowy. 
Przechodniów jest niewielu. 

Miejscowy korespondent 
T ASS przekazał, że nie udało się 
oficjalnie potwierdzić podanej 
w sobotę przeztę agencję wiado
mości o ciężkich obrażeniach, ja
kich miał doznać szef sztabu ar
mii czeczeńskich rebeliantów 
AsIan Maschadow. Miał on zos
tać ranny w rejonie wsi Gerze! 
niedaleko granicy z Dagestanem 
w wyniku, jak sugerował TASS, 
porachunków wewnętrznych 
między rebeliantami. 

W stolicy Czeczenii nadal nie 
ma wody, a chleb dostarczany 
jest - jak pisze dziennikarz TASS 
- z zakłóceniami. Część miasta 
jest pozbawiona prądu elekt
rycznego. 

spraw wewnętrznych Anatolij 
Kulikow. 

Telewizja rosyjska podała 
w sobotę, ze w ciągu czterech dni 
walk w Groznym zginęlo około 70 
żołnierzy rosyjskich, a 200 od
niosło rany. Wcześniej poinfor
mowała, że śmierć poniosło od 
150 do 300 Czeczenów. 

Trzy OSOby zginęły. 
samobójca ranny 

Spowodował 
eksplozję 

Co najmniej trzy osoby 
zginęły, a wiele zostało rannych 
w sobotę wieczorem w Bolonii 
w wyniku pożaru po eksplozji 
w trzypiętrowym budynku. 

Jak poinformowały służby 
bezpieczeństwa, przyczyny wy
buchu nie są ostatecznie ustalo
ne. Strażacy prowadzą akcję ra
towniczą. W kamienicy miesz
kało 12 rodzin. 

W związku z chińskimi manewrami rakietowymi u wybrzeży 
Tajwanu wielu mieszkańców wyspy rozpoczęło wykupywanie 
zagranicznych środków płatniczych. Na zdJęciu: mieszkanka 
TaJpeJ liczy banknoty zakupione w Bank of lalwan. 

Występując na konferencji pra
sowej w Groznym premier proro
syjskiego rządu czeczeńskiego 
Doku Zawgajew oświadczył, że 
miasto znowu jest pod kontrolą 
"władz lokalnych", które - jak zaz
naczył - zlikwidowały liczne og
niska oporu. Dodał, że bojownicy 
Dudajewa już w piątek zaczęli 
wycofywać się w góry. Zawgajew 
wystąpił na lotnisku w Groznym 
po zakończeniu narady prorosyj
skich władz czeczeńskich, której 
przewodniczył rosyjski minister 

Jeden z rannych w drodze do 
szpitala wyznał, że to on spowo
dował wybuch, ponieważ 
odkręcił gaz, chcąc popełnić sa
mobójstwo. 

czytaj w .. ECHU". 
Słuchaj w Radiu Kielce 

11 .03., godz. 14.55 /powt. 
19.50/ 

Why on earth dld he come? 
Dlaczego, do diabła on tu przy

szedł? 
Why on earth dld you Invlte 

hlm? 
Dlaczego, do diabła go zapro

siłeś? 
Why dld you Invlte hlm In 

the flrst place? 
W takim razie dlaczego go 

zaprosiłeś? 
What's his name, anyway? 
A tak w ogóle, to jak on ma na 

imię? 
Hbw on earth should 

I know? 
A skąd mam to niby wie

dzieć? 

Fot. PAP/CAF 

Syn skruszonego mafiosa rozpuszczony w kwasie 

C'l-l iłlfU!1Ml13:) il'l-l: I tl1 
o kolejnej odrażającej zbrodni 8ycyllJskleJ Cosa Nostry do

niosła w niedzielę włoska prasa. W zemście za złożenie zeznań 
przed policją przez ojca - skruszonego członka mafll- Cosa Nos
tra porwała Jego 11-letnlego syna, udusiła, a ciało rozpuściła 
w kwasie, by pozbawić rodzinę nawet możliwości pogrzebu. 

Zabitym w tak okrutny sposób 
chłopcem był Giuseppe Di Mat
teo, syn Santo Di Matteo, jednego 
z uczestników zamachu bombo
wego z maja 1992 roku, w którym 
zginął pogromca sycylijskiej mafii, 
sędzia Giovanni Falcone /Wraz z 
żoną i trzema agentami ochrony/o 

Santo Di Matteo został aresz
towany jesienią 1993 roku. 
Zaczął zeznawać. W listopadzie 
1993 r. jego syna porwała Cosa 
Nostra, kierowana wówczas 

przez schwytanego w czerwcu 
~ 1995 r. Leolukę Bagarellę, by 
wymusić na ojcu odwołanie zez
nań. Chłopca przetrzymywano 
przez 18 miesięcy. Natychmiast 
po schwytaniu Bagarelll kie
rujący po nim mafią Giovanni 
Brusca zabił chłopca i rozpuścił 
jego ciało w kwasie. 

Informacje te przekazał policji 
kolejny skruszony bandyta -
członek Cosa Nostry - Giuseppe 
Monticciolo. Monticciolo wska-

zał karabinierom dom w San 
Giuseppe Jato w okolicach Pa
lermo, gdzie dokonano zbrodni. 
We wskazanym miejscu odkryto 
cały arsenał broni. 

Po uzyskaniu informacji o por
waniu syna pozostający pod pro
tekcją policji Santo Di Matteo u
ciekł z miejsca swego ukrycia 
i próbował dotrzeć na Sycylię, by 
uzyskać wiadomości, które poz
woliłyby na odnalezienie syna 
Jego wysiłki okazały się darem
ne. Po 36 godzinach oddał się 
z powrotem w ręce policji. Po je
go zgodzie na wspólpracę z po
licją wyrzekła się go cała rodzina. 
Nikt nie chciał mu pomóc wodna
lezieniu syna. 

SPEKfAKL PROMUJE "ECHO DNIA" ta 
TEA1R IM. S1EFANA ŻEROMSKIEGO 
ZAPRASZA NA 2NAI<DHfTtJI<DHEl>IĘ ANGIELSK/t • - I .... 

Z powodu śmierci 

MĘŻA 
,,( EOY KOTA NIE MA" 
Johnnie Mortimer, Brian Cooke 
reżyseria: Marek Wałaszek ",11>0 

wyrazy współczucia 

pani Annie Gemskiej 
składają dyrekcja 

I pracownicy SP 33 
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"Towar" sprowadza z mazurskich jezior 

Pijawkowy itIteres 
Leczenie pijawkami było popularne szczególnie 

przed kilkudziesięciu laty, nasze babcie mogłyby dużo 
opowiadać o zaletach plJawkoweJ kuracji. Okazuje się, 
że nawet dziś są amatorzy leczenia przeziębień pijaw
kami. 

Pan Stanisław, mieszkaniec 
wsi graniczącej ze Skarżyskiem
Kamienną 

starszych gości chciał kupić 10 
sztuk, wyjął jedną ze słoika 
i chciał przyłożyć do piersi. WI
dok to jednak niecodzienny 
i momentalnie zebrała się gru
pa gapiów. Pijawka za nic w 
świecie nie chciała się gościowi 
przyczepić, tłum śmiał się, 
a mnie było potwornie głupio. 
Nie każdy bowiem wie, że pi
jawka do zdrowego ciała nie 
musi się przyczepić. 

Innym razem jechałem po
ciągiem z Warszawy do 
Skarżyska, towarzystwo było 
mało miłe, czterech mężczyzn 
piło wódkę zachowując się pro
wokująco, - E, ty, dziadek, 
masz co na zęba? - zapytał je
den z nich. Wyjąłem słoik z pi
jawkami, dalej lepiej nie opo
wiadać, co się działo. Szybko 
"oddali", co zjedli I wypili, 
przedział opustoszał, cały był 

zabrudzony. Chuligani nie dali 
jednak za wygraną i cały słoik 
wyrzucili za okno. 

Raz też na jednym z targów 

młody 
policjant 

przyczepił się, bym pokazał 
mu zezwolenie na handel pijaw
kamI. Przekomarzał się z pół go
dziny, po czym musiałem zwinąć 
interes. 

Czy Jest to dobry biznes? 
Nie powiem, że zły, mam e
meryturę I na życie wystar
cza. Wszystko co dorobię od
daJę synowi I c6rce, kt6rzy 
mają więcej wydatk6w niż Ja. 
I jeszcze jedno - w ciągu ostat
nich dziesięciu lat nie byłem ani 
razu u lekarza, lata swoje mam 
/pan Stasiu liczy sobie 65 wio
sen - przyp. PISZ/, ale leczą 
mnie "goście" ze słoika. 
Piętnaście lat temu musiałem 
jednak iść do lekarza, strasznie 
bolał mnie ząb, a pijawki do 
dziąsła nie chciałem raczej 
przykładać - zakończył z humo
rem naszą rozmowę pan Sta
nisław. 

Piotr SZPAK 

Rośnie liczba rozwodów 

Niewierność przyczyną 
Od kilku lat, z roku na rok, systematycznie zmniejsza 81ę licz

ba zawieranych zwlązk6w małż eńsklch, a- obrazujący to 
współczynnik małżeństw Jest najniższy od 1946 r./5,4 na 1000 
ludnoścl/. Jednocześnie coraz więcej par się rozwodzi- wynika 
z raportu CUP na temat sytuacji demograficznej w Polsce. 

Według CUP, w 1994 r. zale
galizowano zaledwie 207,7 tys. 
związków małżeńskich . Według 
wstępnych szacunków, w 1995 r. 
liczba ta jeszcze spadła - do 207 
tys. Jest to poziom znacznie niż
szy niż w latach ubiegłych, dla 
porównania w 1991 r. na ślubnym 
kobiercu stanęło 233,2 tys. par. 

Demografowie oceniają, że 
zdecydowaną większość stano
wią w Polsce związki pierwsze, 
czyli zawierane między pannami 
i kawalerami. Jednak w 1994 r. 
wzrosła liczba małżeństw po
wtórnych. W roku tym prawie 20 
tys. mężczyzn i 19,4 tys. kobiet 
pobrało się po raz kolejny. Eks
perci z CUP zwracają też uwagę 
na rosnącą z roku na rok liczbę 

małżeństw zawieranych przez 
osoby bardzo młode /kobiety 
mające poniżej 18 lat, 
a mężczyzn i poniżej 21 latl, wy
muszone ciążą narzeczonej. 

Mimo faktu, że- coraz mniej 
par decyduje się obecnie na 
małżeństwo, coraz więcej 
związków się rozpada. W 1994 
r. na rozwód zdecydowało się 
31,5 tys. małżeństw, czyli o 3,7 
tys. więcej niż przed rokiem. 

Głównymi przyczynami roz
padu pożycia małżeńskiego jest 
niedochowanie wierności /na co 
wskazuje 27,7 proc. par zgła
szających się do sądu/ oraz 
niezgodność charakterów /27 
proc.!. 

PAP 

żyje z ... pijawkami 
już przeszło 20 lat. Bardzo 

niechętnie zgodził się na roz
mowę. Jak twierdzi, woli by 
nie było o nim głośno. 
Trochę to dziwne, bowiem 
jest to osoba i tak już znana. 
Od wczesnej wiosny do póź
r.ej jesieni pan Stanisław re
gularnie odwiedza targowis
ka w Skarżysku, Szydłowcu, 
Pionkach, Iłży. Jest ich dużo, 
średnio raz w miesiącu jest 
na jednym z nich. Jak twier
dzi, stałych klientów ma 
w ponad 20 miejsco
wościach Radomskiego, Kie
leckiego i Warszawskiego. 

dzle albo "wyciskają" z niej krew, 
albo też kładą do miski i obficie 
solą, po jakimś czasie pijawka 
"zwraca· krew i jest przystawia
na ponownie. Ja tego nie popie
ram, według mnie jedno wyssa
nie to wszystko, do czego zdolna 
jest pijawka, wcale nie chodzi mi 
o to, by potencjalnemu klientowi 
sprzedać jak najwięcej, tylko 
o skuteczność leczenia. Jadąc 
na targ zabieram dwie, trzy bu
telki I dwa pełne słoiki, śred
nio wiozę z sobą od 20 do 50 
piJawek. Długo nie stoję, mam 
Już bowiem swoich kllent6w. 
W ponad 90 procentach są to lu
dzie starsi, młodzież jakoś 
przestała wierzyć w skutecz
ność pijawkowej kuracji. Nie oz
nacza to, że mój interes trzeba 
będzie wkrótce zwinąć, leczenie 
pijawkami było, jest i będzie za
pewne po wsze czasy. Jeśli czło
wiek jest chory, przeziębiony al
bo ogólnie ma złe samopoczu
cie, wtedy szuka wyjścia z sytu
acji. Jeśli raz uwierzy w pijawkę, 
to zawsze będzie to czynił. 

Dramat zacząl si" kiedy nagla zmarl mąż lat. Każdego roku stara się o u
zyskanie takiej "wyjątkowej ren
ty" od 100 do 200 osób. Pozy
tywnie ma szansę być załatwio
ny co dziesiąty petent. Pani 
Elżbieta może za jakiś czas po
nownie odwołać się do prezesa, 
jeśli zajdą jakieś nowe okollcz· 
ności w sprawie, np. znajdzie 
dodatkowe świadectwa pracy 
męża. 

- Po co mi rozgłos - m6wl. -
Zaraz się "skarbowy" dowie 
I każą Jeszcze płacić podatki. 
A ja wlem,~ak zareagują leka
rze? Są wśród nich tacy, którzy 
twierdzą, że pijawka więcej 
szkodzi niż pomaga, ale są też 
i tacy, którzy chorym, szczegól
nie w podeszłym wieku, zale
cają kurację przy pomocy pija
wek. Groźniejsi są ci pierwsi, 
żółtodzioby wyuczone na pro
chach ... Nie ma odpowiedzi, na 
co pomagają pijawki, choć gdy
bym powiedział, że na wszystko, 
to niewiele bym się pomylił. Me
toda leczenia jest prosta - w cho
te miejsce przystawia się pi
jawkę, której zadaniem jest wys
sanie tzw. chorej krwi. Gdy się jej 
już 

naire 
do syta 

wtedy odpada od ciała, a cho
ry powiniem albo przystawić 
następną, albo tę samą, ale tu 
już rozpoczynają się pewne 
komplikacje. Ja zostałem nau
czony tego, że pijawka po jed
nym wyssaniu krwi powinna być 
wyrzucona, wiem jednak, że lu-

Mój .towar" jest pierwszej ja
kości, przywożę go z czystych 
jezior województwa olsztyńskie
go, 

mam już 
swoje miejsca, 

skąd do woli mogę przywozić 
olbrzymie okazy. Najczęściej 
jeżdżę do Sajz koło Stradun oraz 
Rudzisk Pasymskich - miejsco
wości leżącej między Olsztynem 
a Szczytnem. Mazurskie pijawki 
są bardzo dobrej jakości, silne, 
duże i bardzo czarne, w u
biegłym roku sprzedawałem je 
po 20 tysięcy. Teraz tym, którzy 
przychodzą po "towar" do do
mu, też odstępuję za dwie .dy
chy" lecz od wiosny cenę pod
noszę o 50 procent. Wszystko 
drożeje, to i pijawki muszą, nie? 

Ciekawe historie? Bo ja 
wiem? Trochę ich było. Raz na 
targu w Szydłowcu jeden ze 

- Dwa lata temu zginął w wypadku mój mąż, zostałam 
sama z dwoma synami. Bardzo jego śmierć przeży
liśmy, dużo czasu minęło, zanim do siebie doszliśmy 
• mówi trzydziestoklIkuletnia Elżbieta. 

Starszy syn, wtedy jedenasto
latek - nie mógł uwierzyć, że jego 
tata nie żyje. Jeszcze kilka mie
sięcy później liczył na to, że wró
ci do domu. 

Młodszemu, dwulatkowi, było 
w pewnym sensie łatwiej z tą 
tragedią pogodzić się, chociaż 
do dziś bardzo mu ojca w domu 
brakuje. Uczucie, jakie żywił do 
niego, przelał na starszego bra
ta. 

Miesiąc po śmierci męża 
zaczęłam załatwiać rentę dla 
dzieci. Dostarczyłam do ZUS 
niezbędne dokumenty, ale 
z tego, co udało mi się pozbie
rać wynikało, Iż mąż nie miał 
przepracowanych, koniecz
nych do uzyskania renty, 
pięciu lat. 

Nikt z nas nie przewiduje 
przecież, że może zginąć, mąż 
często podejmował pracę "na 
dziko", na umowę-zlecenie. 
W sumie od 1982 r. do 1994 r. 
uzbierało się 5 lat i 7 miesięcy 
jego pracy. 

W pierwszym piśmie, które ot
rzymałam z ZUS, poinformowa
no mnie, że renta rodzinna 
przysługuje członkom rodziny 
pracownika, który w chwili 
śmierci pozostawał w stosunku 
zatrudnienia i miał okres pracy 
nie krótszy niż pięć lat. Powinny 
one przypadać w ciągu ostatnie
go dziesięciolecia przed dniem 
zgonu - cytuję dosłownie z doku
mentu jego treść. U mojego 
męża te lata pracy rozciągnęły 
się na dwanaście lat. W kielec
kim ZUS poinformowano mnie, 
że od tej decyzji mogę odwołać 
się do prezesa ZUS. Odpo
wiedź, która przyszła stamtąd, 
załamała mnie. Dowiedziałam 
się, że moje dzieci renty nie ot
rzymają z tego względu, że nie 
spełniam warunk6w uzasad
niaJących przyznanie mi tego 
typu śwładczeń. Doradzono 
mi, abym zwróciła się o pomoc 
do Ośrodka Pomocy Społecz
nej. 

Taki ośrodek, mieszczący się 
przy ul. Studziennej w Klelcach, 
udziela pomocy sporadycznie. 
W grudniu ub. roku otrzymałam 
160 zł, ale przecież zupełnie ina
czej czułabym się, gdybym ot
rzymywała regularnie rentę. 
Każde pójście do ośrodka to wal
ka ze wstydem, upokorzeniem, 
kosztuje mnie to mnóstwo zdro
wia - mówi p. Elżbieta. - W tym 
miesiącu kończy mi się zasiłek 
wychowawczy - 280 zł. To wys
tarczało mi zaledwie na opłatę 
świadczeń i zakupy na kilka dni. 
Po tygodniu zostawałam bez 
grosza. Od dawna nie stać mnie 
na kupno butów, spodni czy kur
tek dla synów. Resztę miesiąca 
żyłam i żyję z pożyczek. Poży
czam pieniądze od kogo się da, 
oddaję ostatniego każdego mie
siąca I za kilka dni pożyczam od 
nowa. Ta sytuacja wykańcza 
mnie, idę spać zdenerwowana, 
budzę się z jeszcze większym 
strachem, co z nami będzie, jak 
sobie poradzimy. 

Przed urodzeniem drugiego 
dziecka pracowałam 6 lat w .Ce
farmie', w magazynie. Mu
siałam pójść na dłuższy urlop 

wychowawczy, ponieważ syn u
rodził się bardzo chOt'Owity. Po 
śmierci męża znalazłam się 
w tragicznej sytuacji, złożyłam 
podanie o ponowne przyjęcie 
mnie do "Cefarmu·, ale wszys
tkie etaty są zajęte, Istnieje 
nikła szansa na zdobYCie pracy. 
Co mam dalej robić? Jak żyć? 
Jak wychowywać dzieci? Młod
szy syn skończył dopiero trzy 
lata. Czy nie istnieje żadna 
szansa na przyznanie moim 
dzieciom renty po ojcu? Mnie u
ratowałoby nawet 150 zł, 
a państwo by przecież od tego 
nie zbiedniało ... 

- Niestety, w tym konkret
nym przypadku nie ma żad
nych podstaw prawnych do 
tego, aby dzieciom p. Elżbiety 
przyznać rentę po zmarłym oJ
cu, ponieważ nie pozwalają na 
to przepisy - powiedział Jerzy 
Dalka, zastępca dyrektora 
ZUS ds. rent I emerytur. 

Pani Elżbieta wystąpiła do 
prezesa ZUS I on również nie 
znalazł podstaw prawnych do 
przyznania renty. W wyjątko
wych sytuacjach, stosując włas
ne kryteńa, prezes takie renty -
w najniższej wysokości /obecnie 
279 zł! - przyznaje. Każdy klient 
odmownie załatwiony u nas ma 
możliwość odwołać się wyżej . 
W tej chwili wKlelcach 245 osób 
pobiera renty przyznane w dro
dze wyjątku przez prezesa ZUS. 
Nie jest to duża liczba, biorąc 
pod uwagę fakt, że niektórzy po
bierają świadczenia pr L6Z 15-20 

W całym województwie kie
leckim korzysta z rent rodzin
nych - takich, które wypłaca ZUS 
- 30 tysięcy osób. 

- Często spotykamy się 
z sytuacją, kiedy rodzina 
występuJłt o rentę, kt6ra 
w gruncie rzeczy Jej się nie na
leży - poinformował dyrektor 
Dalka. - W tej chwili leży na mo
im biurku kilka takich podań; 
mężczyźni pracowali cztery, sie
dem lat w ciągu 45-letniego ży
cia, zginęli nagle, rodzina 
występuje o świadczenia dla 
dzieci. Dość często zdarza się, 
że mężczyźni pracują latami .na 
czarno", za granicą, zarabiają 
tam nieźle, ale nie płacą żad
nych składek. Potem nagle ma 
miejsce jakiś wypadek, wszyscy 
są sytuacją zaskoczeni, takiej 
tragedii nie brali pod uwagę, do
magają się od państwa świad
czeń na rzecz dzieci. Tłumaczą, 
że zostali bez żadnych środków 
do życia. A o zabezpieczeniu 
dzieci trzeba myśleć o wiele 
wcześniej, przecież pracując za 
granicą można opłacać składki 
w Polsce. 

Mając na względzie dobro 
swojej rodziny I małoletnich 
dzieci należy mleć u
porządkowane sprawy I do
kumenty za życia - przestrze
ga dyrektor Jerzy Dalka. - Tyl
ko w ten spos6b można po
tem uniknąć wielu rozczaro
wań I tragedII. 

Iwona ROJEK 

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Alarmy· Cebox 
• AUTOALARMY (ZMIENNY KOD) 
- IMMOBILlZERY 
- PODNOŚNIKI SZYB 

(ELEKTRYCZNE) 

- CENTRALNE ZAMKI 
-RATY 
.CEBOX·, KIELCE, POLNA 7, 

68-23-68,461-38. 

Autoalarmy 
AAA Amerykańskie autoalarmy 

Alcatraz (kod dynamiczny) oraz le

gend, centralne zamki, znakowa

nie, radioodtwarzacze. Najlepsze 
w kraju ceny oferuje: wyłączny 

przedstawiciel na Europę .Audiopol·. 

Kielce, ul. Radiowa,-rel. 429-67. 

I~· " 

=================mo~ 
Boyosan 
Śnieżnobiale tynki mineralne 

wewnętrzne i zewnętrzne, rynny 

PCV - Marley. Kielce, ul. Okrzei 59, 

tel. 429-12, w. 34. 

====._---_._-~! 

Bramy garażowe 
Uchylne, segmentowe, wjazdo

we, przesuwne - automatyka. 
• Optima·, Kielce, Bodzentyńska 
33, 470-20. 

Budownictwo 
Betoniarki, tanio. Strawczyn, 

16-18-20 w. 85. 
IOftI049i 

~Bog:stal" - Hurtownia Stali 
i Materiał6w Budowlanych (blachy 

dachowe). Kielce, Manifestu lipco

wego 20, 68-1o-B3. 
Wl"tI,ł!IJ)93 

Glazura - terakota .• Cerimar", 
Kielce, ul. Sandomierska 222, tel. 

283-68. 
W(001I3 

Glazura, tarakota: krajowa, zag
raniczna. Kielce, Szydł6wek 

G6rny 4a (r6g Warszawskiej, 
przedłużenie Turystycznej) 
68-60-86. 

KIEL-BUD - cegła, pustaki, ce
ment, wapno, materiały izolacyjne. 

Kielce, Wrzosowa l, 68·71-12. 
SPRZEDAŻ RATALNA. 

WlVI,IIml 

NajwiękSZa kielecka hurtownia 

płytek ceramicznych, elew~nych 

(sprzedaż ratalna). Cedro-Mazur 7 (Ce
dzyna, obok cmentarza), 68-01-65. 

Okna jednoramowe 
Np: typ 0-34 (147 x 145) 
Cena 368,001 

lIIII,<1n1I6 

• Mabud·, Kielce, Zagnańska 72, 
tel. 484-19, Skrzetlewska 4, tel. 
68-44-40; Jędrzej6w, Dojazd l, 
tel. 613-52. 

I'MlI:OJIl 

Płytki ceramiczne, oficjalny de
aler firmy .Jopex·, .Ceramika 
Paradyż· , .Cerkolor·, import 
Hiszpania, Włochy. Oryginalne 
niemieckie kleje - Dyckerhoff, pa
rapety. Surma, Kielce - SłowIk, 

Chorzowska 22, tel. 593-44. 

~ 

PustakI max, cegła K-II, cegła 

pełna, stropy ceramiczne i inne wyro
by. Nowiny, 66-77-55 (8.0018.00). 

. 1IJlI/ftJJll 
- Slarng-;elewacjewmylowe AlCoa, 

najchętniej kupowane w Ameryce. 

Promocja cenowa. Importer. Kiel
ce, Chodkiewicza 87,68-74-87. 

YII/OO139 
Siporeks. Kielce, 16·16"94, 

559-13. 
111/00111 

Siporex białY z dostawą oraz In
ne materiały. Nowiny: 66-77-55 
~,QQL _____ ~~ 

~ Wodrnet~, Kielce Paderewskie
go 53, 554-52. Spawarki transfor
matorowe, MI~AG, hydrofory, 
pompy wodne - zatapialne, głębi
nowe, do szmba. Raty. JW\IIOOI03 

Dachy· izolacje 
Dachówki czeskie już od 17,50 

zl/m kw. Blachy dach6wkowe od 

16,00 zł/m kw. PW .Wodrol Kiel
ce· sp. z 0.0., (0-41) 31-38-17. 

~ 

Drzwi antywłamaniowe 
Autoryzowany Salon Wystawo

wo-Handlowy Gerda Star, zamki 
drzwiowe Tytan. Kielce, Bodzen-

ska 33 470-20. Wl.1 1 

Drzwi antywłamaniowe 
Drzwi antywłamaniowe Gerda

Star. Dealer Gerda Holding. Kielce, 

Witosa 76, 31-46-11, 32-20-92. 
'IN/OOI~ 

Elektronika 
POLlTRONIK - ELEKTRONIKA 

DLA HOBBISTÓW I PROFESJONA

LISTÓW. KIELCE, KUJAWSKA 26. 
WI'tJ,IIIXIII 

Elewacje Siding 
Montaż elewacji Siding, 

(0-41) 409-48, 68-61-74. 'IN/OO2lI 

Kupno 
Samochody powypadkowe. Kiel-

ce, 552-21. IOtOllll 

Kserokopiarki 
CANON 

Nowe i regenerowane. Gwaran-
---;;Ja 12 miesięcy. Sprzedaż, serwis, 

tonery, części. PARTNER SERVICE, 
Kielce, Sandomierska 106, 

tel./fax (0-41) 68-13-72. 
18,IIXil14 

lokale 
AAA .Costix·, Rynek 5. Kielce, 

68-03-29. 
.IWo/IIIJl1 

AgeriCj8 .FiIktOł'". kupno, sprze
daż, wynajem. Kielce, Duża 2, 488-03. 

lIoo,IIIm3 
Agencja .Węglowska". Kielce, 

68-75-88. 
111/00110 

Carat do wynaJęcia. Kielce, ul. 
Pomorska 160. 

10/02401 

KielCe, sPółdZielcze, trzypokOJO
we, 60 m kw. zamienię na dwa mniej

sze. Kielce, 31-19-80 (po 16.00). 
10/02316 

Lokal handlowy lub na cichą pro
dukcję wynajmę (67 m kw.). Kielce, 

68-37-78. 
10/022 .. 

M=3 (chęclńska, Śhchowlce), M-
4 (Jagiellońska, Herby, Stok) sprze
da Biuro Mieszkaniowe, Kielce, 

Karcz6wkowska 3, 61-65-12. 
Wbtfr11J'll 

M=3, ŚWiętokrzyskie, sprzeda 

pośrednictwo .Faktor·, Kielce, 

488-03. 
lIIo,IOOO.M 

NieruchomOści .Plaseckl & 
G6recka·. Kielce, Targowa 18, p. 
927, tel. 32-19-33. 

111/00111 

Nieruchomości .Complex· 
Dom·, Kielce, 68-43-86 . 

1INafl1XlR 

Poszukuję małego mieszkania do 
wynajęcia. Kielce, 491-99, po 18. 

Io/02ll41 
-" "POsiuKuję pawrerzchnT5'm"lwł:'na 

stoisko (biżuteria), ul. Sienkiewicza 

lub w pobliżu. Kielce, 429-64. 
10/02494 

JSrzeasJ,blorslWo- Haiidlowe po: 
szu kuje lokalu 70-120 m kw. na 
działalność handlową. Kielce, 

66-12-78 (po 20.00 - 31-54-88). 
111/00311 

sllchowrce:o-2 ..... -=m=-kWr.:::-.-, ""51"'::.000 
tys. • Terra·, Kielce, Wesoła 13, 

424-35. 
111/00311 

--ZamlenlęM:5:70m'kW~rzypo: 

kojowe na dwa oddzielne: jedno
i dwupokojowe. Kielce, 31-37-66. 

IO~ 

" 
Mabud/l 

- Okna: drewniane, jednoramowe, 
dachowe Velux, plastikowe dwu
i trzyszybowe. 

- Drzwi: r6żne typy i rodzaje. 
- Bramy garażowe. 
- Ościeżnice. 
- Papy. 
- lepik, dacholeum, abizol. 
- Wełna mieneralna, styropian. 
- Cegły, gazobeton, wapno, kreda, 

gips szpachlowy budowlany. 
- Cement: 350, 450 - luzem i wor

kowany z Małogoszcza. 

Kielce, ul. Zagnańska 72, 
tel. (0-41) 484-19, ul. Skrzetlew· 
ska 4, tel. 6844-40; Jędrzej6w, 
ul. Dojazd 1, tel. 613-52. 

STAL, KRYSZTAŁOWNIKI, BLA
CHY, RURY, PRĘTY. .MABUD·, 
JĘDRZEJÓW, UL. DOJAZD 1, 
TEL. 613-52. wrqrJ1J11 

Medycyna 
Chcesz schudnąć. 

(041) 66-44-01. 10/01114 

Ginekologiczne tanie zabiegi. 

(042) 36-05-21 (10.00-18.00). 
'/f11fIO 

Lekarz rehablhtacJI, Wizyty domo

we, masaże. Kielce, 59-618. 
1O/0236ł 

~Medln" - tlezoperacyjne leczeme 
kamicy żółciowej, nerkowej, prosta
ty, hemoroid6w, łysienia. Zapisy: 

Kielce, .487-18 (15.0017.00). 
10/01132 

NastaWianie dyskóW, skuteczna 

energot'erapia schorzeń: owrzodze
nia, miażdżycy, bólu, uraz6w, oskrze

li, płuc , inne dolegliwości. Przyjęc ia 

poniedziałki - soboty 16.00-19.00. 

Kielce, Górna 19a. 
.= _____ ._lOtll~ 

Ośrodek Diagnostyki Medycznej: 
Kielce, Wojska Polskiego 51. labo
ratorium - poniedziałek - piątek, 

7.00-14.00, 68-73-03. Rentgen -
poniedziałek - piątek, 8.00-13.00, 

68-73-04. Pełny zakres badań la
boratoryjnych i rentgenowskich. 

lIIrI/f1JTl1 

Przychodnia Stomatologiczna -
Sikora, lekarze wszystkich spec
jalności - ortodoncja (APARATY 
STAŁE), rentgen, laseroterapia, 
protezownia. Kielce, Słoneczna 
1, rejestracja 51147. 

1I1f002" 

Transplantacja włos6w •• Intra
med· - (022) 15-57-15. 

1/00321 
--uS"G:-~kI,W, 
Partyka. Kielce, Seminaryjska 27. 

Od poniedziałku do piątku 13.00-
16.00, soboty 9.00-11.00. Pełny 
zakres badań (dorośli, dzieci). 

10/01 ... 

Witold Korczynski - specJahsta 
chirurg. Choroby chirurgiczne, ukła

du moczowego, badania USG 
(wszystkie narządy). Przyjmuje: po
niedziałki i środy (17.00-18.00). 

Stalowa Wola, Okulickiego 12, 
tel. (0-16) 42-75-97. 

Makulatura· "Atol" 
SKUP MAKULATURY 

Kielce, tel. 524-01, w. ~9 

Motoryzacja 
WlIII/IXIIIl 

AAA MA MA ZAPRASZAMY! Do 
sklepu motoryzacyjnego PP MO
TOZBYT W KIELCACH przy ul. 
Karcz6wkowskiej 9, czynnego 
8.00-17.00, tel. 68-44-50. ŻUK, 
POLONEZ, FSO, 126P. Akceso
ria, akumulatory, łożyska, lakie
ry, ogumienie, chłodnice, grzejni
ki gazowe. 

AAA Alarmy. Kielce, 

68-23-68, 461-38. 

'f11/11X1H 

'łflI(jfm14 

--;wrn";(IAR"M' ... Y,-rrIM .... MT>O ... SffiIL-nISą:ERY'; 
RADIOMONTAŻ. KIELCE, 434-79. 

1łIIr/tIIllS 
AlUfelgJ, spOilery, kierownice, 

autoczęści. Kielce, 424-67. 
WNI,I1lXI10 

Akumulatory (polskie - zachod
nie); Piastów, Centra Plus, BAN
NER, ACCU, PAWER (hurt-detal). 
AUTORYZOWANA STACJA 
OBSŁUGI AKUMULATORÓW, 
BRZEZINY 102 A. Sklepy: Kielce, 
Skalista 13, tel. 492-63, Sando
mierska 106. 

Akumulatory, ogumienie, 
części 126/FSO. Niskie ceny. 
Batalionów Chłopskich 93, 
563-59 . 

1Il00,1IIII1 

Autoalarmy, autoelektryka, im

mobilisery, blokady, znakowanie, 

radiomontaż. Kielce, ŚCiegiennego 
201, 61-24-99. 

~ 
Alitoal8rmy, radlomontaz, napra

wa autoszyb. Kielce, 68-07-88. 
_f'IIJ14 

;;Alitomot" - CZęŚCI Polonez, Rat, 
Dacia, blachy samochodowe, akce

soria. Kielce, 1 Maja 109,547-73 
(9.()o'17.00). 

lllf00211 
Alitoszyby. Montai, sprzeaaz, 

klejenie pęknięć - szyberdachy. 
.Autofenix· , Szewce 39 koło Kielc, 

teL/fax 592-05. 
n.'IXII!l 

~AIitO:Szrot" - CZęŚCI do samo
chod6w zachodnich. Kielce, 
61-88-56. 

lnftIIIl6 
-CzęśCI: Trabant, Wartburg, Sko

da. Komis, Kielce, Słowackiego 

16, tel. 61-36-89. 
wz.,1II!l4 

"Dal mot" - części FSO, Polonez, 
Fiat 126p, Cinquecento. Kielce, 

Sandomierska 106, 68-21-05. 
wzw..ml 

Ford • części zamienne: Kielce. 
Górników Staszicowsklch 15, 

teL/fax 502-52. JI!,IOOIOI 

lakiernictwo, blacharstwo, usta
wianie geometrii. Gwarancja do 5 
lat. Suk6w - Papiernia, 61-94-12. 

lllf00263 
NajbińIZ8 lakiery, blachY, zaerza

ki, oświetlenie. Kielce, Sobieskie
go 87,61-52-74. lllf00261 

Oleje - silnikowe, przekładniO
we, przemysłowe, konfekcja, luz 
produkcji krajowej i zagranicznej. 
Płyny eksploatacyjne. Rltry sa
mochodowe w pełnym wyborze, 
żar6wki, świece. Hurt - detal. • Te
xol·, Kielce, Poleska 34. JII\IIIIIl66 

Szyberdachy, blokady, autoalar

my .• Eko-Techna·, Kielce, 222-28. 
lllf00270 

Tablice rejestracyjne aluminio
we (natychmiastowo). Kielce, Św. 
Leonarda 18, 414-61, w. 262. 

~ 

Nauko 
BllogIa - korepetycje. Kielce, 

66-45-86. 

Język grecki nauczanie 

początkowe. 59-556, 66-74-34. 
lOrt00J33 

KURSY wORDA, EXCELA - cOM" 
PUTEX. KIELCE, 432-02. 

Wl"tI,ł!IJ)9I 

Kurs poligraficzny. Kielce, Ro-
mualda 3,68-17-43. WlJi/(IXIJI 

Kurs - agent celny. Kielce, 
68-17-43. 

Wbo,1XIIOI 

Kursy komputerowe .Compu
tex·, Kielce, 432-02. 

'ffND/flI1Jl 
Przygotowanie ośmioklasistów 

do egzamin6w. Stowarzyszenie 

Nauczycieli, Kielce, 

264-25,68-34-05. 
10/02061 

Naprawy 
AAA AAA Automatycznych pralek, 

lod6wek. Kielce, 31-22-32. 
10/02361 

AAA MA Naprawa - montaż gazo
wych piecyk6w, kuchenek. Hydrau
liczne. Kielce, 68-70-71. 

1O/OIm 
nA Gazowych PiecykóW. Kielce, 

68-56-16. 
10/01117 

AAA Naprawa telewizoróW. Kiej: 
ce, 11-16-47. 

10/02401 

Automatycznych pralek. Kielce, 

275-95. 
10/02110 

BI8Ut - Piecyki, hydrauhka. Kiel

ce,288-48. 
10/02211 

Magnetowidy - naprawa w do
mu klienta, bezpłatny dojazd, 
gwarancja. Kielce, 61-98-11. 

10/02113 

Naprawa pralek, odkurzaczy. 

Kielce, 31-78-94. 10,111113 

Pralki automatyczne. Kielce, 

tel. 61-18-83. IDt1I2ll3 

Telewizorów. Kielce, 31-21-43. 
IOj02lSl 

Nieruchomości 
Agencja .Mediurn-Serwis· - mie

szkania, domy, działkI. Kielce, NOT 

{arter 68-07-74 484-18~ 

Domy: Jeleniowska, Ostrog6rka, 
Białogon, Piekoszowska, Łopusz

niańska, Miedziana G6ra, TumIin, 
Tokarnia, Piekoszów, Ostojów, Ja
worze, Jęgrzna - sprzeda Biuro Mie

szkaniowe. Kielce, 61-65-12. 
m.-wm 

Nowe mieszkania własnościo
we w budynku lO-mieszkanio
wym oferuje Przedsiębiorstwo 

Obsługi Inwestycyjnej w Skarżys
ku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 
20, tel. 531-245. Wysoki stan
dard. Cena 1 m kw. w granicach 
750,00 zł. l/IIl34' 

Sprzedam gospodarstwo rolne, 
budynki gospodarcze (światło, wo
da, gaz) przy E-7. Kielce, 31-26-22. 

10/01911 
Tarilol OzIałJ(r:t:OSfeneJ<."""SiUrO 

Mieszkaniowe Kielce, 61-65-12. 
'IIIJIfr11J'Il 

1I0kpol" . okno, drzwi 
Kielce, Batalion6w Chłopskich 

77, tel. 571-91, 554-27. 

==========IIf/t= /fI1I'iJ 

Okna plastikowe 
~Okpol~ - Końskie, Kielecka 3, 

tel. (12) 32-92 (.Polmozbyt·). 
JWIJ,IIXI)!O 

Okna z PCV 
PRODUCENT: 
Przedsiębiorstwo VICTOR, Kiel- . 

ce, Skrajna 86 (od ulicy Malik6w) 
tel. 66-20-73 oferuje stolarkę PCV 

w systemie REHAU, okucia WINK

HAUS. 
NAJTANIEJ U PRODUCENTA! 
.~~=---_ .. _-_ .... _--_ .. ~! 

Okno trzyszybowe 
HOSSA s.c. Kielce, ul. 1 Maja 

136, tel. 68-30-06. 

,,Prołam" -dachy 
* Dachówki cementowe IBF: 
podw6jne .S· - 21.84 zł/m kw. 
.~zymska· 18.20 - zł/m kw. 
* Dach6wki ceramiczne karpi6wki 

BTS - 42.34 zł/m kw. 
* Dachówki ceramiczne zakładko

we POTTElBERG - 39.60 zł/m 
kw. 

"Prołom" . dachy 
* Bitumiczne płyty faliste BITU· 

WELL - 13.42 zł/m kw. 
* Gonty bitumiczne BITUWEll, 

GlOBE - 18.00 zł/m kw. 
* Papy termozgrzewalne NORO BI· 

TUMI - 12.42 zł/m kw. 

* Rynny z PVC MABO-TURlEN 
i HUNTER - 7.49 zł/mb. 

* Blachodachówka z posypką DEC
RA-BOND - 44.73 zł/m kw. 

.PROFAM·, KIELCE, UL. ZAG
NAŃSKA 13, TEL. 66-22-84. 
SPRZEDAŻ-WYKONAWSTWO 
DOGODNE RATY 

Proca 
Atrakcyjna praca, wysokie wy

nagrodzenie, 15 os6b - wiek do 40 

lat. Kielce, 424-21. 
10/02311 

DO prowadzenia biura rachunko

wego przyjmę rencistkę, emerytkę. 

Kielce, 68-43-86, 68-05-09. 
JIl\I,I'IIl)I! 

Arma zatrudni operatYWnego 
handlowca. Wykształcenie mini

mum średnie, ;>amoch6d. Kielce, 

564-10. 
ru,.1IJV4 

Hurtownl8 .Dlm" pilnie zatrudni 
pracownika do obsługi komputera 
(mile widziany mężczyzna) oraz 

przedstawicieli handlowych. Kiel

ce, 61-19-08. 
lfllII!IIII 

MBJarzy budowlanych. Kielce, 

Sobieskiego 87, po 16. 
W/00311 

MłOda dZiewczyna zaopiekUje Się 
starszą samotną osobą. Kielce, 

61-65-80 (do 12.00). 
rtI,01I12I3 

MłOdY, studium ekonomiCzne, sa
mochód, podejmie pracę, najchęt

niej w biurze. Kielce, 32·54-13. 
rtI,1IJ2I4 

PerkuSista grający na pei1<USJI 
elektronicznej Yamaha DD-14 po
dejmie współpracę z zespołem mu
zycznym. M6jcza 67, Marcin Śmig-

larski. 

http://sbc.wbp.kielce.pl
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PasIadIm Mercedesa 207. Podejmę 

pracę stałą· Kielce. 11-87-25. 
1I.I,t1m!6 

- P-racaCllaoperatywnych w syste-

mie network marketing. Kielce. 
66-76-91. 

10/02119 
studentki wykonują solidnie pra

ce domowe. Kielce. 31~3-29 (po 
19.00). 

II.I,t1mIS 
- -SZtikimpr'acysamocnoaem 

Mercedes 207. 1.5 tony. Kielce. 
11-23-04. 

lI.I,t1mł1 

-ZitniOn.,-wyKwalffikOWaną eks-
pedientkę do delikatesów (do 35 
lat). Kielce. 3245-78 (po 17.00). 

VlljtIJJOO 

Różne 

"Darex" - pasmanteria. suwaki. 
nici. lycra. guziki. włóczkl- najwięk

szywybór. Kielce. Sienkiewicza 69. 
Wllo/llXll3 

DObre wrózka: przepowIednie. ta
rot. Kielce. Sandomierska 106. p. 
20 (parter). od 15.00 do 18.00. 

VII/oom 
-' Fłotif"Restiiiu'rac]a--:'Rarcz6wTa'" 

organizuje przyjęcia weselne. ban
kiety. imprezy ;zlecone. 
TeL/fax 56~6. 

I,l00134 
- [omlJarct- :-naWCfimlastowe 

pożyczki pod zastaw. OH ,Versal'. 
Kielce. Staszica 1 (I p.). 422-15. 

WlVI/OOO6II 
[om bard - 68-22"42. natychmIa

stowe pożyczkI. Kantor w hotelu 

,Bristol'. także w niedziele: 
68-22-24. Informacja nocna: 
090335870. 

1Wl;'OO199 
oazywJanle komórkowe-o -_._-

(041) 515-60 (do 15.00). 

-wiOlby u Lucyny. Kielce. 
26-267. 

Roty - RTV - AGD 
10/111162 

NajnIższe oprocentowanie. tele

wizory. magnetowidy. wieże hl-fi. ra
dia samochodowe. telefony (bez

przewodowe). pralki. lodówki. ma
szyny do szycia. overlockl. odkurza

cze. żelazka. inny drobny sprzęt. 
Sklep ,Hipolit'. Kielce. Hipoteczna 
2. tel. 425-51. Zapraszamyl 
_ .. _ ........ _-_ .. __ ._ ............... __ ._ ..... _._ ............ _.~~ 

Sięgnij po złoto 
Szukam: Ateny. Monachium. 

Kielce. 61-34-14. 
10/01310 

Sprzedaż 
AAA Hurtownia ,U Guzika' - Kiel

ce. os. Barwinek 28. tel: 61-86-64. 
Pasmanteria. galanteria. biustono

sze. guziki. nici. zamki. włóczki. 

bieżniki. obrusy I inne. 

Audi 100\I9'83). KIelce. 
16-11-36. 

WI'ĄIWIM 

.. _---~ 

• 
GARAZE 
MIESZKAŃCY BLOKÓW 

PRZY UL JAGIEllOŃSKIEJ, 
HOtEJ, LECHA, CHROBREGO 

BIURO INFORMACJI 
TECHNICZ. BUDOWNICTWA 

OGłASZA 

ZAPISY 
NA NOWO 

BUDOWANE 
GARAŻE PRZY 
UL. KOLBERGA 

PlANOWANE ODDANIE 
DO utITKu In/IV kw. '96 

SlUEGÓłOWE INFORMACJE 
KIEl(~ UL (HAłUBIŃSKIEGO 42 

pok. 47, lel 66·11-55, 
528-41 (247) 

Audi 80 (1990). turbodiesel 
(Francja). Kielce. 31-86-75. 

Boazeria, II klasa. skrzynki 0-

wocowe. Hurt - detal. Szempruch 
Mieczysław. Kurzyna Mała 48. 
37408 Kurzyna Średnia. 

0iI,I00J3l 

Ciągniki rosyjskie. polskie. ma
szyny rolnicze. Tanlol Ratyl Ogu
mienie. akumulatory. płyny. części. 
akcesoria. ,Moto-Agromax'. Klel
ce-Kostomłoty 260 (trasa na Ł6dt). 
453-15. 

Chemia gospodarcza. plastyki. 
szczotki. garnki. termosyoblado
we (10-30 I). wanny. zlewy; bate
rie. ceramika hydrauliczna. por
celana. szkło gospodarcze. arco
roc. meble ogrodowe. Hurtownia 
Chemii I AGO ,Domlux' . Kielce. 
Chęcińska 14A. 61-57-77. 

IlJI.VIl11J1! 

Działka budowlana. 0.60 ha. Jur
kowlce oraz brusy dębowe. Wiado
mość: Chrząszcz. Józefów. trasa 
Bogoria .. KlImontów. 

fIn/OOOI5 
- Fiata 126p (IV 1994). sprzedam. 
Kielce. 57244. 

1OJl)m5 
Fiata 126p Fl (1986). Kielce. 

31-22-32. 
10/02369 

- '""FIit82-000 (1980). dogi .. szcze

niakI. Kielce. 25-341. 

- Fiata 126p (199-3). 

(041) 61 .. 71-54. 

Forda Oriona (1988). Kielce. 
6141-35. 

10/01396 
- FordiiOr:lona (199-i).·FordaSc-or: 

pio (1988). Peugeota J5 TO 
(1991). Peugeota 405 (1990). Re
naulta Clio (1992). Kielce. 
tel. 66-72-23. 68-57-53 (wieczo
rem). 

10/112391 

Firma sprzeda na gwarancji ko
parko-spycharkę Białoruś. 

tel. (0-68) 7 4-3~1. 

Firma sprzeda na gwarancji żu
raw samochodowy przeładunko
wy OS 0107K. 
Tel. (068) 7 4-3~1. 

Garnitury, marynarki. kamizelkI. 
krawaty. skarpety. Niskie ceny 
(hurt - detal). Do 30 marca zniżka 
na garnitury do bierzmowania. Kiel

ce. plac Wolności 8. I piętro. pokój 

4. 61-80-60. 

Jaja z fermy. Kielce. 
11~7-16. 266-89. 

lIllII{IXI)41 

Kurtki z latek skórzanych. Pro
dukcja i sprzedaż. Najniższe ce
ny. Kielce. os. Świętokrzyskie. 
ul. SawtckieJ 16 A. tel. 31-58-91. 

WIII:!Il 

1)13 ~ "H ""6's.c. 
1GeIcr.1II.~14 
1tI.~1I-8)._g.17 
kIb iti. (090)J35.261 (~~) :r:aprasza na: 

KURS PRAWA JAZDY 
KAT. A, B, T i 

ODY: ... -....il 5IbIoIo I ~ ........ 
.., • .....,a ..... pomII .,.. 10 ~ 000 .". Ił. 
,.....,.~boo!IIo. ..... I .... -

UWAGA! ROZPOCZECIE: 21.03.96. 
azxOUMY NAJIK\rr'ECZN'LI 

l NAJKRÓCE..I (TYLJ(O 4 TY80DIIIEI 

INFORMACJA-HANDEL 
USŁUGI-PRODUKCJA 

ORAZ INFORMACJE O OGŁOSZENIACH 
1 DROBNYCH Z TRZECH OSTATNICH 
~ NUMERÓW.ECHA DNIA' TAI I 68-22-01 
~ 68-22-03 
III 68-22-04 
TELEFO, 'IClNA AGE 'CJA 

I. 'FOlUIACYJ 'A 
DZI.UA 

00 l'Q'.lEOZlALKt; DO PL nu \\' GODZ. 9-11 

Maszyny do szycia rzemieślni

cze. profesjonalne. domowe: over

locki. dziurkarki. guzikarki. 
stebnówki. prasowalnice. Singer 

ARKA International. Kielce. War
szawska 34a. I p .• paw. 19. tel. 

68-1~8. Radom. Młynarska 7. 
tel. (048) 256-60. 

AA/OO1\IJ 
OdZlef robocza w pełnym asort}i 

mencie. Kielce. Wspólna 8. 
tel. 565-93. 

Pilnie sprzedam 14 rat Polonez 
Alce Konsorcjum. Kielce. 
6H34-93. 

10/01120 
Poloneza (1988). 

Tel. (016) 44-32~0. 
~ 

- l'OTiineza '(T9S'3f,Sfanoarolci 

dobry. Kielce. 3140-37. 416-56. 
, 1O/OIl!3 

"""'POIoneZil- rnr9'Or."RTerce-;---
66-27-27. 

1O,m140 
Prasy do słom=-:"y ""używ=a::':n""e""'z=ac"'fiOij: 

nie - 30 szt. Częstochowa (034) 

628-681. 628-568. 628-586: 

Proctuku)ę rękawy foliowe. 
(0-49) 5247-20. W. 28. 

111/00268 
Sklep, komis. serwis RTV:'""'RłeI= 

ce. 446-35. Konarskiego 3. 
WlVIjOQ)1I 

sprzedam Audi 80. KIelce. 
6~8-13. 

~111l 
Sprzedam Poloneza 1 00 

(1991). Kielce. 61~7 .. 51. 
10/02311 

-Sprz'8dam-dWre Izotermy Stara. 

kemping Nlewladów -handlowa. ga
raż blaszak duży. Kielce. 
tel. 6~4-64 (po 17.00). 

10/02. 
-Sprzedam oZTafKę"l~teren 
uzbrojony. Kielce. 16-17-86. 

10/01131 
-spiiedam naczepę BrandyS. 
Włoszczowa. (0498) 42428. 

10/02311 
Sprzedam numertelefonu na 68. 

Kielce. 277~9. 
10/01391 

--''Ti'='oy'''ocrtę=-C''''0=-=r''''01rr:lę'"'1r-.3>rVXr-[ T1'(21't").--,1""9'9r. 
kupowana w salonie. stan bardzo 
dobry. Chmielnik (049) 54-35-10 
(po piętnastej). 

Trabanta (1989). Kielce. 
3246-81. 

10/01115 
VW Jeftę 1.6B (1980). KieJCe. 

6644-76. 
10/02111 

-Wyposazeruełazl'enerC'"" Sklep 
,Kranik·. Kielce. ul. Św. Leonarda 

18. tel. 68-13-81. Sprzedaż ratal
na. 

Towarzyskie 
Agencja ,Fryne' -66-72-83 •• La

Is' .. 61-17-11. ,Thais· - 6149-15. 

" ex s", stiiplz. Kielce. 
6645-17. 

/00211 

10/021" 

~ZUKASZ PRACY!!! 
ZGł.OŚ SIĘ 00 NAS NA; 

KURS INSTRUKTORA 
WYKŁADOWCY 

NAUKI JAZDY 

SAHARA - masaże. Kielce. 562-91. 
IOj'O!O!O 

-Z8łru'diiTmj pame 00 owarzys -

wa. atrakcyjne zarobkI. Zakwatero
wanie. Warszawa (022) 35-10-86. 

Turystyko 
.,A/faStar", Radom. Moniuszki 23. 

tel./tax262-28. tel. 228-44: Maroko. 
Egipt. Tajlandia. Cypr. Tunezja. Wio
chy. Bilety autokarowe I lotnicze. 

~ 
-rriri1<fUrt-:pi'rewóz 05'60;--" 
(0-837) 555-54. 

10/111499 
-Wajłińize regularne pherazóy 
do Anglii. Niemiec. Włoch. Francji. 
HiszpaniI. Wczasy krajowe I zagra

niczne. Kielce. Słowackiego 1. 
68-7~8. Sandomierz. 11 listo

pada 30. 32-25-84. 
W!iJ,I!nlII 

-Przew iCiSOD-Fran r. wyna-

jem busa. Kielce. 68-25-66. 
10/02201 

-Wolne miejsca Rzym-:-OSIla. wy-
jazd 14.03.96. (0-47) 53-11-92 
(po 20.00). 

... __ .. _ ...... _ ....... _._._._ .... _-_._ .... _.~ 
Usługi 

AAA Alarmy. Kielce. 

68-23-68. 461-38. 
\fI'MljOQ)14 

--1JA-NapraWa'7"rii'ó-ńt8Zgazowycn 

piecyków. kuchenek. Hyd~aullczne. 
Kielce. 68-70-71. 

10/111991 
- Au-RMr.OO'MFSRl"E'PY."f{TEr:: 
CE.434-79. 

lWIw/OOO!I 
- -;;lf'esl - CJoaat'kowedrzViT.- Kiel 

ce. 68-15-87. 
VII/00236 

-'Blino raCh-UiikOwif."Rielce-.--

31~2-90. 
'111/00205 

-SOaze e, parKiety:-RieTce. 
66-72-21. 

lO/lilII! 
-Sramy (przesuwanie. automatY
ka). kraty. ogrodzenia. kosze na 
śmieci .. VAT. raty. Kielce. 6~5-97. 

Wlll/1Xn'1 
Cyklinowanie - układanie. Kiel

ce.3144-17. 
10/111391 

erowanle. 

.....-___ ....-T>r"..--......,-...:1O,I07325 
---cyJ(Jlnowanle. Kielce. 31-43--mr. 

10/01400 
Czyszczenie vertJcalll taluzJI pio

nowych. Kielce. 68-11-57. 

1OJQ!045 
omo y. 'KIelCe. 434-79:'--

~ 
- GTazura, },-yarai.iTiKa Tnowe eeJi:. 
nologie). suche tynki. sufity pod
wieszane. kompleksowe remonty. 

Kielce. 68-83-44. 

AlA 
nauko pływania, 
rehabililocja, 
doskonalenie, 
przygoIowanie 
na sludia (AWF itp.) 

Zapisy codziennie 
16-18, w pok. instr. 
przy małym basenie 

Krakowska 2 
tel. 255-60 w ........ 

Cukrownia "Łubna" S.A. w Kazimierzy Wielkiej 
ogłasza w dniu 26.03.1996 r .• o godz. 11 w cukrowni 

przetarg na wykonawcę oczyszczania 
odstojników z błota defekacyjnego 

koparką typu Nobas 1252/1 
z osprzętem linowym. 

Zarząd zastnega unlewaimenie przetargu bez podaOJa przyczyny. 

Glazura, hydraulika. Kielce. 546-55. 

Hydrauliczne, centralne ogrze

wanie. Kielce .. 68-1~6. _ 1O.J023f! 

"Initalex" - Instalacje wod.
kan.. c.o.. montaż I naprawa 
urządzeń gazowych. glazura. 
Kielce. 68-10-63. 10/111120 

Lawety, szalunki budowlane. 
rusztowania - wypożyczalnia. Kiel
ce. 68-73-60. 0-90-33-60-90. 

Wj'00092 

alowanle, tapetowanie. cyknno: 
wanle. stolarka. Kielce. 68-65-87. 

malowanie. tapetowanie tanio. 
Kielce. 591~0 lub 227-29. 

IOj'O!3Il 

Malowanie natryskowe. Kielce. 
3147-13. 

Malowanie natryskowe. remon
ty. Kielce. 31~2-90. 31~948. 

VIl/OOlłI 

Naprawa, montaż piecyków. ku
chenek gazowych. hydrauliczne. 
Kielce. 61-87-05. 

PIT - wypełnianie. Kielce. 
22-534. 

VII/00214 
ROletY - ciliimfniowe. brarTiy ' ga:-

rażowe. automatyka. ,Rolets ServI
ce'. tel. (047) 53-14-48. 

10/011« 

Sldlilg-;-si'ding .. solidnie, tanIO. 

amerykańska praktyka. Firma KO
NTTRAKTOR. Tarnobrzeg. Chrobre
go 83. tel. (0-15) 2248-77. 

IM,I!IXl?I 

Suche tynki. glazura. panele. wy: 
kańczanle wnętrz. Kielce. 525-89 
(po 18.00). 

Szyldy, reklamy - ,Złota'. Kielce. 

560-63. 

Tapetowanie, malowanie. Kiel

ce. 23-817. 31-53-59. 
_/111511 

Tapicerka meblowa. naprawa 

I wykonywanie nowych kanap I fo
teli. ,Metap· • Kielce. Chęclńska 

36. 61-1~9. 

Transport - 1.5 tony + laweta 
Mercedes. Tarnobrzeg 
(015) 22-82~9. 

Transport-l t. Kielce. 68-27-82. 
lOJQ!lI1 

Uszczelnianie okien. drzwi siliko
nowymi uszczelkami - skuteczne. 

trwałe. Kielce. 
68-85-17.31-78-92. 

Wykonuję suche tynkJ oraz gipso
we - maszynowo. Kielce. 25-107. -. 

10 

Zelp6łmuzyczny ,Leviatan' syn
tezator .. nauka gry. Kielce. 471 .. 93. 

1O/O2ll4 

aluzje. gwarancja. Kielce • 
22-347. 

aluzje poziome. pionowe. rolo
kasety. Kielce. 26-968. 
~~ ______________ IO~ 

aluzje, tapicerka drzwI. Kielce. 
512~5. 

źaluzje pionowe. poziome. Pro
ducent ,Medium-. Kielce. 
686-328. 

Wideofilmowonie 
"Demon". Wideofilmowanle. 

Kielce. 31-38-76. 

-------~ 

Wldeofllmowanle. Kielce. 
31-80-98. 

1O/1I151l 

Wldeofilmowanle. Sandomierz, 
tel. 32-15-93. 

łIIIoil'lOIl 

"VIdeotop". Kielce. 31-28-87 ... 

1O/1IInT 

Spodnie -koszule 
Ceny hurtowe. Kielce. pl. Wol

ności 8. I piętro . pok6j 6. 
tel. 61-11-36. 

Wbo/OIXlS 

ZAWIADOMIENIE 
ZARZĄą.U 

MIASTA KONSKIE 

Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 7 lipca 
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U . 
nr 89, poz. 415) zawiadamia się, że projekt miejsco
wego planu zagospodarowania przestrzennego te
renu w rejonie ul. Wjazdowej będzie wyłożony do 
publicznego wglądu od 19 marca do 9 kwietnia w 
siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, 
w godz. 10-14, pokój 36. 

Zgodnie z art. 23 ustawy, każdy kto kwestionuje 
ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść 
protest. 

Zgodnie z art. 24 ustawy, każdy którego interes 
prawny lub uprawnienia zostały naruszone przez us
talenia przyjęte w planie, może wnieść zarzut. 

Zainteresowani mogą zgłaszać protesty i zarzuty 
na piśmie do Zarządu Gminy z podaniem oznacze
nia nieruchomości w terminie nie dłuższym niŻ 14 
dni po upływie okresu wyłożenia. 

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Kryzys wiejskich bibliotek 

Daleko do książki 
KIELECKIE. PI,ć gmin - Bejsce, Racławice, Szydłów, WIślIca 

I Złota Plńczowska - nie kupiło w ubiegłym roku do swoich bib
liotek ani jednej książki. Radni tłumaczyli się brakiem pieniędzy, 
wielu w nich uważało zresztą, że księgozbiory są dostatecznie 
bogate. 

- Wyjaśniamy, że biblioteki 
bez dopływu nowości są mart
we, że odchodzą od nich czytel
nicy - mówi Halina Kruszczak 
z WBP w Kielcach. - Niekiedy 
bywa więc tak, że na początku 
roku wpisuje się w budżecie 
gminy jakąś kwotę na zakup 
książek, a póżniej ulega ona 
zmniejszeniu. Zawsze są 
ważniejsze sprawy do załatwie
nia. 

Na szczęście są jednak gmi
ny, które nie zapominają o pot
rzebach bibliotek. W ubiegłym 
roku najwięcej pieniędzy na za
kup nowości wydały Daleszyce 
- za ponad 8 tys. zł kupiono 1123 
książki. W Radoszycach na 

1027 pozycji przeznaczono pra
wie 7 tys. zł. Wśród gmin, które 
wydały najwięcej pieniędzy na 
książki są również - Brody lłżec
kle, Sltk6wka-Nowlny, 
Waśnl6w, Krasocln I G6rno. 
W przeliczeniu na stu miesz
kańców w gminach tych zaku
piono od pięciu do trzynastu 
książek. To i tak dużo, mimo że 
wedle zaleceń Bibiloteki Naro
dowej zakupy powinny wynosić 
18 książek na sto osób. 

Niestety, wciąż ubywa filii bib
liotek gminnych. W 1995 r. zlik
widowano ich pięć - w Sędowl
cach, MIerzawie, Obiekoniu, 
Ratajach IBIechowie. 

!nleb.! 

Pomieści szczątki niemieckich żołnierzy z sześciu województw 

CNlENTARZ 

NA UGORZE 
KIELCE. Blisko 30 tys. żołnierzy Wehrmachtu I Luftwaffe po

ległych w czasie" wojny światowej na terenie Małopolski po
chowanych zostanie na największym w kraju cmentarzu nie
mieckim w Zaborzu, w gminie Morawica na Kielecczyźnie. 

- Na 6-hektarowej nekropolii 
nie będzie miejsca dla wojsko
wych z formacji uznanych przez 
Trybunał Norymberski za zbrod
nicze - poinformował Sławomir 
Olejarczyk zmorawickiego 
Urzędu Gminy. 

Bez stopni wojskowych 
Zawarta przez Polsko-Nie

miecką Fundację "Pamięć", Na
rodowy Niemiecki Związek O
pieki nad Grobami Ofiar Wojen
nych oraz Urząd Gminy w Mora
wicy umowa stanowi, że do Za-

borza przeniesione będą 
wyłącznie szczątki członków 
niemieckich formacji fronto
wych, spoczywające na terenie 
województw: kieleckiego, ra
domskiego, częstochowskie
go, nowosądeckiego, tarnow
skiego I tarnobrzeskiego. -
Nagrobne inskrypcje nie będą 
zawierać stopni wojskowych ani 
też nazw jednostek wojskowych 
osób pochowanych - powiedział 
9 lejarczyk. 

Według projektantów nekro
polii w Zaborzu, ulokowany na 
wzniesieniu !przy trasie Kielce -
Tarnów! cmentarz podzielony 
~ędzie n~ prostokątne kwatery, 

w którycnpowstaną zbiorowe 
groby oznaczone granitowymi 
tablicami z nazwiskami oraz da
tami urodzin i śmierci. Wokół 
mogił założona zostanie zieleń, 
a na zewnątrz zbuduje się dojaz
dy i parkingi. 

Na nieużytkach 
Cmentarz w Zaborzu pows

tanie na nie użytkowanych 
gruntach Agencji Własności 
Rolnej Skarbu Państwa. Zda
niem Olejarczyka, rozpoczęcie 
robót nastąpi po zakończeniu 
prac na niemieckim cmentarzu 
w Mławce koło Ciechanowca. 

/PAP! 

Poznałam prawd, • mówiła ochrzczona, ociekając wodą 

Mieszkańcy akceptują 

Dodał, że radni z Morawicy 
wyrazili zgodę na założenie na 
terenie gminy niemieckiego 
cmentarza, po zaaprobowaniu 
jego projektu przez lokalną 
społecznoŚĆ. Przedstawiciele 
fundacji oraz związku zwrócili 
się w tej sprawie do władz sa
morządowych w 1994 r., po bez
problemowym załatwieniu for
malności związanych z ekshu
macją zmorawickich Radomic 
zwlok 40 Niemców na ostatnie 
wolne kwatery niemieckiego 
cmentarza wojennego w Prze
myślu. 

Świadek zanurzony 
KIELCE. Chrzest poprzez całkowite zanurzenie w wodzie 

przyjęło w sobotę w hall widowiskowo-sportowej w Kiel
cach siedmiu świadków Jehowy. Najmłodszy - chłopiec miał 
14 lat, a najstarsza - kobieta - 58. - Poznałam prawdę -
mówiła, ociekając wodą. 

- Chrzest u nas nie jest 
związany z żadnym rytuałem. 
Zanurzenie w wodzie symboli
zuje oddanie się Bogu. Stawie
nie do jego dyspozycji - tłuma
czył Andrzej Radomski, rzecz-

nik prasowy kieleckiego zgro
madzenia. - Nie wypowiadamy 
przy tym słów Ja ciebie chrzczę" 
czy podobnych. 

W KIelcach i najbliższej oko
licy jest siedem zborów świad
ków Jehowy. Uroczystość chrztu 
odbywa się dwa razy w roku. 
W lecie nad otwartym zbiorni-

kiem wodnym. W sobotę do tego 
celu przygotowano łazienkę 
w hali. Kąpiel poprzedził wykład 
wygłoszony ze sceny do blisko 
tysięcznej widowni - członków 
i sympatyków zgromadzenia. 
Każdy z przyjmujących chrzest 
musiał odpowiedzieć na dwa py
tania. 

Religia ta bije rekordy popu
larności za wschodnią granicą. 
Jednorazowo na stadionie w Ki
jowie ochrzczono 7 tysięcy no
wych wyznawców. Na Kielec-

czyźnie świadków Jehowy jest 
około tysiąca. !DOKI 

A. Piekarski 

Krakowska grupa "Pod Budą" wystąpiła w sobotę na dużej scenie Kieleckiego Centrum Kultury. 
Po raz kolejny widzowie wypełnili salę do ostatniego miejsca. 

Fot. A. Piekarski 

W Kielcach przed kilkoma tygodniami zawiązała się fotogra
ficzna g~upa "13", od ubiegłego tygodnia w salonie wystawien
niczym Swlętokrzysklego Zarządu Okręgu Związku Polskich Ar
tyst6w Fotograflk6w można już oglądać plerwS%ą wystawę prac 
trzynastu członk6w grupy !mężCZYZn! plus jednej kobiety. 

Jej celem jest pokazanie najlepszych prac członków grupy. Wer
nisaż uświetnił występ akustyczny zespołu ANKH. Dodajmy, że wśród 
wystawiających jest nasz redakcyjny kolega - Grzegorz Romański. 

Tekst I zdjęcie A. PIEKARSKI 

Nie słabną protesty w Szczaworyżu 

• • e m ICJe 
SZCZAWORvż, gmina BUSKO. Na nic zdadzą się dziesiątki 

protestów wysyłanych przez mieszkańców 9 wsi z gmin Busko 
I Stopnica, zmierzające do ponownego otwarcia poczty we wsi 
Szczawo ryż. 

syłek świadczą klientom 
doręczyciele. Na tym terenie za
mierzamy uruchomić agencję o
raz .autorejon", co jeszcze bar
dziej usprawni obsługę klienta. 
Protesty, jak mi się wydaje, mają 
głównie charakter ambicjonalny 
- dodaje naczelnik A. Szklarski. 

- W miejscu zawieszonego 
Urzędu Poczty w Szczawo ryżu 
powstanie agencja i pierwszy na 
Ponidziu .autorejon" - wyjaśnia 
naczelnik Obwodowego Urzędu 
Poczty w Busku-Zdroju Adam 
Szklarski. 

Działalność Urzędu Poczto
wego w Szczaworyżu zawieszo
na została 1 stycznia tego.roku. 
Powód: brak pieniędzy na opła
canie czynszu w wynajmowa
nym przez pocztę obiekcie. Bu
dynek, w którym przez dziesiątki 
lat funkcjonowała poczta, został 
sprzedany nowemu właściciefo
wi, który zażyczył sobie takiej 
opłaty za wynajem lokalu, na 
którą OUP w Busku nie był 
w stanie przystać. 

Zamykaniu poczty w Szcza
woryżu towarzyszło wiele dra
matycznych scen. Przedstawi
ciele rad sołeckich, zarządów 
OSP, kół PSL oraz miejscowi 
radni podjęli próby ratowania 
placówki. Szczaworyskie dele
gacje dotarły do władz wo
jewódzkich i centralnych, a tak
że do biur poselskich. We wsi 
natychmiast znaleziono lokal 
zastępczy, w którym, zdaniem 
mieszkańcow, z powodzeniem 
mogłaby poczta funkcjonować. 
Chodzi o budynek, w którym 
w latach 60. mieściła się Gro
madzka Rada Narodowa, a 0-
becnie w jego części działa 
Wiejski Ośrodek Zdrowia. 
Mieszkańcy zadeklarowali po
moc finansową przy remoncie 
i zakupie opalu dla potrzeb no
wej poczty. Niestety, naczelnik 
OUP w Busku Adam Szklarski 
nie przystał na te warunki. 

- Kierują nami wyłącznie 
przesłanki ekonomiczne - mó
wi naczelnik Adam Szklarski. -
Placówka w Szczaworyżu , zat
rudniająca naczelniczkę i dwóch 

doręczycieli, była deficytowa, 
ponieważ wpływy za usługi 
pocztowe nie pokrywały ko
sztów jej funkcjonowania. 

Ponadto nie ma mowy o tym, 
aby Wojewódzka Inspekcja Pra
cy zezwoliła na uruchomienie 
urzędu pocztowego w budynku 
ośrodka zdrowia. Z kolei argu
ment o braku dostępu do telefo
nu powinien być skierowany do 
Telekomunikacji SA. Jak mi wia
domo, instytucja ta gotowa jest 
zainstalować w Szczaworyżu 
automat telefoniczny czynny 
całą dobę, co w porównaniu 
z dostępem do telefonu 
wyłącznie w godzinach 7-15 
byłoby ułatwieniem dla ludności. 
W Szczaworyżu jakość usług 
pocztowych nie ucierpiała, po
nieważ wszystkie operacje 
związane z nadawaniem prze-

Naczelnik nie potwierdza 
krążących po Ponldzlu Infor
macji na temat plan6w zamy
kania kolejnych wiejskich 
urzęd6w pocztowych 
w Szańcu I Dobrowodzie. 

*** 
Wysokość opłat za usługi 

pocztowe zmusiła w ubiegłym 
tygodniu w@ljze samorządowe 
Bt:iska CJOj5Od]ęcia ciekawej inic
jatywy. Doręczeniem kilku ty
sięcy nakazów płatniczych po
datku od nieruchomości zajęli 
się funkcjonariusze buskiej Stra
ży Miejskiej, co z pewnością 
poprawi stan kasy miejskiej, cze
go nie można powiedzieć o fi
nansach poczty. 

/ImV 

Klub Ot\IVartej Tradycji 

Strefa wpływów 
W KIelcach w czwartek zainaugurował działalność Klub Ot

wartej Tradycji, skupiający m.In. sympatyk6w Ruchu STU. 

Cykl spotkań dyskusyjnych 
rozpoczęło wystąpienie Jerzego 
Marka Nowakowskiego, autora 
telewizyjnego programu .Racja 
stanu". Wyraził on opinię, że su
werennoŚĆ Polski od Wschodu 
jest wątła i słaba. - Od roku funk
cjonuje nowy byt polityczny pn. 
"Historyczna strefa wpływów Ro
sji", zgodnie z którym dominium 
Moskwy kończy się na zachodniej 
granicy Królestwa Polskiego 
z okresu rozbiorów - powiedział. 
Według Nowakowskiego, ta

kie horyzonty imperialnych aspi-

racji rosyjskich zakreślone zos
tały we wstępie do "Białej księgi 
KGB", którego autorem jest o
becny szef dyplomacji rosyjs
kiej Jewgienij Primakow. Wopi
nii Nowakowskiego, moskiews
cy uczestnicy niedawnego pol
sko-rosyjskiego "okrągłego 
stołu" nie kryli, że Rosja wróci 
do " Pribałtyki" i sondowali, jak 
Warszawa zareagowałaby na 
ewentualne ograniczenie nie
podległości niektórych państw 
nadbałtyckich. 

/PAP! 

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Regionalne giełdy samochodowe wahały się od 14,5 do 17,9 tys. 
oraz 18,5 tys. zł /te najdroższe 
z silnikami o pojemności 900 
ccm/ .• Dziewięć5etkę· z 1992 ro
ku ceniono na 14,8 tys. zł. 

"BMW 318" 82 r. - 6,5 tys., 83 -
10,7 tys., "324<1" 86 r. - 18,5 tys., 
"518" 80 r. - 5,2 tys.; "nissan sun
ny" 92 r. - 21,8 tys., 89 - 16,5 tys. 
IDI, 86 - 11 tys.; "seat ibiza" 93 r. 
- 18,5 tys., 88 - 12 tys. IDI; "suzuki 
swtft" 91 r. - 17,8 tys.; "honda cło 
vlc" 88 r. - 15,5 tys.; "daewoo ~ 
co" 93 r. - 16,5 tys.; "wartburg 78 
r. - 1,9 tys.; "dacia" 91 r. - 6,5 tys., 
90 - 5,6 tys., 81 r. - 1,7 tys.; "tra
bant 84 r. - 1,9 tys. !PM/ 

7 tys. !Dl; "toyota 0010 .. 90 r. 
-18,7-19,5 tys.; .. carina" 93r.-
36 tys.; "nissan sunny" 91 r.-23 
tys.IDI, 90 r. - 16,5 tys., 88 - 14.8 
tys.; pńmera- 91 r. -26 tys. /Ot. 
"honda accorxi- 88 L - 22 tys.. 
79 r. - 5,8 łys.; .prelude" 91 r.-
22,S tys.; "mazda 323" 90 r. -
18,2 tys. /kombi/, 86 r.. -12,4 tys.~ 
,,626" 91 r. - 21 tys.; .dada" 82 
r. - 1 ,9 tys.; "BMW S2O" 79 r. -6,7 
tys.; "318" 88 r. - 17,5 tys.; "cit
roen AX" 871'. - 1 0,7 tys.~ "paD
tlac" 88 r. - 11,9 tys. ((ORI 

U ZYL Podajemy ceny wywoławcze, 
obniżane w trakcie transakcji 
o około 5 do 10 proc. 

Aleksander PIEKARSKI 

RADOM 

KIELCE 
SANDOMIERZ 

Na ostatniej tutejszej 
giełdzie dał się zaobserwować 
wzmożony ruch. Widocznie 
nastąpiło wiosenne przebudze
nie lub porządki. Na plac giełdo
wy w sobotę zajechało parę se
tek aut. Licznie prezentowane 
były auta dostawcze. Niemało 
osób zdecydowało się na za
mianę samochodu. Co najmniej 
w dwóch całkiem nowych zagra
nicznych autach można było zo
baczyć kartkę: .Sprzedam lub 
zamienię na droższy". A było 
w czym wybierać. 

SŁOMCZVN 

Ostatnia giełda w Słomczynie 
była z pewnością największa 
w tym roku, dużo tei: zawario 
transakcji. Większość sprzeda
nych aut była w cenie do 15 tys. 
zł 1150 minI, choć targowano też 
ceny w samochodach dużo 
droższych. 

Taki "golf" kosztuje około 30 tys. zł (z lat 92-93). 

W ubiegłym tygodniu pi
sałem, że na kieleckiej giełdzie 
powiało optymizmem. Po mie
siącach bezruchu widać było, że 
ludzie oglądający samochody nie 
przyjechali na giełdę tylko z za
miarem jej zwiedzenia, ale z kon
kretnymi zamiarami i co ważne, 
pieniędzmi. Wczoraj Tor .Kielce· 
zapełnił się jeszcze szczelniej sa
mochodami i tłumem potencjal
nych klientów. Była to największa 
w tym roku giełda, w trakcie której 
zawarto wiele transakcji. Trady
cyjnie największym powodze
niem cieszyły się samochody, 
których ceny nie przekraczały 
10 -15 tys. zł. DoŚĆ dużo było aut 
"cinquecento·, szczególnie 
z rocznika 1994 r., których ceny 

Zgodnie z przewidywaniami, 
Im bliżej wiosny, tym ruch na 
giełdach rośnie. Nie Inaczej jest 
w Radomiu, choć do pełni frek
wencji jeszcze daleko. Na torze 
Automobilklubu Radomskiego 
można już pokusić się o zakup au
ta, bowiem kupujący mają większy 
wybt$ niż np. miesiąc temu. Stan 
techniczny, podobnie jak ceny, 
w dość dużym przekroju, ale duża 
część sprzedających nie wystawia 
ceny za szybą,licząc na udane ne
gocjacje z zainteresowanymi. 
W ubiegłą sobotę z pewnością 
cieszyć oko mogły "mazda MX3" 
z 91 r. za 28 tys. oraz "rover 28 
sd" z roku ubiegłego, wyceniony 
na 34 tys. Inne marki nie ujęte w ta
beli wycenione były następująco: 
"cłtroen AX 1,1" 88 r. - 11,9 tys., 
"BX 1 ,8" 90 r. - 18,5 tys. 10/; 

Auta spoza tabeli. Ceny wy
woławcze: "mitsubishi galant" 
90 r. - 19,5 tys.; "colt" 79 r. - 4,2 
tys.; "alfa romeo alfetta" 84 r.-

Gdy około godziny 12 opusz
czałem giełdę, na placu pozos
tało jeszcze wielu sprze
dających, ponieważ kręcili się 
jeszcze potencjalni kupcy. Mam 
nadzieję, że teraz z giełdy na 
giełdę oferta sprzedaży będzie 
większa, choć ta wczorajsza 
była niczego sobie. /WITTYCH/ Fot. A. Piekarski 

KlFI r.1= RADOM ~AJ\lnnu~ERZ SŁ~··---· ~UM\iLYN 

95 - 10,94 - 9,5,93 - 7,2-8,2, 96 - 10,5, 95 - 10,1, 94 - 96 - 10,7, 95 - 6,5, Isk!.1 - 8, 94 94 - 8,7, 93 - 8,0, 92 - 7,3,91 - 6,9, 90 - 5,85, 89 - 4,9,88 - 4,25, 87 - 3,8, 86 - 3,25,85 - 2,85, 84 - 2,3, 
82 - 6,8-7,5, 91 - 5,8-6,7, 90 8,5-9,5,93 - 8,2-8,7, 92- 7,4-7,6,93 - 6,9-7,3, 92 - 6,5-7, 83 - 2,0,82 -1,85, 81 -1,6,80 -1,45; 126 el: 95 -10,7, 94 - 9,5; 126p bis: 91 - 7,0, 90 - 5,9, 89 - 5,0, 
- 5,5-5,8, 89 - 4,4-5,5, 88 - 5,6-7,3,91 - 6,4-6,7, 90 - 91 - 5,8-6,15, 90 - 4-5,7, 89 - 4,8, 88 - 4,3. 
4,4-4,7, 87 - 3,4-3,85, 86 - 5,2-5,7,89 - 4,6-5,4,88 - 88 - 4-4,7,87 - 3,7,86 - 3-3,2,85 

FIAT 126p 2,9-3,5, 85 - 2,4-3,3, 84 - 3,2 Iskł.!, 4,2-4,65, 87 - - 2,7, 84 - 2,4-3,5, 83 - 2,36,82-
2,15-2,35, 83 - 1,85-2,25, 82 3,6, 86 - 2,8-3,6, 85 - 2,5- 1,95-2,15,81 - 1,7-1,9, 80 - 1,5, 
- 1,95-2, 80 - 1,3-1,65. 2,8, 84 - 2,1-3,9, 83 - 2- BIS: 90 - 5,4. 

2,3, 80 - 1,3-2,3, 79 -
195. , 

89 - 5,6, 88 - 4,4-4,9, 87 - 90 • 6,8-6,9, 88 - 3,6, 87 - 90 - 8,1,89 - 3,8-5, 88 - 4,3-5, 87 91 - 7,6, 90 - 6,8, 89 - 6,35, 88 - 5,7, 87 - 4,6, 86 - 3,9, 85 - 3,45, 84 - 3,1, 83 - 2,8, 82 - 2,65, 81 .. 2.4. _. 

FIAT 125p 3,3-4,5,85 - 2,8-3,2, 84 - 2,7- 4,2-4,6, 86 - 3,2-4, 84 - - 3,7-4,9, 86 - 4,4, 85 - 2,8-4,1, 84 80-1,8; 125 combi: 90 -7,1,89 - 6,5, 88 - 5,8,87 - 4,7. 
3, 83 - 1,8-3, 82 - 2,6, 81 - 2,7-3,5, 82 - 1,9, 81 - 2 - 2,8-3,6,83 - 3,2, 82 - 1,9-2,6,79 
1 75. 77· 1 45. I/ńadW. 88/. 79 ~ 1-_2 - {2 78'-15 

94 - 15,2-17,5 oraz 19,5 Iro- 95 - 16,8, 94 - 14,2-16,2, 96 - 12 Iskładak/, 95 - 13,8-22,5 95 -18,7, 94 - 16,9, 93 - 14,6,92 - 13,5, 91 - 12,2, 90 - 0,4, 89 - 8,0, 88 - 6,9,87 - 6,4,86 - 5,9,85-
ver/, 93 - 12,3-13,5, 92 - 11- 93 - 12,7-13,8,92 - 10- IJover"/, 94 - 14,8-16,93 - 12,3- 5,0, 84 - 3,9, 83 - 3,25, 82 - 2,75, 81 - 2,5, 80 - 2,3. 
12,8,91 - 8,9-10,7, 90 - 8,7, 12,6,91 - 10,3-11, 89 - 13,92 -12-12,8, 90 - 8,1-8,5,89 

POLONEZ 89 - 7,3-7,4,88 - 6,8,87 - 5,6- 7,3,88- 6,3-6,8, 87 - 4,6- - 6,6-7,7, 88 - 5,8·6,6, 87 - 4,8-
5,8, 86 - 4,3-4,5, 89 - 4,3-4,6, 5,9, 86 - 4,2, 85 - 4,6, 83 6,6,86 - 4,6,85 - 4,7,83 - 3,5,82 
83 -4. - 3,9, 82 - 3,5, 81 - 3,45, - 3,1-3,4. - 80 - 2 3. 
89 - 7, 88 - 6,8-7, 87 - 6,5, 86 • 6,5, 85 - 6, 84 • 5,2- 88 - 8,3-8,35, 87 - 7,8,85 - 5,7, standard: 90 - 10,2, 89 - 8,5, 88 - 7,8, 87 - 7,4, 86 - 6,85, 85 - 6,2, 84 - 5,3, 83 - 4,65, 82 - 3,86, 81 -

ŁADA 
86 - 5,9-6,5,85 - 5,6, 83 - 4,2, 5,3, 82 - 3,6; samara: 91 84 - 4,9,81 - 2,7; samara: 91 - 3,5, 80 - 2,9; samara: 94 - 14,6, 93 - 13,4, 92 - 12,9, 91 - 11,8, 90 - 11,2, 89 - 10,3, 88 - 9,2, 87 - 8,4, 
82 - 3,6, 80 - 2,9; samar. 92 - 9,5, 87 - 8,1. 11,9-12,6,89 - 9,5. 86 - 7,5. 
-13.5.91 - 12.4. 

87 - 6,8-8,2, 88 - 7, 86 - 6, 82 - 2,75, 81 - 3,1; favo- 82 - 2,9; favorit: 92 - 13,5, 90 - 89 - 7,7, 88 - 7,2,87 - 6,5, 86 - 5,8,85 - 5,2,84 - 4,5,83 - 4,0,82 - 3,4,81 - 2,9, 80 - 2,2; favorit: 94 
84 - 3,9,82 - 2,7-3,8; favorit rit: 91 - 12,3. 11,7-12,2. - 15,9, 93 - 14,6, 92 - 13,7, 91 - 12,9, 90 - 12,0, 89 - 11,7; forman: 94 - 17,3, 93 - 16,2, 92 - 14,7. 

SKODA 91 - 13,2-13,4, 90 - 11,8-
12,2, 89 - 12; felicia 95 -
248. 

127: 80 - 2,1; panda 89 - 8; cinquecento 700: 94 - regata: 88 - 12,3,83 - 6,2; rltmo: uno: 95-24,3,94 -19,0, 93 -16,9, 92 -15,6, 91 -14,7,90-14,1,89-13,5,88- 12,6,87-11,7,86 
regata 86 - 7,8, 85 - 7; uno! 14, 7, 93 - 14, 92 - 13,4; 85 - 7,8; cinquecento 900: 93 T 10,5, 85 - 9,6, 84 - 8,3, 83 - 7,8, 82 - 6,9, 81 - 6,25, 80 - 5,7; rltmo: 84 - 9,0, 83 - 6,5, 82 - 5.4, 81 -

FIAT 83 -11,8, 87 - 9,7, 86 - 10. regata: 85 - 7,5; uno 45: 16,5; 700: 94 - 14,5-16; tipo: 90,4,9, 80 - 4,0; croma: 94 - 34,5,93 - 28,2, 92 - 25,4,91 - 22,5; punto: 95 - 32,S; tipo: 94 - 27,0, 93· 
93 - 19,3; croma: 88 T 17,3; uno: 89 - 10. 25,0, 92 - 23,6, 91 - 20,9, 90 - 18,6; regata: 88 - 10,0, 87 - 8,7, 86 - 8, l, 85 - 7,6, 84 - 6,75, 83 - 6,3; 
15,4; rItmo: 84 - 5,9. . !tempra: 94 - 29,0, 93 - 26,5.92 - 25,4, 91 - 23. cinquecento 700: 95 - 17,5,94 - 15,6, 93 - 14,8,92 

- 13:1- 900: 95 -_18.8.94 --16L93 - 153. Q2 - 13.7. 

80: 91 - 26, 90 - 23,2, 87 - 80: 85 - 12,8, 84 - 9,8, 81 80: 90 - 23,S, 89 - 18, 82 - 8,8, 80 80: 94 - 37,5,93 - 35,5,92 - 33,0,91 - 28,7,90 - 26,9,89 - 23,0,88 - 18,9, 87 -17,2,86 - 16,5, 85-

AUDI 18,5,80 - 7, 90: 85 - 12,9; - 7,100: 87 - 18,83 - 8,8. - 6,2, 79 - 4,7; 200: 81 - 8,5; 100: 15,2,84- 14,4, 83 - 13,0,82 - 10,9, 81 - 9,3, 80 - 8,0; 90: 94 - 47,0, 93 - 42,0, 92 - 38,0; 100: 94 - 48,0, 
100: 83 /81 - 10,8. 86 -16, 83 - 10; 50: 75 - 2,9. 93 - 46,0,92 - 44,0, 91 - 38,5,90 - 33,7, 89 - 28,9,88 - 25,7, 87 - 24,0,86 - 22,S, 85 - 17,8, 84 - 15,5, 

83-129. 

190E: 90 - 30; 1900: 90 - 2000: 78 - 8,2. 190: 88 - 23, 84 - 17,7; 300: 77 190E: 94 - 45,0, 93 - 39,0, 92 - 32,5,91 - 28.4, 90 - 26,S, 89 - 24,S, 88 - 23,0, 87 - 22,4, 86 - 19,5; 
29,84- 19,6; 230E 86 - 27, - 8,5 !Dl; 200: 80 - 8,2. 1900: 94 - 51,0, 93 - 43,0,92 - 39,0,91 - 35,0, 90 .. 32,0, 89 - 27,0, 88 - 26,4; 2000: 91 - 37,0,90· 

MERCEDES 2400: 83 - 13,2, 80 • 19,7; 34,5,89 - 30,0,88 - 27,4,87 - 24,5, 86 - 20,S, 85 -18,5, 84 - 16,0, 83 -14,7, 82 - 13,0, 81 - 10,2,80 
3000: 79 - 8,8, 77 - 6,7. ~~,4~~~: 85 - 18,7, 84 - 16,5, 83 - 14,9,82 - 13,1, 81 -11,8,80 -10,0; 2500: 94 - 57,S, 93 - 49,0, 

- .91 - 39.5.90 - 34.9. 89 - 28.7.88 - 26Q.'8i. ->24.7 

kadett 88 - 14,8, 86/kombi rekord: 83 - 6,5; omega: ascona: 86 - 10,5, 84 - 10,5 IDI; corsa: 95 - 33,0, 94 - 27,0, 93 - 25,S, 92 - 22,0, 91 - 18,7, 90 - 16,8, 89 - 15,0, 88 - 12,7; rekord: 861 
- 12, 87 /kombi, Dl - 13,8, 82 88 - 13,6, 87 - 14,9, 86 - kadett: 90 -17,6, 89 - 16,5, 88 -1- 9,5, 85 - 8,6, 84 - 8,0, 83 - 7,7, 82 - 7,0, 81 - 6,4; omega: 94 - 45,0, 93 - 39,0, 92 - 36,9,91 - 35,0, 

OPEL /kombV - 8,5, 81 - 5,3; corsa 12,5, 82 - 6,9; vectra: 92 15 ID, combil, 84 - 8,5, 83 - 6,4; ,90 - 28,S, 89 - 25,0; kadett: 93 - 27,0, 92 - 25,S, 91 - 23,2, 90 - 19,3, 89 - 16,7, 88 - 15,0,87 - 13,9, 
93 - 23,S; ascona 88 IBl - - 25,S, 91 - 23,4, 90 - 23, record: 83 - 8,5, 82 - 8,5; ome- 86 -12,7, 85 -10,5, 84 - 8,7,83 - 7,9,82 -7,2, 81 - 6,5; astra: 95 - 39,0,94 - 34,8,93 - 31,S, 92 - 28,4; 
15,3,83/0/-7,9; astra 94/8 ascona: 82 - 7,3.ga: 89 - 18,2 {TDI, 87 - 16,5. vectra: 94 - 38,S, 93 - 36,7, 92 - 32,8, 91 - 29,S. 
- 30. 
fiesta 94 - 25, taunus 80 - sierra: 93 - 24,2, 91 :t sierra: 90 - 11 ... cło, 89 - 15,6, fiesta: 94 - 24,3, 93 - 22,5,92 - 20,9, 91 - 18,5, 90 - 16,7, 89 - 15,0, 88 - 13,7, 87 - 11,2, 86 - 8.9, 85 

5' sierra 88 !Dl - 16,2-16,3,20,5-21,5, 88 - 15.8,87 - 88 -15,5-16,6IDI,86 - 12,2-12,5, - 7,6,84 -7,0, 83 - 5,8, 82 - 4,9, 81 - 4,3, 80 - 3,8; escort: 95 - 38,0, 94 - 36,2,93 - 31,9,92 - 27,7, 91 
87/81 -13,8,86/81- 12,5, 85 16,3, 83 - 9,:3; escort: 9383 - 9-10,5 /Ghia/; fiesta: 85 - - 25,S, 90 - 23,4, 89 - 21,2, 88 - 17,8, 87 - 15,3, 86 - 13,1, 85 - 11,5, 84 - 10,6, 83 • 9,1, 82 - 7,5, 81 -

FORD -12; scorplo 88 -17,5, 86ID~- 30, 89 - 15,5; orion: 84 10,3; taunus: 84 - 4,5; escort: 7,2. 80 - 6,6; orlon: 89 - 21,8,88 - 19,2, 87 .. 17,5, 86 - 15,4, 85 - 14,1; taunus: 83 - 9,5, 82 - 8,4, 81 
_ 14,5; escort 95 - 34-37, 92 - 9,5 IDI; fiesta: 85 - 8.8, 86 - 12, 82 - 6,9. ·7,8,80 - 7,2; sierra: 94 - 39,0,93·36,5,92 - 34,0, 91 - 31,0, 90 - 29,7,89 - 22,S, 88 - 17,8,87 -15,5; 
!B. kombV - 26 88 IDI - 14,5, 84 -7.5; taunus: 79 - 4,6.: mondeo: 95 - 47,0; scorplo: 94 45,S, 93 - 39,7, 92 - 36.5, 91 - 33,7, 90 - 29,8, 89 - 27.5, 88 - 25,0. 
a2 -/B/- 77. 86 IB/- .0 ; 87 - 21A, 86 - 18.4 85 -16.5. 

golf 92 1111/ - 26,S, 89 101 ~ I~olf: 91 - 21, 90 - 19,3, II Jetta: 89 - 17,9, 86 - 13,9 {TDI, 81 polo: 95 - 35,0, 94 - 29,S, 93 - 27,7, 92 - 25,0, 91 - 22,8, 90 - 20,0 89 - 16,5, 88 - 13,9, 87 - 12,8, 86 -
17 oraz /81 - 16, 88 IBl - 15,7, 88 - 15,5, 81 - 5,8, 80 - 1- 6,85 IDI: golf: 93 - 30,92 - 25,S, 10,9, 85 - 8,7, 84 - 7,2, 83 - 6,4, 82 - 6,1, 81 - 5,B, 80 - 5,2; golf: 94 - 38,0, 93 - 35,8, 92 - 31,2, 91 -
fIl - 15,4, 85 - {Ol - 11 ocal2' letta' 8. - 7,8, 80 - 90 - 17,8, 86 - 13,B, 84 - 11 ,8-12,:27,5, 90 - 22,5, 8. - 18,0,88 - 17,2, 87 - 15,1, 86 - 14,0, 85 - 13,3, 84 - 11 ,6, 83 - 9,5, 82 - 8,4, 81 - 7,6, 
/81 - 10,5, 84 - 10,8-12, 81 - 6,4; passat: 90 - 24,7, 8680 - 5,7/0/, 78 - 4,5, 77 - 4,5, 75,80 - 7,1 ; Jełta: 93 - 30,0,92 - 27,8, 91 - 25,2, 90 - 23,0, 89 - 19,7,88 - 17,0, 87 - 15,9,86 - 13,8,85-

VW 6,7, 80 - 6,2, 79 - 5,5; passat - 13-13,4, 78 - 4,6. ,- 5,6; passat: 94 - 22, 89 - 22,8j 12,5, 84 - 10,9, 83 - 10,0, 82 - 8,7, 81 - 8,1 , 80 - 7,5; passat: 94 - 41,S, 93 - 37,5, 92 - 32,9, 91 - 31,3, 
88 IDI - 16, 86 IDI - 13,5, 83 l/kombV: polo: 83 - 15,87 - 12,4 90 - 28,7, 89 - 24,5, 88 - 20,5,87 - 18,5,86 - 16,5, 85 - 15,5, 84 - 14,0, 83 - 12,5, 82 - 10,9,81 - 9,6, 
ID, kombil - 9,5 oraz 83/81 - 10/. (O -8,7; vento: 95 - 53,0, 94 - 44,5,93 - 39,S. 
7,4,78 ID, kombi/- 4,2; jetta 
88 - 18' 0010 79 - 4 5. • 

5: 84 - 5,9; 9: 88 - 12,5, 83:5: 86 -10,8IDI; 9: 85· 8,8:

1
;9: 92 - 20,5, 91 - 1895, 90 J 5: 94 - 19,0, 93 - 17,5 92 - 15,8, 91 - 13,6, 90 - 11,8, 89 - 9,7, 88 - 7,9, 87 - 7,2, 86 - 6,8, 85 - 6,0,84 

_ 7,1; 11: 86 - 11,5, 84 /8/-19; 89 - 16-16,8; 21: 91 - 18,5-18,~ (TOI, 5: 87.- 11,6; 21: - 5,75, 83 - 4,6: 9: 89 - 17,5, 88 - 149,87 - 13,3,86· 11,8,85 - 9,~, ~ - 8,9, 83 - 7,4, 82 - 6,3; 11: 89 

RENAULT 
9,5; 19: 92 - 20,S-21,S, 85 - 17,5. 86 - 12,3. 91 • 18.6, 21 nevada. 89 - 16,9, - 16,4, 88 - 15,0, 87 - 13,8, 86 - 11,6, 85 • 10,5, 84 - 8,7, 83 - 7,7, 19. 95 - 38,8, 94 - 35,8, 93 - 31,6, 
8,9. 25: 85 - 11,5; 11: 87 -13;2-13,~t2 - 27.7, 91 - 22,9, 90 -18 7, 89 -17,4; 21: 88 -17,6,87 - 15,4,86 -13,0, 85 -11,7; clio: 94 - 28,0, 

! ~~ 9: 83 - 7 IDI; 30: 80 - 5,4593 - 26,7, 92 - 24,3; laguna: 95 - 58,S, 94 - 49,0; 25: 94 - 34,S, 93 - 29,S, 92 - 28,0, 91 - 24,S. 

205: 86 - 11; 305: 81 IDI - 5;1205: 89 - 13,9,. 86 - .11,8~ 1 1 06: 92 - 1 ~,9; 309: 88 - 12,5, 87'205: 94 - 24:5, 9~ - 22,0, 92 - 18,5, 91 - 16,8, 90 - 15,3, 89. - 13,.9, 88 - 12,5, 87 - 11 ,O, 86 - 9,5, 85 -

PEUGEOT 
1309: 91 - 17,8,88 -14,5; 405:1309: 88 - 13,5, 405. 89 T 12,8, ~5. ?2 -24,8,. 88 - .17,9, 7,4, 84 - 7,1 , 305. 89 - 17,5, 88 - 16,3, 87 - 15,2, 86 - 14,0, 405. 95 - 35,0, 94 - 32,8, 93 - 29,S, 92 -
193 _ 26,9, 90 IBl - 18,9, 83 /8116,3; 605: 91 - 29,S. 87 - 16, 104. 77 - 2,3, 205. 87. ~125,9, 91 - 21,S, 90 - 18,7, 89 - 17,3. 
_ 175' 605: 90 - 32. 11 51Di: 305: 83 - 75 iD kombi/o 

http://sbc.wbp.kielce.pl
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POIIEDZIALEK 
I1nieniny o6cliotfzq: qJeneay!ćt: i !JVJnst:ant:y 

Kalendarium: poniedziałek jest 71 dniem roku. Do naJ bliższego sylwestra pozostało Jeszcze 295 dni. 11 
marca 1826 r. urodził się Francesco Nullo, włoski pułkownik, Jeden z przywódców powstania styczniowego, w 
1886r. urodził się Edward Rydz-Smlgły, marszałek Polski. 

Pogotowie Ratunkowe - 999 
Straż Pożama - 998 

Pogotowie Policyjne - gg'f 

KIELCE 

BIURO REKLAM I OGŁoSZEŃ 
"ECHO DNIA", 
ul. Targowa 18, 

tel.32-16-21 telJJax 32~, 
tzynne w godz. 7.30-20.00 

TEATRY I KlNĄ 
• im. S. żeromskiego 
- nieczynny 
• P11.iA "Kubuś" 
- nieczynny 
• "Romantica" 
.,Jumanji" USA I. 12 g. 9, 11, 13, 15, 

"Casino' USA I. 15g. 17, 20 
• ..Moskwa" 
'MIodzigniewni'USAI.15g.14,16, 

18, ' Pestka' pol. I. 15 g. 20 
• "Studyjne" 
"Młodzi gniewni" USA I. 15 g. lO, 

12 "Pestka' pol. I. 15 g. 16, ' Dr Jekyll i 
panna Hyde' USA I. 12 g. 17.45 

• "Echo" 
- nieczynne 

wvr:;rAWY 
Galeria BWA 

- Czyma od lXJlied2ial<u 00 ~ w g. 
11-17, niedziela - 11-15. GalerIa fłNA 
,,PIwnIce" - ~na GalerIa fłNA 
,,Na pIętrzB" - Kdekqa sz\JJ<i kiekld<iegJ 
śroOOwiska pIa:stycz:negl oraz SIJzedaż 
dziel szU<i ~ Gaaia ~na 
w g:x!z. 9-15 /&MI, riedzieIe - riec:zyn
oa/. 

MUZEA 
• Muzeum Narodowe 
-dawny Pałac Biskupi, pl. Zamkowy 

1 nieczynne 26.02 -19.03, przerwa kon
serwatorska SkrzydIo póInoale wysta
wa czasowa "Sztuka niemiecka 1450-
1800 w zbiorach polskich" - Czynne 
codziennie oprócz pon., wtor. w godz. 
9-16, niedziela - bilety ulgołt'9. 

• Muzeum 
przy Rynku 3/5 - wystawy stałe: 

.. Przyroda Kielecczyzny", "Kielec
czyzna średniowieczna" /Wystawa ar
cheoIogiczna/. Czynne IfYłJr6cz ponie
działk6w i śród! w g. 9-16, niedziela 
wstęp wolny; 

• OddzIał 
- Muzeum Lat Szkolnych S. Żerom

slóego loddział Muzeum Narodowego/, 
ul. Jana P8'Ma II 5 - wyst;Nła mate
ńał6w biograficznych i literackich z mł0-
dzieńczych lat pisarza. Czynne: wtorek, 
czwartek. piątek, niedziela /Wstęp woI
nyl g. 9 -16, środy g. 1 1-1 8, soboty nie
czynne; 

• OddzIał 
-Muzeum H. Sienl<iewicza w Oblęgor

ku /Oddział Muzeum Narodoweg:)I- od
wcn.orry wystrój mieszkaria pisarza oraz 
wystaNa. \logaf1c:zro-łi - czynne 
codzienne ~ pOIliec!ziakĆ7N i wtor
kĆ7N g. 10-16; 

• Zabswkarstwa 
w Kielcach -~ .;lBł1ItKowy 
~, )Iratja 1aW', ,TICI1SjXJt i ko
rn.ri<ar:.ja w ~ , Modefarstwo"
czynne 10 -17, pat - rieczyme; 

• Muzeum Wsi Kieleckiej 
- Drewniana architektura sakralna 

Małopolski, por1.-piątek 10-15, Dworek 
Laszczykoo, ul. Jana Pav.4a 116 

• I'BIkFln!j~",. mywnila:nl 
-wnętrza XIX- w. chalJp, XIX - w. ap

teka, dw& z Suchedniowa, wystaNa 
rzeźb J. 8ernasieY.1aza Czyrne wen ro
boczeod9-14.~. 

• Muzeum Zbiorów Geologicz. 
nych 

Kielce, ul. Zg:xla 21 - wystaNa s1aIa: 
zbioIy geoIogic:z:ne skal, mi1erał6w i ska
mieniabści, 600 miion6w lal hisbii Gór 
Świętokrzyskich, st.roNCe mi1eraIne Kie
Iea::zyzny. Czyme poriedziaIek -pią)3I< g. 
8-15; 

0S1RE DYŻURY 
szPITAU: 

wewnętrzny: Kościuszki, chirur
giczny - Czarn6w 

APTEKI: 
S;Jy dyiLr dzien"T)', ro:r?f i ~ 

pelniapteka prywatna os. Na Stoku 51 
D, ul. Zagórska 62, Cefarmu - Sien
kiewicza 28 Apteka przy Pogotowiu 
Ratunkowym w Kielcach ul. Sw. Le
onarda 10 czynna w soboty w godz. 
8-20, niedziela 8-14. 

TELEfONY; 
Straż Miejska-986, 68-75-15 (CZ}m9 

caIą cXbę); 68-75-33 ~ godz.,7 -15, po15 
fax); pa;ta'ulió, ~ne 7-22 9"001 ieśde 

67~13, dwa2ec PKS 00{)1-10, 
os. Świętdo'zys\<ie 31-1541. Pamc eter 
!PNB -66-00ai, ~ E'roErget)'CZre 
~-Miast>-991,~ ~-
31.a}ID i 002, Pog:bIie Wod.-ł<a1.-004, 
00., eIek!Jyczne RPGM. ~. 61-1633, czyn
newgodz. 15-23wenJ")OMiZBdiewgodz. 
7 - 23, w envdle od ~\:t 31-1647 i 
4:n94 

RAOIOTAXl31-11-11 
bezpłatny dojazd do 

klienta, - najllższe ceny, -
.20 km - 40% zniżki 

Radio Taxi "Ewopa" Kielce, 
611-611. Dojazd gratis 
Kar1a s1aIego klienta 

110\11185 

• "ORBIS". Kidce. te!. 68-05-
62. 68-05-63 Rezerwacja 
i sprzedaż bDetów: 

- k*1Iczychwszyslldch 
przewatri(ćw 

-~ 
~ 

- promowych 
- zagranicznych 

I krajowych PKP 
- rezerwacja hoteli 

na całym świecie 
- ubezpieczenia - turystyka 

81". 

• Agencja Turystyczna 'Slg
ma". Kielce ul. Sienkiewi
cza56tel./fax /4841/ 66-
44-32, 66-24-32. 

- sprzedaż biletów: 
- lotniczych 
-promowych 
- autokarowych 
- wycieczki krajowe I zagranicz-

ne 
- wczasy, obozy młodzieżowe 
- sprzedaż katalogów ·TUI' 
- wizy, paszporty, ubezpiecze-

nia ·Warta· 71IWl/VAT 

• Punkt Konsultacyjny do 
Spraw Uzależnień 

lalkoholizm, narl<ornania/ - tel. 439-
86. Poniedzialek-piątekwgodz.14-18. 

• Telefon Murania dla dzieci. 
młodzieży. rodziców 

-r:ztmY w środy i czwartki w g:x!z. 18-
20. Pod nlm9l"elT1 ~56 dyżI.n4ą rsJ
crołog, pedagog,lekaz. 

• Psycholog, pedagog 
pomogą Ci - zadzwoń tel. zaufania 

66-17-41 poniedz. i czwartki w godz. 
15-17; 

• Telefon zaufania 
(da Jujzj z Jl'OIjemem ako'lobłlym) -

od pOIied2iaIo.J do piątku w g:x!z. 18 -ID, 
ta. ~ (pą!ek róMież - na1IanaIla). 

• Postoje taksówek: 
osobowe -plac Dwon::owytel. 68-33-

99, ul. Piekoszowskatel. 515-11; ul. To
porowskiego tel. 31-<J9-67, ul. Jesiono
wa leI. 31-79-19, ul. Mielczarskiego tel. 
66-40-'40, ul. Szymanowskiego tel. 488-
45. Bagażowe - ul. Armii Czerwonej tel. 
68-06-68 

• Szpitale 
- Czam6w - 662-481, ul. Kościuszki 

- 467-43, ul. Prosta - 618-525, MSW-
420-21 , Czerwona Góra - 508-41. 

• BIM 
- nformaqa o prywatnych usługach 

medycznych - tel. 68-61-67, 27.fi97. 

USŁUGI LEKARSKIE 
• USG-Ginekologla 

i położnictwo 
lek. med. Piotr Sondej - Szpital 

MSW, wt. 17.15-18.15; śr. 14.40-
15.40; pt. 14.40-16; 

• GABINET PEDIA1RYCZNY. 
WIZYIY DOMOWE. DR 
SZCZUKOCCY - 011. Pod Dal
nią. ul. POWWNIAKA 4. teł. 
68-48-91. CndzIermłe 16-22, 
soboty 10-16. niedziele i 
święta nieczyne 221AK1M1UP 

• NAGł.APOMOCLEKARSKA 
LEKARZY SPECJALISTÓW 

- WlZXTY DOMOWE - pediatr6w, 
chirurg6w dziecięcych, intemistĆ7N, or
toped6w, laryngolog6w, okulistĆ7N, 
neurologĆ7N, badania ekg. Zgloszenia 
codziennie 11-20, tel. 31-56-50. Wizyty 
domowe 14.30-22/dni powszednie!, 
11-21 Idni wdne/. 

• DR BRODECCY - dermato
logia. kosmetologia. chi
rurgia plastyczna. gabinet 
kosmetyczny. pediatria. a
kupunktura, alergologia. 

geriatria - ul. Wojska Pols
kiego 51. tel. 68-76-04 

PlJ/IU<MlVAT 
• Alkoholowe odtruwanie, 

ESPERAL 
Choroby płuc, oskrzeli, wi
zyty całodobowe 15-20-21. 
pager 971-019564 

80/1812 

• "Omega" 
PRYWATNA PRZYCHODNIA OR

DYNATORÓW I SPECJAUSTÓW ul. 
Jagielońska 70 .• CEFARM' czynna 8-
l8/SObOła 00 14/, tel. 547-44, 574-11 
wew. 321 

• SPECJALISTYCZNA PO-
MOC DLA DZIECI "VITA
MED" 

- wizyty domowe i ambulatayjne 
w godz. 16.~-21.~, w soboty, nie
dziele i święta 9-21.30 - tel. 32-35-11 

• POMOC LEKARSKA DLA 
DZIECI 

- tel. 66-33-66, wizyty pediatry c0-
dziennie 15-22, niedziele i święta 7-22. 

• SPECJALIS1YCZNE POGO
TOWIE DLA DZIECI 

- zgioszenia codziennie w godz. 7-
24, tel. 68-46-36 kJb 61-38-20. 

• POGOTOWIE PEDIAT-
RYCZNE "POD~" 

- ul. Poiowniaka 4, tel. 68-48-91, am
bulatorium, 'WIZfTY domowe. 

• TEL. 485-15 - "ZDROWIE" 
- W1Z:fTY DOMOWE - CODZIEN

NIE OD 7 DO 20 - kardiolog z ekg, la
ryngolog, neurolog, dermatolog, pe
diatra, intemista, chirurg, badania la
boratoryjne, zastrzyki li inne usługi 
pielęgniarskie- w domul. Szkoła Ro
dzenia, usg lultrasonografie! ogólne, 
ginekologiczne, ciąża, próby wysiłko
we, ekg komputerowe. Dom Rze
miosla, ul. Warszawska 34, codzien
nie od 7 do 20, soboty, niedziele 8-20. 

• POGOTOWIE STOMATO
LOGICZNE 

- lecznica ,Medistar", ul. War
szawska 34. IDOM RZEMIOSŁN, 
czynne NON- STOP - tel. 439-45. 

• DYŻURUJ,,-CY GABINET 
STOMATOLOGICZNY 

Kielce, ul. Tatrzańska 91, soboty, 
niedziele i święta 1 0-21, tel. 31-80-68 

• SPÓŁDZIELNIA LEKARS
KA 

- gabinety czynne w godz. 8-20: ul. 
Paderewskiego Id. Buczka! 42, tel. 66-
30-19 - stomatologia, ul Konopniooej 5, 
tel. 31-50-16 - stomatologia /Znieczule
nieog6łne/, interna, ul. Hipoteczna3, tel. 
486-44 - stomatologia. ginekologia, cy
tologia, analityka. ul. Kościuszki 11, tel. 
450-96 - stomatologia, gabinety specja
listyczne. 

• Prywatne Usługi Medyczne 
Szpitala Dziecięcego 

Ambulatorium Pediatryczne tel. 
61-53-07, Całodobowa opieka 
pielęgniarska tel. 61-53-07, Wyko
nywanie badań EKG tel. 61-55-25, 
w. 225, Wykonywanie badań RTG 
tel. 6f-55-25, w. 250, Wykonywanie 
badań USG serca tel. 61-55-25, w. 
225, Wykonywanie badań EEG tel. 
61-54-60, Calodobowe anal izy la
boratoryjne tel. 61-55-25, w. 213, 
Ambulatoryjne Ubezpieczenie 
Szpitala tel. 61-53-07, Wykonywa
nie zabieg6w chirurgicznych - infor
macja w poczekalni Izby Przyjęć 
Chirurgicznej. 

• Centrum Bezoperacyjne
go Leczenia Prostaty 

Kielce, ul. Seminaryjska 27B, 
tel. 61-30-60 - specjaliści urolo
dzy 

31/AKM/RUP 
• SELMEDlC - SpecJalis

tyczny Ośrodek Chirurgii 
Ogólnej, Plastycznej, 
Kriochirurgii i Ortopedii 

Kielce, ul. Chęcińska 14A, tel. 68-
74-86 

34/AKM/RUP 

INNE USŁUGI 
• USŁUGI POGRZEBOWE 
CAŁODOBOWE 

- PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG 
KOMUNALNYCH - tel. 31-70-47, 66-
31-77,467-88. 

• POGOTOWIE POGRZEBO
. WE "USTRONIE" 

• - USŁUGI CAŁODOBOWE -
tel. 61-29-18. 61-39-12. 

HOLOWANIE POJAZDOW 
KRAJ I ZAGRANICA 

1 421-71 

POMOC DROOOWA I 
61-79-76 MHZ9R 

POMOC DROGOWA, 
KIelce, 31-69-20 

KO;\;SKIE 

BIURO REKlAM I OGŁOSZEŃ 
"ECHO DNIA" 

ul. 1 MajatelJfaX36-26 
czynne 10.00.14.00 

• KIno "Adrla" 
"Francuski pocałunek" g. 16, 18 

osmO\\IEC 

BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ 
,,ECHO CNA" 
KluJ) "PrImo" 

ul. KochanowskIego zt1. 
teI.62-1&65, 

czynne 12.00 -16.00 
• Apteka dyżurująca: 
ul. Sienkiewicza 84 tel. 63-14-91 
• Biuro Wystaw Artystycz

nych 
Wystawa dokumentacji Sceny 

Plastycznej KUL Leszka Mądzika "Z 
mroku' czynna codziennie do 19 
marca, z wyjątkiem poniedzialk6w, 
w godz. 9-17 

• Muzeum Historyczno-Ar
cheologiczne 

Czynne: wtorek - piątek w g. 9-
16.30, sobota 8-f5, niedziela: 13-
16.30. Wysł2!Ny stale: Poczet książąt 
i kr61ów polskich wg M. Bacciarellego, 
sala portretów właścicieli Ostrowca od 
XVII do XIX w. Wystawy czasowe: 
.. Potop szwedzkl~ -Idzieje wojen poIs
ko-szwedzkich w XVII w., "Na porcela
nie malowane' - wzornictwo prze
mysłowe Kazimierza Czuby. 

• Rezerwat i Muzeum Ar-
cheologiczne w Krze-
mionkach 

- Czynne: wt-pt. g. 9-15, sob.
niedz. na wcześniejsze tel. zgłoSZenia 
Ik. 0-47 tel. 62{)9-78/ . Wystawy ,Pra
dzieje człowieka·, .G6mictwo krze
mienia w neolicie', dwie podziemne 
galeńe turystyczne 

• TeJdiloy: 
Informacja i rezerwacja bilet6w 

PKS tel. - 65-38-64, przejazdy rodzin
ne - 65-23-40; Autoholowanie - sam. 
ciężarowe i autobusy, czynne caIą 
dobę - tel. 65-38-28. 

ECHO-TAXI 
tel. 62-11-11 

azd do klienta 

SKARŻYSKO-KAl\ I. 

• Apteka 
- ul. Apteczna 7 

KINA 
• "Wolność" 
-nieczynne 
• "Metalowiec" 
' Gir! Guide' pol. I. 15 g. 17, 19 

POSTOJTAXI,Pf'(Z( OWORClf' 
rie pobiera opIctyza dc:jIzd 

łeI. 513-700 bo\! 

DAREX -RacJo TIIId 
telS37-378, 9&3; 

srAR·\1110WlCE 

• Apteka: 
ul. Marszalkowska 17; 
• KINO Miejskie -
nieczynne 

• KINO .Kuźnica" 
-nieczynne 

~H)7JS1 .. ()\\' 

• KI«) .,Ballada" 
nieczynne 

.I EURZE.I<'>W 

• KINO 
nieczynne 

IWSKO 

• KINO "Zdrój" 
'Ace Ventura' USA I. 12 g. 16, 

18.30 
• Galeria BW A 
,,zielona" Galeńa czynna wt-sob. 

w godz. 11·17, niedziela 11-15; .'Nemi
saż" malarstwa i rzeiD; Jarl.Jsza Trzeb. 
nickiego z Klakowa 

PIŃCZÓW 

• KINO "Belweder" 
nieczynne 

KAZIMIERZA WIELKA 

• KINO "Uciecha" 
nieczynne 

WŁOSZCZOWA 

• KINO 
"Clueles" USA I. 12 g. 16.30, 

18.30 

STOPNICA 

• KINO "Powiew" 
nieczynne 

Redakcja nie odpowiada 
za zmiany w terminarzach 

~ TV i 'Radia regionalne 

RADIO KIELCE 
0.00-9.00 Wiad. Ico godzinęl 

11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00 Wiad. 5.00 Nowinki z Radio
wej 6.00, 17.00 Aktualn. dnia 6,25 
Notowania giełdowe 6,50, 7.50 Sytu
acja na drogach 7.30, 17.30 Sport 
8.10 Muzyka i reklama 8.30 Gospo
darka i my 8.45 Dziś w pr. 8.50 Radio
wa giełda pracy 9.10 Nie czytaIeś -
posłuchaj 9.15 Muzyka dla wszystkich 
10.00, 12.00. 14.00, 18.00, 20.00 
Mag. inform. 10.10 Regionalne noto
wania walutowe 10.14, 12.10 Kurier 
ogłosz. 10.30 źródła idei europejskiej 
(II) spotk. z prof. B. Geremkiem 11.10 
Sprawa na dziś 12.00 Plus w południe 
12.20 Prosto z gminy 12.30 W ludo
wych rytmach 13.10 Rozmait.1 muzy
ka 14.15 Gitarowe harce 14.55, 19.50 
Język angielski 15.10 Auto radio - mG
to radio 18.00 Plus 18:30 Mag. film. 
19.10 Muzyka z krainy kangur6w 
19.55 Baśnie do poduszki 20.1 O Radio 
po kolacji: O sztuce mówienia 22.00 
BBC 23.00 Z wielkiej symfoniki 0.00 
Nocne Kielce 

RADIO JEDNOŚĆ 
6.30, 8,00, 9.00, 10.00, 11.00, 

13.00, 14.00. 15.00. 16.00, 17.00. 
18.00, 19.00 Serwis inform. 6.35 • 
15.10 Kalendańum 7.00 Transm. 
mszy św. z kościoła Św. Tr6jcy 8.30 
Rynek pracy 9.07 Sport 9.15 Gość 
w studio 9.45. 14.10 Komunikaty 
i oglosz. 10.15 Wiad. kultur. 10.25 
W prawo patrz111.10 Kościół w kra
ju i na świecie 11.30 Anioł Pański 
12.15 Przegląd prasy katol. 12.25 
Praktyczne rady 12.40 Lektura dnia 
13,15 Notowania giełdowe 13.20 Ko
mentarz do notowań giełdowych 
z Domu Maklerskiego Penetrator 
13.45 Muzyczne kalendańum w pi
gułce 15.30 Kącik melomana 16.00 
Serwis inform. Radia Watykańskiego 
16.30 Kielecki dziennik radiowy -
blok report. 17.30 Coca cola is the 
music 18.05 Czas na modlitwę 18.30 
W starych Kielcach i okolicach 19.05 
Mixo-mania 19,30 A dlaczego? 
20.00 Audycja wieczorna Radia Wa
tykańskiego 20.25 Nowości na 
półkach księgarni Jedność 21,00 A
pel Jasnog6rski 21.05 W poszukiwa
niu prawdy 22.00 Teraz jazz 23.05 
Powt. lektury dnia 23.20 Muzyka do 
snu 24,00 Błogosławieństwo 0.15 
Noc na Wzg6rzu 

RADIO FAMA 
0.50-23.50 Serwis inform./co go

dzinę/6.10, 7.10, 8.10,14.10,15.10, 
16,10 Inform. drogowe 5.00-10,00 
Bez budzika 6.00 To bylo wczoraj 
6.35 Konkurs Wielki Szu 10.00-
15.00 Blok inform.-muz. 11.05 Kolo
rowe Zamieszanie 14.15 Sportowy 
lufcik 15,()()'18.00 Popołudnie 
z Famą 16.00 Notatnik kulturalny 
16.05 Startuje 1 na 100 18.00-20.00 
Kubeł śmieci 20.00-22.00 Na ostro 
22.00-24.00 Frapująca audycja mu
zyczna 24,00-5.00 Fama nocą 

0.45 Wiad. Ico godzinęl 10.26, 
11.26, 12.26,13.26, 17.26, 18.26 Pr. 
regionalne 6.26, 6.59. 7.26, 7.59, 
8.26, 8.59, 14.26, 14.59, 15.26, 
15.59,16.26,16.59Traffić5,00-9.00 
Rano Mogę Fruwaą, m.in.: 6.35 Po
ranny toster 8,00 Gość na śniadanie 

8.35 Nowości literackie 9.()()'13,00 
Radio Materii Formy, m.in.: 9.00 Po
szukiwany, poszukiwana 12.00 
Black and White 13.00-17.00 Rela
cje Migawki Flesze, m.in.: 15.35 
Wiódł ślepy kulawego 17.()()'20.oo 
Rockujemy Muzykę Fantastyczną, 
m.in.: 19.05 MTV radio news 19.35 
Rosyjska ruletka 20.00-22.00 Radio 
Muzyka Fakty, m.in.: 20.15 Mad Hat
ter 22.00-1.00 Rock Metal Funky, 
m.in.: 23.05 MTV radio news 1.00-
5.00 Rozterki Marzenia Fobie, m.in.: 
2.00 Nocne odloty 

TV KRAKÓW 
8.00 Kronika 8,10 Kraków na 

dzień dobry 8.30 Zwierzęta z ginące
go lasu - seńal anim. 8.55 Niebez
pieczna - serial wenez. 9.40 Wbrew 
wszystkim - serial dok. 10.10 Wycliffe 
i kolo śmierci lpowt./ 11.45 Cyklomo
toabecadło Ipowt./ 12.00 Retransm. 
TV Polonia 15.00 Powitanie, pr. dnia 
i pytanie konkursowe 15.10 Mr Bo
gus - seńal anim. 15.35 Kr61 Artur 
i rycerze Okrąglego Stołu - serial a
nim. dla dzieci 16.00 Miód i pszczoiy 
- serial dla młodzieży 16.30 Skrzydła 
bliżej marzeń - mag. lotniczy 17.00 
Wsp6lne sprawy - mag. samorząd. 
17_15 Niebezpieczna - serial wenez. 
18.10 Kronika 18.40 Mag. region. 
19.00 Opinie - publicyst. polityczna 
19.30 Rytmy przyrody - austral. seńal 
dok.-przyr. 20.00 Duchy - seńal ang. 
20.55 Poza rok 2000 - pr. populamo
nauk. 21.50 Kronika 22.00 Sport 
22,05 Mag. sztuk pięknych 22,30 A
lice - mag. kultur. 22.55 Nasza ante
na 23.00 Sierpniowe rapsodia - film 
jap. 0.38-1.00 Muzyka na dobranoc 

TKK 
17.15 Kielecki kwadrans - mag. in

form. 17.40 Powitanie 17.45 Opo
wieści biblijne - serial USA 18.15 Lu
dzie i sprawy 18.30 Banana Split -
serial USA 19.00 Saper - teleturniej 
na telefon 19.20 Przeboje domowe
go kina 19.55 Kopciuch - serial 20.50 
Muzyczne nastroje - Koncertzespołu 
Animato 21.25 Kielecki kwadrans -
mag. inform./powt./21.5O Kojak - se
rial sens. USA 23.00 Wychować Mi
randę -seńal USA 23.30 Szpital miej
ski - serial USA 0.15 Telegazeta TKK 

E LSAT 
STARACHOWICE 

9.00 He-Man - serial 9,45 Za 
wszelką cenę - serial 10.15 Szpital 
miejski - seńal 11,00 Program lokal
ny 16.35 Zapowiedź programu 16.40 
He-Man - serial 17 .30 Program lokal
ny 18.00 Za wszelką cenę - serial 
18.30 Przeboje domowego kina 
19,00 Szpital miejski - serial 19.45 U
lice San Francisco - serial 21.15 Ko
jak - serial 22.05-22,30 Odrobina 
miłości - serial 

TYK OSTROWIEC 
18.00-22.00 Blok ATY 18.05 

Potęga miłości - telenowela ko
lumb. 19,00 Spotkanie z reżyse
rem: A. Wajda 20.00 Na zachód od 
marzeń - seńal obycz. USA 20.45 
Muzyka z MCM 21.00 Wrestling -
mag. sport. 

,' ~ ,Notatnik kultut;~lny 
KONCERT "TANGO" 
-ODW~NY 

PIA .Estrada Swiętokrzyska' 
w Kielcach informuje, że mający się 
odbyć dzisiaj koncert ,Tango' 
z przyczyn od .Estrady· nieza
leżnych zostaje odwołany. Zwrot za 
bilety w miejscu ich zakupu. 

WIELKANOC W TRADYCJI 
I OBYCZAJU 

W dniach od 11 marca do 30 
kwietnia w czytelni Czasopism WBP 
przy ulicy Pociaszka 17 w Kielcach 
czynna będzie wystawa pt..Wielka
noc w tradycji i obyczaju' - mateńaly 
ze zbiorów Czytelni Czasopism WBP 
w Klelcach.Zwiedzanie wystawy: po
niedzialki, wtorki, czwartki I piątki 
VI godz.9-18, w soboty 9-15. 

ZAJĘCIA W KLUBACH 
* Klub .PoIonez", ul. Pocieszka 17, 

prowadzi zapisy na gimnastykę cia 
pali, rebirthing - joga oddechowa, gim
nastykę tai-czi, kurs tańca towarzyskie
go, dla dzieci: zajęcia tańca nowoczes
nego, Klub Małego Dziecka - codzien
ne zajęcia dla 4- i 5-Iatk6w, modelamię 
lotniczą oraz kolo fotograficzne i sekcję 
karate. Informacja tel. 27-874. 

* Dla dzieci OK ,Sabaf proponuje 
udział w zajęciach sekcji fotograficz
nej i szachowej. 

* Klub Nauczyciela, ul. Okrzei 9, 
zaprasza młodzież i doroslych, 
w poniedzialki i czwartki o godz. 18, 

na kurs tańca towarzyskiego oraz 
dzieci od 8 do 14 lat - na zajęcia zes
połu tanecznego, kt6re odbywają się 
w czwartki o godz. 16. 

WYSTAWY 
* W Klelec~im Centrum Kultury 

czynna jest wystawa prac Wojciecha 
Nowaka - rzeźba. 

* Wystawę akwarel Bolesława 
Cetnera pt. .Krajobrazy' można 
oglądać od poniedziałku do piątku, 
w godz. 9-15, w Klubie Stowarzy
szenia . Civitas Christiana· w Kiel
cach, ul. Równa 18. 

* 16 marca o godz. 15 w WDK 
w Kielcach odbędzie się wernisaż 
wystawy retrospektywnej plastyki nie
widomych pn .• Stany mojej duszy'. 
Wystawa połączona będzie z giełdą 
prac niewidomych i niedowidzących 
plastyk6w. Wernisaż uświetni koncert 
finałowy laureatów 0g61nopolskiego 
Konkursu Recytatorskiego /16 marca, 
godz. 16, sala kominkowa WDK/. 

KONKURS 
"ASY 

Z NASZEJ KLASY" 
Wojewódzki Dom Kultury im. J. 

Piłsudskiego w Kielcach wznawia 
turniej artystyczny kieleckich szkół 
ponadpodstawowych pod nazwą 
,.Asy z naszej klasy·. Zgłoszenia 
szkół przyjmowane będą do 10 
marca. 

IGOAl 

http://sbc.wbp.kielce.pl
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~ Telewizja Polska 
TVP 1 

6.00 ,Kawa czy herbata?': ,Kalen
darium XX wieku', ,Sportowa 
apteka· 

7 AS ,VIP' - rozmowa Jedynki' 
8.00 ,Moda na aukces' (198) - aertal 

obycz. USA 
8.30 ,Jadll, Idll dzieci drogll' - tele-

turnieJ dl. dzieci 
9.00 Wiadomości 
9.10 ,.Mama I Ja' -pr. dla mamy 13-etka 
9.25 GlmnasłytJi dl. przedszko-

I.ków 
9.30 ,Domowe przedszkole' 
9.55 ,PorozmawiaJmy o dzlecl.ch' 

10.05 ,Dr Qulnn' (63) (powt.) 
10.50 Muzyczna Jedynka 
11.00 ,Programik dl. zwlefZlltek' 
11.15 ,Dzieci takle Jak n.sze' 
11.30 ,ludzki świat' - m.g. 
12.00 Wiadomości 
12.10 .Agrobiznes' - roln. mag. In

form. 
12.15 ,Indeks' 
12.40-14.50 TV Edukacyjn.: 12.40 

,Oświatowe Informacj.' 12.45 
,Szkoła niejedno ma Iml,' 
13.05 .,zI.lonym do g6ry' 13.35 
.Obllcza Austrii': ,Gospodarz 
na Dachstelnie' 14.00 ,KraJob
raz z cisem': ,Kiedy przyjdzie 
wlosna?'14.10 ,I ciało I duch': 
,Mandalll- dobre przesłanie' 

14.50 Zapowiedź programu 
15.00 ,Drgawy" - pr. dla młocIych wl

dz6w 
15.30 ,Moda nasukces' (198) (powt.) 

TVP 2 

7.00 Panorama 
7.10 "Sport telegram" 
7.15 "Poranny maga~n Dw6Jkl": 

"DziennIk krajowy ,"Gość po
ranny" 

7.50 "Akademia zdrowIa Dw6Jkl" -
pr. sport. 

8.00 Program lokalny 
8.30 "Zdr6wko· (11) - seri.1 kom. 

USA 
9.00 Świat kobiet" - mag. 
9.30 "Nasza wielka rodzina" (11) 

"Ostatnie schronienie hisz
pańskiego rysia" - Jap. serial 
dok. 

10.00 "Krzyż6wka 13-latk6w' - pr. dla 
dzieci 

10.25 ,FamIlIada" (POwL) 
10.50 ,Skrzydła bliżej marzeń' 

11.20 "Wspólnota w kulturze": "Pol
skie muzea w SzwaJcarii' 

12.00 ,Blogre1le': "Ollver Stona" -
111m dok. USA 

13.00 Panorama 
13.20 "Szampański Charlle' (1/4) -

kanad.-fr. aerial obycz. 
14.10 "Cli pol" - mag. muz. 
14.40 ,Muzyczne nowości Dw6Jkl' 
14.55 Powitanie 
15.00 "Reboot" (12) "Pojedynek 

z Megabajtem" - serial anlm. 

POLSAT 

7.00 "Halo Gralmy' - pr. muz. 
7.20 ,Vel Vel Vel" - pr. muz. 
7.30 "Kalambury' - pr. rozr. 
8.00 "Czarodziejka z kSI,życa' - se-

rlal.nlm. 
8.20 "Klub Ledy Fltness' 
8.30 ,Grace w opalach' (59) - serial 

kom. USA 
9.00 ,Na południe' (26) - serial sens. 

USA 
10.00 .Za wszelki! cen,' (99) - braz. 

serlalobycz. 
11.00 "Disco Polo Uve' 
12.00 ,Dyżurny satyryk kraju' - pr. T. 

Drozdy 
12.30 Reportaż 
13.00 "Jesteśmy' - pr. red. katol. 
13.30 "Tylko dla dam' - mag. 
14.00 .Oskar" - mag. 111m. 
14.30 .Kuba zaprasza' - talk ahow 
15.00 "H.1o Gralmy· - mag. muz. 
15.20 ,Vel Vel Vel' - pr. muz. 
15.30 .CzarodzleJka z kalfżyca· - se-

rIalanim. 
16.00 Inlorm.cJe 
16.15 "TwóJ lekarz" - mego med. 
16.45 "Alf" (10) - aertal kom. USA 
17.15 ,Kal.mbury" - pr. rozr. 
17.45 "Webater" (79) - aertal kom. 

USA 

TV POLONIA 
7.00 P.noram. 
7.10 DzIeń dobry z PoIakl 
9.00 Wiadomości 
9.10 Program dni. 
11.15 "Krzyżówka szczfśela' (powt.) 
9.45 "Bajki pena Bałag.na· (powt.) 

10.15 "Radio Romans' (8) "Wa. 
kend" (powt.) 

10.45 Blokprogram6wedukacyJnycłl 
12.00 Wiadomości 
12.10 Program dnia 
12.15 Polonica: "UwIfz1onyw Rio· -

pol • 111m f.b. (powt.) 
14.10 .AU1o-Moto-Klub· (powt.) 
14.25 "Rozmow. dni.' 
14.55 Powitanie, program dni. 
15.00 Panoram. 
15.20 FIlmy z NIepokalanowa: ,Czte

ry" 
15.50 ,.zbłękana królewna?· (1) - pr. 

J. NowIkowsklej o Annie Wa
z6wnle 

16.20 .Gość TV Polonia· 
16.30 "Zawód amator" - Amatorski 

Klub FIlmowy w Białymstoku 
17.00 Teleexpress 
17 .15 ,Szóstka na sz6stk,· - teletur

nie) dla młocIych widzów 

16.00 ,.AItem.tJvI· - pr. dla mIodych 
widzów 

16.25 ,DzIejnik' - pr. dla dzlecł 
16.50 ,Kalendarium XX wieku' 
17.00 Teleexpress 
17.20 .Forum' - pr. publlcysL 
18.10 ,Murphy Brown· (53) - serbii 

kom. uSA 
18.35 ,Powidoki Marka Nowakows-

kiego': ,Vivat Polonia' 
19.00 Wieczorynka: 1IImy przyr. 
19.30 Wiadomości 
20.10 Te.tr TV: ,Obrona Keyaowe[ 

wg Brunon. Wlnawera, ret. 
Adamik, wyst.: J. Nowicki, J. 
Peszek, A. Radwan, A. Hudzl.k 
lin. 

21.50 ,Pula dni.' - pr. publlcyat. 
22.05 ,Tydzień prezydenta' - pr. pub

IIcysL 
22.15 ,Mlnl.tury": Andrzej Szmldt

Wiersze wybr.ne' 
22.25 "MdM, czyli Mann do Meterny, 

Materna ao Manna" - talk show 
22.50 "PrzegilId militarny': ,Powrót 

lakry" 
23.05 Wiadomości 
23.25 ,Mistrzowie kina - Ingmar Ber

gman": ,Goście Wieczerzy 
Pańskie)' - dram. szwedz. 
(1963 r., n mln.l, rei. l'!!ImBr 
Bergman, wysL: (;unnar BJom
atrend, Ingrid Thulln, Max von 
Sydow, Gunnel Undbom lin. 

0.40 Reportaż 

1.00 "Przeboje B. Kaczyńaklego' 
2.00 Zakończenie programu 

15.25 ,Akademia zdrowi. Dw6Jkl' 
(POwL) 

15.35 "Sportowe hobby': "Telewizyj-
ny klub sportowy Dw6Jkl' 

16.00 ,Pancerna pl,ść" - rep. 
16.15 "Pokonać siebie" - rep. 
16.30 "Gol" - mag. piłkarski 
17.00 "Fabryki wd6w' - ang. 111m dok. 
18.00 Panorama 
18.10 Program lokalny 
19.05 ,Koło fortuny' - teleturniej 
19.30 ,Krzyżówka 13-latków" (POwL) 
20.00 ..zdrówko' (11) (powt.) 
20.30 .Auto" - mag. motoryz. 
21.00 Panorama 
21.30 "Sport telegram' 
21.40 ,ł;ła bezdrożach szcz,ścla" (3) 

,Swlatlo I cleń" - nlem.-austr.
wł. serlalobycz. 

22.35 .)(VII PrzegilId Piosenki Aktor
skieJ we Wrocławiu': ""defon
BJadll, czyli sen o letniej nocy' 
- retranam. spektaklu, reż. P. 
Cleślk, wySL: S. Cellńska, A. 
Kotulanka, M. NIemiraka, K. 
Skrzyneckalin. 

0.05 Panorama 
0.10 "Sergiusz Rachmaninow" -

ang. 111m dok. 
1.00 Zakończenie programu 

18.15 "Pomoc domowa" (10) - serial 
kom. USA 

18.45 Informacje 
18.55 ,Prawo Burke'e" (23) - .erlal 

krym.USA 
19.50 Informacje 
20.05 Film n. telefon: ,Rekin" - fr. 

111m aens. (1991 r., 87 mln.), ret. 
Claude Bolssol, wysL: Je.n-
Claude Oauphln, Grace de C. 
pItani, Marco BISIOn lin. (Uko-
chana żon. SfdzIego, Severlne 
zostlła porw.na I grozi jej 
śmiertelne niebezpieczeństwo. 
Okazuje si, Jednak, te prawda 
wygilIda trochf Inaczej ... ) 
"Deaperacl' - dram. USA ~1971 
r., 84 mln.), reż. Frank O. G lroy, 
wyst.: Shlrley MacLelne, Ken-
n8th Mara, GeraJd O'Loughlln, 
Sada Thompaon I In. (Za-
możne, bezdzietne melż.eństwo 
Jest gorzko rozczarow.ne pro-
wadzonym stylem życi .... ) 

22.00 Informacje I blzn .. Informacje 
22.25 Życie Jak aen· (53) - serial kom. 

USA 
22.50 .Egzamln doJrz.eIoścł" - pr. 

rozr. 
23.50 ,Na każdy temat" - talk show 

0.50 "Twbo T.- Grelmy" - pr. 11'AIZ. 
1.25 Pożegnanie 

17 AS ,Krzyżówka szc:zt'el." - tełe
tumie) 

18.15 ,.Janosik" (10) .Wszyscy u 
Jednego· - pol. aertal przygod. 

111.00 ,.zaproszenia' 
111.20 Dobranocka 
19.30 WI.dOlTlOŚCI 
20.00 Sportowy tydzień 
20.20 .Czy nas Jeszcze pemlttasz?· 

- pr. W. Pogranicznego 
20.40 "SPOJrzenia na Polak," - pr. 

publlcyaL 
21 .00 P.noram. 
21.30 "Cume, bllła I w kolorze·: 

Pasażerka" - dram. pol. (19153 
f., 5' mln.), rei. A. Munk, wysL: 
A. Slęakl, A. CJeplelewska, J. 
Kreczmer, M. Walcz_ski I In. 

22.25 Program na wtorek 
22.35 "Ballady z kor'lce wlełw" (4) -

pr. roU. 
22.50 . Opus DeI - DzIeło Boga· -film 

dok., rei. R. Metyja, M. B. Vogt 
24.00 Camerata 2 - mego muz. 

0.25 Panorama 
0.35 ,,zabłąkana królewn." - (1) 
1.05 ,,J.nosik" - (10) "Wszyscy za 

Jednego" - serial (powt.) 

MIĘDZ\'NARODOWE 

[I TARGI [I 
MOTORyzACYJNE 

AUTO TOUR MARKET 

Centrum Targowe Kielc~ 
13-17.03.96 

ZAPRASZAMY ł 

HURTOWNIA 
ELEKTROTECHNICZNA 
J. Stalewski i s-ka 

nYlt'"'Mr.r"'Im 

Kielce, ul. Miła 26, tel. 539-88 

- dojazd od ul. Jagiellońskiej 

PAPIEROSY KRAJOWE 
I ZAGRANICZNE 

ZAPAŁKI I ZAPALNICZKI - BIlETY MZK 
• BATERIE, LATARKI, AIMY FOTCGRAFICZNE, 

KASETY AUDIO-VIDEO 
• GUMY 00 ŻUCIA, TIK-TAK, MENTOSY, 

UZAKI, CZEKOLADY 
• PREZERWATYWY, ARTYKUŁY 

HIGIENICZNE ZAMÓWJENIA 
TELEFONICZNE 

OD 7 DO 22, TEL 61-70-91 
DOWÓZ GRATIS, REAUZACJA 
ZAMÓWIEŃ DO 1 GODZINY 

CZYNNE OD 7 DO 17, SOBOTY OD 7 DO 14 

Kielce, ul. Jana Pawła II 12, tel./fax 61-7~91 

KREDYT V SERWIS 
AGENCJA MARKEI1NGU i USUJG FINANSOWYCH 
~ KIelce, ul ŹródIowa 17a, teŁ (041) 68$41, ~2, ~21 

I Oddział KIELCE, ul. Paderewskiego 47, teł. (041) ~23-51, ~23-52 
Oddział RADOM, ul. Słowackiego 35, tel. (048) 6Q.1542,6Q.1!).43 
Filla SKARŻYSKO-KAM., ul. Sokola ID, teI. (090) 33-59-54 
FillaJĘDRZĘJÓW, ul. 11 listopada 5, teł. (0498) 614-99 

NREDYlOWAIIE lANUPU 
SANOCHODÓW UŻYWAIYCH 

bez iyrantów, bez pośrednictwa dealera, 
na podstawie umowy "kupna-sprzedaży" 

-- .... 
.. ................ "9' 

• Kredytowanie remontów 
mieszkań i lokali usługowych 

• Kredytowanie pożyczek lekarskich 
i turystycznych 

• Udzielanie pożyczek gotówkowych 
dla ludności i podmiotów gospodarczych 

• Najkorzystniejsze warunki zakupu na raty: 
samochodów, ciągników (nowych i używanych) 

Pierwsza wpłata wynosi 5% lub 10% wartości 
zakupionego towaru. Oprocentowanie kredytu 
"ratalnego" wynosi tylko 1,3% w skali miesiąca, 
System ratalny, stosowany W sklepach przez nas 
obsługiwanych, umożliwia rozłożenie rat na okres od 3 
miesięcy do 3 lat, 

METALE KOLOROWE 
• STAL NIERDZEWNA 

BRĄZ, MIEDŹ, MOSIĄDZ, ALUMINIUM, mów, CYNK, TULEJE, 
BLACHY, RURKI, WAlKI, PRĘTY, PlASKOWNIKl, KSZTAlTOWNIKI 

PRZY ZAKUPIE BLACH ALUMINIOWYCH I NIEROZEWNYCH 
POWYŻEJ 100 kg , UPUST 3% 

KIELCE, ul. Sandomierska 254, tel./fax 68·20·19 
HURTOWE NISKIE CENY • ZAPRASZAMY 

WIWlNAT 

Profesjonalne maszyny 
I urządzenia 

do utrzymania czysto.ci: 

G~ TERAKOTA SŁOWACKA 
WYłĄCZNY DYSTR.YBuroR NA 
WOJEWÓDZIWO KIELECKIE 

KONCERNU "KERKO" 
HURTOWNIA "NOM!" 
1lEUI,'" ZIkbIawa 1 ( .... c.a. ...... ) 

P.H.I. 
"AIIIIA'~ 

• odturutlł biaro.o-plllmyslo.1 
• pollrto-szoro.artl 
• a tomaly do zmywania posadze" 
• dozowniki do mydla 
• 'rodkl chlmiczn. 
.altryll 
• lIlagl. ukml. Itolll.rwacll PCV 

oraz mlmlllr6. 
mA. pl 0Ilr. Pokoju 33. 
27-500 OpałÓW. lei. (015) 682-1D4 

oferuje 
ZAKŁAD PRZEMYSLU 

DRZEWNEGO 
UPA 6, woj. tarnobrzeskie 

tli....... tel. (016) ~1-25 

CZESKA DACHÓWKA 
I CERA'IICZNA 

wg norm niemieckich 
30 LAT GWARANCJI 
oferuje Importer 
• SKłAD HANDLOWY 

Stolowa Woia, ul. Sandomierska S 
"ljJax (016) 44-01-02 

• Sandomierz, ul. TrześniawUa 11 
leI. (Ol S) 32-11-49 

1II.~, •. m,1a176 
~ ... ~ 

r Ihnit ZIIIIjibiU PIiIsIwt wyIIliIj klasy prvdIk!y pl .a. u.n...,;.,o ~ 
lIńw!ia jI!I czy. -,....mm .. piqIb. gaG. 7.00-11.30, • ., _7.00 "13.00. 

HURTOWNIA 

CJPOMPY 
CJ AtrrOMATIKA 
CJARMAWRA 
CJ CIEPŁOMIERZE 
CJ INSTAIACJE Z MIEDZI 

I 1WORZYW SzruCZNYCH 
CJ KOTŁY c.o. 
D RURY PREIZOLOWANE 
D MATERIAŁY WODOCIĄGOWE 

I KANAl1ZACY}NE 
O NARZĘDZIA DlA INSTAIATORÓW , 

REGIONAlNY DYSTRYBUTOR 
E. WEDEl, SPPS SOUDARNOŚĆ 

CENY FABRYCZNE "1)01'" 

KlEtCE, ul. lIauke-Bosaka 10 
tel. (O.U) 68·75·02 

I NSTALACY JNA 

DOGODNE WARUNKI PlATNOŚCI • STAlYM ODBIORCOM ZAPEWNIAMY KORZYSTNE RABATY BW ~ ANNY -Radom, ul. gen. Andersa ID, teł. (048) 4~, tel./fax478-78 
r ",. -Kielce, ul. Górnicza 13, teł. (041) 66-08-15, te1./fax 68-37~9 .... .., ... 

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Spółdzielnia USługowo-Zaopatrzenlowa Rolników I Kółek 
Rolniczych w Jędrzejowie 

ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż 

kombajnu Bizon Super ZO-56 - 1 szt. 
Przetarg odbędzie się 18 marca 1996 r. o godz. 10 w Spółdzielni Usługowo-Zaopatr

zenioweJ Rolników I Kółek Rolniczych w JędrzeJowie, ul. Rakowska 33. KombaJn moina 
oglądać w ww. spółdzielni 14 115 marca 1996 r. Warunkiem przystąpienia do przetargu 
Jest wpłacenie wadium w wysokości 10%, naJpó1nleJ do godz. 9 w dniu przetargu. 
Zastrzega się prawo unlewunlenla przetargu bez podania przyczyn. 

lindab to renomowany szwedzki producent pokryć 
dachowych i systemów rynnowych, który: 

Produkuje już w Polsce 

Oferuje dobre, chętnie kupowane produkty najwyższej 
jakośc i 

mJ8~ 
MEBLE JUTRA 
KUPISZ DZIŚ! 

Sklep firmowy: Dom Handlowy "CELT" 
Kielcl, ul. Wesoła 33, tli. (041) 492-29 

tel./fax 68-00·57, czynny w godz. 10,18, soboty 10-14 

SPRĘŻARKI 
wraz z wyposażeniem dodatkowym 

- uszczelniacze, kleje, środki smarujące firmy LOCTlTE 
- układy pneumatyki I elementy hydrauliki siłowej ł 
- zszywacze tapicerskie I szybkozłączki I 
- wiertarki, wkrętaki I przewody pneumatyczne 
- obrabiarki do drewna, w tym: 

OFERUJE PH.u.P 

BEST 
25-729 Kielce . 

ul UrzędniCza 16 
. piły wielofunkcyjne i do cięcia kątowego 
- agregat prądotwórczy 220/12V 2,2 kW lei 5lJ4-57. lelJlax 524-77 

~< 
RADIO 
KIELCE 

71.15 
Cały czas na fali ... 

101,4 
Kielce telJfax 68-13-13 

REKlAMA Radom tel. 63-33-63 
Tarnobrzeg tel. 22-28-52 94/UMlK 

~ ul. Młodzianowska 94, 26-600 Radom (I!z Zakład Urządzeń Techniki Powietrza 

~ tel. 521-43, 520-78, tel./fax 509-09, tlx 0672644 

PRODUKUJE \ 
• WENTYLATORY PROMIENIOWE: 

- dachowe w wykonaniu standardowym I przeciwwybuchowym 
- do odciągów miejscowych jedno- I wielostopniowych 

WENTYLATORY OSIOWE: 
- śclenno-oklenne 

KURTYNY POWIETRZNE: 
- na zimne I ogrzane powietrze 

ODPYLACZE: 
- urządzenia odpylające 
- odkurzacze przemysłowe 
- blokowe centrale odpylające 

SUSZARKI KOMOROWE 
WENTYLATORY I KURTYNY POWIETRZNE W WYKONANIU 

SPECJALNYM 
PREFABRYKATY WENTYlACYJNE 

Ponadto wykonujemy usługi projektowania I montatu Instalacji 
wentylacyjnych I odpylających . 

zoslać 
ulorem 

Lindaba? 

, KRAI~A 

TUPTUS" ZABAW 
" DZIECII~CYCH 

W STALOWEJ WOll, ul. POniatowskiego 4 ~ 

rii!WiiWI!~~ 1·1~ ri 

działalności 

Zarzqd Gminy Mieiskiei 
w 5tqporkowie 

ogłasza przetarg nieograniczony 

NA ZAGospodAROWANiE budYNku 
DOMU LudOWEGO W OdROWJ\ŻU, 

kTÓRY JEST USyrUOWANy 
pRZy TRASiE KOŃskiE" SkARŻysko .. KAM. 
Szczegółowe Informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim, pokOj nr 19, 

tel. 14-12-67. 

Składanie ofert - sekretariat UM, do 30.03.1996 r. 

O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni odrębllym pismem. 

Zarząd zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przy-
czyn. 

PANELE BOAZER I wcenle 17,90mkw,zVAT 

SKLEP "DRE\"'ILX" KIELCE 
ul. Mila 14A, tl'l. 566-22 

codziennie 9-17, soboly 9-12 

KSII~ •• AI1NIA 

~sWIAlóWI~ 
WYDAWNICIWA IMPORTOWANE 
25-365 KIELCE. ul. Słowackiego 11 

teJ./fax (041) 61-13-51 

POLECA MATERIAłY 
DO KURSU 

JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
- wydawnictwa 
słownikowe 

. szeroki asortyment 
literatury obcojęzycznej 
w oryginale dla dzieci 
I młodzieży 

. gramatyki, testy, 
~ twiczenia, materiały 
~ z kulturoznawstwa 

ZAPRASZAMY 
Ilt:;SIN,J z 0.0. 

REWELACYJNA OFERTA 
LEASING OPERACYJNY , Proponuje wyjątkowo korzystne warunki współpracy 

Udziela udokumentowanej gwarancji na swoje produkty 

Zapewnia długotrwałą współpracę i rentowność 

SADOWA JJ ŁOMIANEK 
.. samochody 
.. komputery, kopiarki ł 
.. lady chłodnicze ~ 

.. maszyny i urządzenia 
Kielce, ul. Targowa 18, lei. 321-428, 321-429 

przedsięwzięcia 

przy trasie WARSZAWA- GDAŃSK 
TEL.lfAX 022/ 7511693, TEL 02/ 7513008 
TEL 090-631054 090-631055 

c 

y 

f 
2 
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Najlepsi młodzicy grali w Kielcach 

SUKCES ANI PROKOP 
Duży sukces odniosła zawodniczka AZS Kielce Anna Prokop podczas rozegranego w Kielcach 

III Og61nopolsklego Tumleju Klasyfikacyjnego młodziczek I młodzlk6w w tenisie atołowym. Pod
opieczna Danuty Kaczmarskiej zajęła trzecie mieJsce. W hall Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. 
Jagiellońskiej grały 64 zawodniczki I zawodnicy z klub6w całej Polski. 

Prokop bez problemu po 2:0 
wygrała pojedynki eliminacyjne - z 
Małgorzatę Makowskę z Plexi
formu Sopot. Katarzynę Nowak 
z Sanu Poznań i Magdalenę ~ 

* Cztery medale zdobyli pols
cy żeglarze deskowi w mistrzos
twach świata w klasie Racebo
ard. które odbyły się na wodach 
Morza Czerwonego. Złoty medal 
wśród pań zdobyła Dorota Sta
szewska, srebrny Agata Poko
rowska, a brązowy Marzena 0-
końska. Złoty medal wśród 
mężczyzn przypadł Pawłowi 
Gardaslewlczowl. 

* Podczas międzynarodo
wych zawodów gimnastycznych 
w wieloboju, odbywających się 
w niemieckiej miejscowości Fel
Ibach-Schmiden, Polka Kata
rzyna Skoruplńska zajęła piąte 
miejsce. 

* Mateusz Kusznlerewlcz 
zajął drugie miejsce podczas re
gat przedolimpijskich, odby
wających się na wodach Zatoki 
Genueńskiej w klasie Flnn. 

* Nie udało się Magdalenie 
Grzybowskiej awansować do fi
nalu tumieju tenisowego Nokia 
Cup wProstejewie /Czechy/. Pol
ka w półfinale przegrała z Aust
riaczką Barbarą Paulus 2:6, 4:6. 

* Mistrzem Polski we florecie 
mężczyzn do lat 20 został Sła
womir Mocek, który w decy
dującym pojedynku pokonał An
drzeJa Zamłynnego 15:9. 

* Pierwszy w tym sezonie 
wyścig samochodowy formuły 
I rozegrany w Melbourne za
kończył się zwycięstwem Brytyj
czyka Damona Hilla. Mistrz 
świata Niemiec Michael Schu
macher nie ukończył wyścigu. 

* Awans do finału rozgrywek 
Pucharu Europy siatkarzy wy
walczyły zespoły Olymplakos 
PI~eus I SV Bayer Wuppertal 
/Nlemcy/. 

*.W finale turnieju tenisowego 
męzczyzn w Rotterdamie Chor
wat Goran Ivanlsevlć 
pokonał Rosjanina JewglenlJa 
Kafelnikowa 6:4, 3:6, 6;3. III 

Ze Skarżyska, Kielc 

I Stalowej Woli 

Młodzicy 

W kadrze 
Pięciu młodych siatkarzy 

z naszego regionu powoła
nych zostało na konsultację 
kadry narodowej młodzlk6w, 
kt6ra odbędzie alę w Rzeszo
wie. 

Na konsultację pojadą MI
chał Wojcleszek, Sławomir 
Gołębski, Jakub Mańtusz 
/Wszyscy STS Skarżysko/, To
masz Mazur /MKS Kielce/ i 
Grzegorz Pasławskl /Stal Sta
I~wa Wola/. - Są to bardzo uzdol
nieni zawodnicy i mają olbrzy
mią szansę .pokazania się· 
szkoleniowcowi reprezentacji -
powiedział nam trener kadry 
makroregionu Grzegorz Wierz
bowlcz. - Wszystko wskazuje 
na to, że wspomniana piątka 
rozpocznie od września naukę 

.. w Szkole Mistrzostwa Sporto
wego, która znajduje się właśnie 
w Rzeszowie. /PISZ/ 

nerskę z UKS 22 Włocławek zaj
mując pierwsze miejsce w grupie. 
W kolejnych pojedynkach kiełc:zanka 
pokonała zawodniczki Burzy W'rocJaw 
- Sabl", SIodyk I Malgorzatęt.abuz, 
a pogromczynię znalaz!a dopiero 
w p6IfnaIe. Była nią faworytka turnieju 
Katarzyna Gleryń z KTS Zagrodni<i 
SP 15 Łódź. W pojedynku o trzecie 
miejsce Prokop wygrała 2:0 z Beatę 
Staszek z Prądnk::zanki Kraków. Na 
miejscach 29-32 sklasyfikowano A
gatę KoceI, z LZS Czamocin i An4ą 
stępień z Legionu Kielce. W fi1aIe 
Gieryń nieoczekiwanie przegrąla z 
Dar1ą tuczakowską ze SIęzy 
W'rocJaw. W ~ c:hIopcćw starto
wal jeden kielczamn -Adam Kowals
ki z Kolejarza. który zajął miejsca 17-
24. 

- Tumiej stał na dobrym poziomie 
sportowym i leszcze raz udowodnił, 
że aby n~ć się w tej dyscyplinie 
sportu należy grę zaczynać w wieku 
najwyżej 8 lat. W5rfSCY czołowi za
wodnicytl.mleju grają w tenisa już od 
kilku sezonów - poNiedział sekretarz 
OZTS w Kielcach Marek Gruszka. 

Pierwsza od ponad 20 lat Imp
reza tej rangi w Kielcach została 

wysoko oceniona przez delegata 
PZTS Zdzisława W8Śkowslde
go. Organizatorzy dziękują za po
moc Wydzialowi Zdrowia I Kultury 
Fizycznej Urzędu Miejskiego 
w Kielcach, Urzędowi Wo
lewódzkiemu oraz. .Coca-Coli· 
Poland Ud OddzJał w Kielcach. 

Wyniki: mlodzjczki - 1. Darla 
Łuczakowska ISlęza WrocławI. 
2. Katarzyna Gleryń IKTS Zag
rodniki SP 15 Łódź/. 3. Anna Pro
kop IAZS Kielce/, 4. Beata Sta
azek/Prądniczanka Kraków/. 5. E
welina Borkowska /Celuloza 
Kostrzyńl. 6. Agata Pastor /Po
goń Siedlce/. 7. Beata Szczypek 
ISKS Borek Stary/o 8. Małgorzata 
Łabuz /Burza WrocławI. Mlodzlcy 
- 1. Daniel Górak /Prądniczanka/. 
2.Łukasz Kulczyckl /Gorzovla 
~orz6w Wlkp./. 3,. Alan Woj 
/Snieżnik Stronie SI./. 4. Daniel 
MurawskI IMMKS Chełmn%~~ 5. 
Macl'J Slwlńakl/Slęzaj, 5. Daniel 
Nowinski /Prądniczanka/. 7. Mar
cin Truszkowskl /Celuloza/. 8. 
Maci., Przewłockl /Alumn 
Plock/. 

Paweł KOlWlCA 

Anna Prokop - AZS Kielce. 
Fot. G. Romański 

III liga szczypiornistów 

Niepokonany lider 
Do najciekawszego spotkania w III lidze szczyplornlst6w 

doszło w Sandomierzu, gdzie miejscowa Wisła nieznacznie 
uległa MKS Końskie. Lider z Końskich dzięki zwycięstwu 
w Sandomierzu umocnił się na pierwszej pozycji w tabeli. 

* Wisła Sandomierz - MKS 
Końskie 22:26/9:9/. 

Wisła: Jarosz, Bielecki - Błaj
szczak 5. Duszak 4, Kwiatek 4, 
Ogrodnik 5, Mendala 2, Marzec 
2, Bury, Spała. 

Końskie: Brzeziński, 
Niewęgłowski - Rychliński 10, 
Napierała 7, Siuda 3. Kazusek 2, 
Śliwak 2, Dworak 1, Trojanowski 
1, Matyjasik, Bąkiewicz . 

W pierwszej połowie gospo
darze utrzymywali jednobram
kową przewagę. Podobnie było 
przez 10 minut drugiej części 
gry. Od 40 minuty rutyna gości 
wzięła górę i szczypiorniści 
z Końskich wywalczyli kilku b
ramkową przewagę· 

* Polltł"Chnlka Lublin - lakra 
C .... slt II K1.lce 31 :37/15:16/. 

Iskra Cereslt II: Smagór 1, 
Tkaczyk - P. Sieczka 9, K Pa
luch 8, A. Zięba 8, Grecak 5, G. 
Zięba 3, Bąblewski 2, Wrona 1. 

Od pierwszych minut spotka
nia zdecydowaną przewagę 
mieli Kiełczanle. którzy w 14 mi
nucie prowadzili 12:6. Wysokie 
prowadzenie Iskry utrzymywało 
się do 20 minuty, kiedy to nasi 
zawodnicy zaczęli często prze
bywać na ławce kar. a Wojciech 
Bąblewski za trzecią karę 2 mi
nut ujrzał czerwoną kartkę· Po
czątek drugiej polowy to znowu 
zdecydowana dominacja Kiel
czan, którzy znów uzyskali 
sześciobramkową przewagę 

i utrzymali ją do końca spotka
nia. 

* UMCS Lublin - Kropex Es
kulap Chełm 37:14. 

Spotkania MCS Słoneczne 
Wzg6rze Kielce - Eltast Ra
dom przełożone na 21 marca. 
1. Końskie 10 20 312:210 
2. UMCS 11 18 312:236 
3. Iskra Cer. 10 15 297:244 
4. Wlała 12 15 269:272 

. 5. PL Lublin 10 7 254:251 
6. Sł. Wzg. 10 3 198:245 
7. Eltast 11 3 195:292 
8. Kropex 9 1 172:275 

/mlr/ 

Koszykarze Orlando Maglc 
wyr6wnall dwa rekordy NBA: 
pierwszy pod wzgltdem koleJ
nych zwycl,atw we wła.neJ 
hall w regularnym sezonie. 
Wygrana nad Charlotte Hor
net. 117:112 była trzydzleslll 
6smll z rzędu /31 w tym sazo
nie plus 7 w ostatnich meczach 
regular-season 1994/95/. 

.Czarodzieje· wyrównali tak
że rekord Celtlcs zwycięstw na 
swoim parkiecie w jednym sezo
nie. Po meczu z "Szerszenia
mi" szczycą się bflansem 31 
zwycięstw, O porażek. 

Pokonanie Homets nie przyszIo 
gospodarzom łatwo. Glen RIce 
/Olar1ott&l doprowadził rzutem za 
trzy punkty do remisu 103:103 - 47 
sekund przed końcem czwartej 

Podw6Jnym sukcesem 
zawodniczek niemiec
kich KatJI Selzlnger I Mar
tlny ErtI zakończył się sla
lom glgąnt w finale 
Pucharu Swlata w nar
ciarstwie alpejskim w Ul
lehammer. 

KatJa Selzlnger, choć Już 
wcześniej zapewniła sobie os
tateczne zwyclęsjwo w obecnej 
edycji Pucharu $wiata, w ład
nym stylu wygrała zawody 
w lillehammer. a Martina Ertl, 
dzięki zajęciu w Lillehammer 
drugiego miejsca zapewniła so
bie .małą kryszt$lłową kulę· za 
zwycięstwo w PS w slalomie gi
gancie. 

Na tych samych zawodach 
slalom gigant mężczyzn wygrał 

W narciarskich 

Pucharach Świata 

Dublet 

Niemek 
Szwajcar Ura Kaelln, który po
konał drugiego po pierwszym 
przejeździe Włocha Alberto 
Tombę o ponad sekundę. Inny 
Szwajcar Michael von Gruenl
gen, który zwycięstwo w PŚ 
w gigancie zapewnił sobie już 
przed miesiącem, potraktował 
zawody rekreacyjnie I uplasował 
się na 14 pozycJI. 

Podczas zawodów o Puchar 
Świata w skokach narciarskich 
w Harrovie, Austriak Andreas 
Goldberger pob~ rekord skocz
ni wynikiem 204 m. W drugim 
skoku poszybował na odległość 
190 metrów zapewniając sobie 
pewne zwycięstwo. Dzięki zwy
cięstwu w Czechach Goldber
ger został ligerem klasyfikacji 
generalnej PS. 

Rosjanin Władimir Draczew 
wygrał bieg na 10 km w zawo
qach biathlonowego Pucharu 
Swiata w Pokljuce, umacniając 
się na pozycJI lidera w klasyfika
cji generalnej. Wśród kobiet na 
7.5 km triumfowała Niemka Pet
ra Behle. W klasyfikacji gene
ralneJ prowadzi Francuzka Em
manuelle Claret przed Petrę 
Behle. Najlepszy z Polaków 
w Pokljuce Tomasz Sikora był 
17. 
Zwycięstwem Włoszki Manu

ell Dl Centa i reprezentanta Ka
zachstanu Władimira Smlmo
wa zakończyły się zawody Pu
charu Świata w narciarstwie kla
sycznym w szwedzkiej miejsco
wości Falun. Na tych samych za
wodach konkurs skoków do 
kombinacji norweskiej wygrał 
Fin Jarl Mantlla. 

MIR 

OUŻVLOTEK 
10,27,29, 30, 34, 38 
EXPRESS LOTEK 

1,7,8,10,23 

W lidze NBA 

Leśniak znów strzela 

Potknięcie-

Bayernu 
Jak zwykle ciekawe mecze odbyły się na piłkarskich 

stadionach Anglii I Niemiec. 

ANGLIA 
W spotkaniach objętych zakła

dami spółki .Totolotek" padły 
następujące wyniki: 

1. Everton - Coventry 2:2, 2. 
West Ham - Middlesbrough 2:0. 3. 
Barnsley - Ipswich 3:3. 4. Crystal 
Palace - West Bromwich 1 :0, 5. 
Norwich - Portsmouth 1:1,6. Shef
field Utd. - Stoke 0:0, 7. Sunder
land - Derby 3:0. 8. Tranmere - Bir
mingham 2:2. 9. Watford - Oldham 
2:1, 10. Wolverhampton - Reading 
1 : 1. 11. Blackpool - Notts County 
2:0.12. Oxford - Bradford 2:0.13. 
Stockport - Peterborough 0:1. 

W spotkaniach ekstraklasy: />.s
ton Villa - Queens Park Rangers 4:2 
lMilosević 18, Yorke 65. BO. Yates 
82 - Dichio 50, Gallen 59/, Everton 
- Coventry 2:2 /Ferguson 17, 25 -
Dalsh 38, Williams 851. West Ham -
Middlesbrough 2:0 /DOWIe 1, Oicks 
59 z karneg%~~ Spotkania Arsenal -
Liverpool. Blackbum - Wimbledon, 
BaJton - Tottenham, Chelsea - Man
chester City. Machester Utd. - Le
eds, Nottingham - Newcastle, Sout
hampton - ShelTield Wed. - zostały 
przełożone. 
1. Newcaatle 28 61 52:26 
2. Manch. Utd. 29 60 56:29 
3. Liverpool 28 55 56:24 
4. Aston Vllla 30 55 46:28 
5. Arsenal 29 48 39:27 
6. Tottenham 28 48 35:25 

NIEMCY 
Wydarzeniem spotkań Bundes

ligi była porażka dotychczasowe-

go lidera Bayernu Monachium na 
wyjeździe z FC Frelburg. Mona
chiJczycy ulegli 1 :3, lecz ich przeg
rana mogła być znacznie wyższa . ...! 

PotknięCIe Bayemu wykorzystala 
Borussla Dortmund, która z wiel
kim trudem pokonała 1:0 St. Paull 
i powróciła na fotel lidera. Dal 
o sobie znać Marek Leśniak, kt6-
ry już w 2 minucie pojedynku KFC 
Uerdingen - FC Koeln pokonał 
bramkarza rywali. Niestety, kole
dzy Leśniaka nie potrafili utrzymać 
jednobramkowej przewagi. 

Bayer Leverkusen - VfB Stut
tgart 0:0. Hamburger SV - Fortu
na Duesseldorf 4:1 /Ivanauskas 
57. Jabnis 64, Baron 77, A1bertz 84 
- Tonello 89/. !<FC Uerdlngen - FC 
Koeln 1:1 /Leśniak 2 - Polster 77 
z karneg%~~ 1860 Monachium -
Werder Brema 1:1 /Winkler 19 
kamy - Cardoso 75 kamy/, FC Fre
Iburg - Bayem Monachium 3:1 
/Dehelver 43. 51, Todt 88 - Klin5-
mann 15 z kamego/. FC Kalsers
lautem - Elntracht Frankfurt 1:1, 
/Wagner 48 - Schupp 89/, Borus
ala Dortmund - St. Pau1l1:0 fZorc 
63/. Kar1sruher SC - Schalke 04 
0:1 /Mulder 39/. 

Czołówka tabeli: 
1. Borua.la 21 45 49:25 
2. Bayern M. 22 44 49:30 
3. V1B Stuttgart 21 32 43:36 
4. Hamburger 21 32 36:30 
5. Schalke 04 21 32 25:25 
6. Boruasia M. 20 31 30:33 

/pISZ/ 

Zwycl,zca Grand Prix Australii Damon Hill na podium. 

REKORDY "CZARODZIEJÓW" 

109:79, Philadelphia 76ers -
New York Knicks 100:92, Was
hington Bullets - Los Angeles 
Clippers 89:92, Minnesota lim
berwolves - Seattle SuperSo
nics 112: 132, San Antonio Spurs 
- New Jersey Nets 115: 1 00, Pho
enix Suns - Los Angeles Lakers 
97:119. Utah Jazz - Houston 
Rockets 109:89, Portland Trail 
Blazers - Sacramento Kings 
117:105, Vancouver Grlzzlies -
Indiana Pacers 80:94. 

kwarty. W dogrywce nie zawiódł 
Shaqulll. O'Nul, który w nies
palna dwie minuty trafił trzy razy 
do kosza gości. 

Nie wiedzie się ekipie New 
York Knlck •• W piątek przed 
spotkaniem w Filadelfii z 76ers 
dymisję otrzymał doświadczony 
trener Don Nelson. Zastąpił go 
asystent JeH Van Gundy, który 
nigdy jeszcze nie prowadził sa
modzielnie drużyny w NBA. 
Zmiana nie pomogła - Knicks 

przegrali z .Szóstkaml· 92:100. 
Nowojorczycy w ostatnich dwu
nastu meczach odnieśli tylko 
trzy zwycięstwa . 

Wyniki: Detroit Pistons - Dal
las Mavericks 92:91, Denver 
Nuggets - Golden State Warriors 
102:88, Or1ando Magie - Char
lotte Hornets 117:112 /po dog
rywce/, Atlanta Hawks - Milwau
kee Bucks 94:91. Boston Celtics 
- Cleveland Cavaliers 91 :96, 
Miami Heat - Toronto Raptors 

Po sobotnich meczach 
w poszczególnych dywizjach 
prowadzą: Atlantic - Orlando - 46 
zwyclęstw/15 porażek; Central
Chicago - 54/6 /.Bykr zapewniły 
sobie już udział w rozgrywkach 
play-oft/; Midwest - Utah - 42/17; 
Pacific - Seattle - 47/1 3. /MIR! 

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Iskra Ceresit rozgromiła outsidera W sobotę me-
czem z Zagłębiem w Lubinie Is
kra Ceresit zakończy rundę za
sadniczą rozgrywek. PIWA NIE BYŁO W innych meczach: Petro
chemia Płock - Warszawianka 
31 :27 /15:9/, Grunwald Poznań
Zagłębie Lubin 20:17/8:9/, Spój
nia Gdańsk -. Hutnik Kraków 
18:25 /8:12/, Sląsk Wrocław -
Wybrzeże Gdańsk 29:31 
/14:16/, Pogoń Zabrze - Atlas 
Łódź 20:21 /12:9/. Mecz rozeg
rany w środę: Fablok Chrzanów 
- Grunwald Poznań 25:30 
/11:12/. 

W meczu ekstraklasy piłkarzy ręcznych ISKRA CERESIT KIELCE pokonała Fablok Chrzanów 
35:17/15:6/. 

Iskra Cereslt: Tkaczyk, Pacz
kowski - Wenta 12/4/, Czernysz 
6, Zielonko 5, T. Paluch 4, J. 
Sieczka 3, Nowakowski 3, Lipka 
1, Jaszczuk 1, Michałkiewicz, 
Bugaj. Kary: 2 min. 

Fablok: Malczewski, Jasic -
Fudali 5/1/, Wieczorek 4/1/, Ocz
kowski 3, Piekarczyk 2/1/, 
Kozłowski 1, Ordynokow 1, Ka
wala 1, Kobiela, Rejdych, Bugaj
ski. Kary: 4 min. 

Sędziowali: W. Marcinek, J. 
Materna z Krakowa. Widzów: 
900. 

Wbrew pozorom końcowe 
minuty tego spotkania dostar
czyły kibicom emocji, a za
wodnicy Iskry Cereslt spie
szyli się Jak mało kiedy. Powo
dem była obietnica specjalnej 
nagrody dla naszej drużyny 
/beczki plwa ufundowanej 

przez jednego ze sponsorowI 
w przypadku zdobycia przez 
klelczan 35 bramek. 10 se
kund przed końcem spotkania 
Eugeniusz Wenta celnym rzu
tem "wybił szpunt" wobleca
neJ beczce, Jednak na obietni
cach się skończyło I do pome
czowej konsumpcji nie 
doszło. Być może z powodu 
wprowadzenia zakazu spoży
wania plwa w hall przy ul. Kra
kowskieJ? 

Jak na ironię naj słabszy 
zespół ligi nosi na koszulkach 
napis "Apogeum". Apogeum gry 
chrzanowian następowało w so
botę dwukrotnie. Za pierwszym 
razem polegało na tym, że w 5 
minucie Fablok prowadził 2:1, 
za drugim, gdy między 41 a 44 
minutą jego zawodnicy zdobyli 3 
bramki nie tracąc żadnej. Na 

"Być albo nie być" III-ligowców 

Granat prosi miasto 
Sympatyków piłki nożnej ze Skarżyska-Kamiennej zaniepo

koiły Informacje o możliwości wycofania z rozgrywek o mist
rzostwo III ligi piłkarzy Granatu Skarżysko. O sytuacji klubu roz
mawiamy z prezesem ZKS Granat Lubosławem ~ngerem. 

* Czy Istnieje groźba wyco
fania zespołu z rozgrywek '" 
ligi? 

- Jeśli będzie nadal taka sytu
acja finansowa, jaka jest obec
nie, to praktycznie nie ma co 
startować, ponieważ po trzech 
albo czterech kolejkach trzeba 
będzie ten zespół wycofać. W tej 
chwili mamy nawet kłopoty 
z zebraniem pieniędzy potrzeb
nych do zgłoszenia młodzieżo
wych zespołów do rozgrywek. 

* Czego dotyczyło niespo
dziewane spotkanie z władza
mi miasta? 

- Spotkaliśmy się z wicepre
zydentem miasta Czesławem 
Kusztalem, przewodniczącym 
Rady Miasta Jackiem Nowa
kiem i jego zastępcą Eugeniu
szem CIchoniem. Zapytaliśmy, 
czy w 68 roku działalności klubu 
ma nastąpić jego likwidacja. Na 
szczęście spotkaliśmy się ze 
zrozumieniem władz miasta, 
które stwierdziły, że sytuacja nie 
jest jeszcze tak dramatyczna, by 
nie można było nic zrobić. W tym 
tygodniu dojdzie do bardzo 
ważnego spotkania władz mias-

ta, klubu i dyrekcji kilku 
zakładów na temat ewentualnej 
pomocy klubowi. Będzie ono za
pewne z gatunku tych "być albo 
nie być". 

* Co sprawiło, że zwróci
liście się o pomoc do miasta? 

- Przede wszystkim brak pie
niędzy w klubowej kasie. 
Wcześniej egzystowaliśmy 
dzięki transferom zawodników 
/między innymi dzięki wypoży
czeniu, a następnie sprzedaniu 
Arkadiusza Bilskiego - przyp. 
PISZ/. Co prawda mamy syg
nały, że są kluby, które chętnie 
widziałyby u siebie trzech na
szych zawodników, ale występy 
zespołu Granatu bez tej trójki mi
jałyby się z celem. 

* Nawet Jeśli Granat przy
stąpi do rozgrywek, to I tak 
pozostanie tylko walka o ut
rzymanie. 

- Mamy świadomość tego, że 
spaść jest łatwo, natomiast a
wansować znacznie trudniej. 
Ten zarząd nie chce być graba
rzem klubu i zlikwidować go, 
stąd nasze działania. 

Piotr SZPAK 

Halowe Mistrzostwa Europy 

Troje na podium. 
W Sztokholmie zakończyły się Halowe Mistrzostwa Europy 

w lekkiej atletyce, w których startowała również skromna ekipa 
Polski. Nie były to Imponujące mistrzostwa, gdyż na starcie zab
rakło wielu czołowych zawodników Europy, którzy mistrzostw 
nie mieli w planach swoich przygotowań do Igrzysk olimpijskich 
w Atlancie. Tak między Innymi zabrakło w Sztokholmie naszego 
znakomitego skoczka wzwyż - Artura PartykI. 

Nasi reprezentanci spisali się 
na miarę swych możliwości. Zdo
byliśmy trzy medale, co jest 
odzwierciedleniem stanu polskiej 
lekkoatletyki. Tym razem bardzo 
dobrze spisały się nasze panie. 
Urszula Włodarczyk wywalczyła 
srebrny medal w pięcioboju, 
ustępując jedynie Rosjance Jele
nie Lebiedenko. Polka miała na
wet szansę na złoty medal, ale 
w skoku w dal po dwóch przekro
czonych skokach w trzecim decy
dującym skoczyła tylko 6,14, 
a przecież normalnie skacze 
w granicach 6,50 m. 

Drugi medal brązowy zdobyła 
Małgorzata Rydz na swym ko
ronnym dystansie 1500 m. Polka 
uzyskała czas 4.10,50 min. za-

ledwie o 1 sek. gorszy od swoje
go rekordu Polski. Bieg za
kończy/ się zwycięstwem Portu
galki Carll Sacramento. 

Miłą niespodziankę sprawił 
nasz średniodystansowiec Woj
ciech Kałdowskl, który zdobył 
brązowy medal w biegu na 800 
m. czasem 1.48.40 min. 

Liczyliśmy bardzo na medal 
Jarosława Kotewlcza w skoku 
wzwyż, który przed dwoma ty
godniami w tej samej hali wygrał 
konkurs rezultatem 2,30 m. 
Niestety, tym razem Polak ska
kał słabiej i rezultatem 2,29 
m zajął piąte miejsce. Wygrał 
Jugosłowianin Dragutln Topie 
wynikiem 2,35 m. 

/j/ 

większe wyczyny słabiutkiej 
drużyny gości nie było stać. Kiel
czanie nie licząc wspomnianej 
"gonitwy", w ostatnich minutach 
zbytnio się nie wysilali, a i tak 
zespoły dzieliła przepaść. 
W pierwszej połowie goście zu
pełnie nie mogli sobie poradzić 
z dobrze zorganizowal)ą obroną 
Iskry Ceresit, sędziowie kilka ra
zy odgwizdywali im grę na czas. 
W drugiej, trener GiennadlJ Ka
mlelln oszczędzał zawodników 
z pierwszej "siódemki", dał 
szansę dublerom. Wicemistrzo
wie Polski nie bawili się nato
miast w długie rozgrywanie piłki 
- Eugeniusz Wenta I Aleksan
der Czernysz często zdobywali 
gole z dwunastego metra bois
ka. 

1. PetrochemIa 21 36 533:466 
2. ISKRA CER. 21 33 608:493 
3. Śląsk 21 26 568:496 
4. Atlas 21 26 552:502 
5. Pogoń 21 21 432:457 
6. Wa-ka 21 21 518:517 
7. Hutnik ' 21 21 540:531 
8. Wybrzeże 21 20 515:501 
9. Zaglębfe 21 17 467:491 
10. Spójnia 21 15 489:533 
11. Grunwald 21 13 496:586 
12. Fablok 21 3 417:562 

Paweł KOTWICA 

Na bramkę Fabloku rzuca Tomasz Paluch. 
Fot. G. Romański 

Zastal lepszy od TUK Stali 

ZGUBNE NERWY 
W rozgrywkach play-off w walce o utrzymanie się w ekstrak

lasie TUK STAL STALOWA WOLA przegrała w sobotę na włas.
nym parkiecie z Zastalem Zielona Góra 78:86 /48:43/. 

Stal: Redmon 28, Karolak 17, 
Prawica 11, Bieleń 11, Freyer 6, 
Gołąb 5, Janczura O. 

Zastal: Costner 23, 
Szcześniak 18, Krzyżyński 16, 
Morkowski 16, Slusarski 11, 
Brzózka 2, Mazur o. 

Sędziowali: M. Nowicki 
/Wrocław/ i E. Kuglarz /Katowi
cel. Widzów: 500. 

Początek spotkania należał 
do gości. W 2 minucie prowadzili 
oni już 8:2 i dopiero PQ rzutach 
Redmona I Prawicy za trzy 
punkty stalowowolanie dopro
wadzili do remisu 15:15. Przez 
następne 10 minut jeszcze trzy 
razy na zegarze widniał rezultat 
remisowy. TUK Stal wyszła na 
pierwsze prowadzenie dopiero 
w 15 minucie po rzucie Bielenia 
i utrzymała je do końca pierw
szej połowy. 

Po przerwie gospodarze 
przez kilka pierwszych minut 

Jak się dowiedzieliśmy, osta
teczne decyzje odnośnie ewen
tualnego powiększenia do 16 
drużyn ekstraklasy koszykówki 
kobiet zapadną 25 marca, pod-

Powiększą 
czy nie? 

czas posiedzenia Wydziału Gier 
Polskiego Związku Koszykówki, 
które odbędzie się w Poznaniu. 

Wiadomo już, że półfinałowy 
turniej mistrzostw Polski junio
rek rozegrany zostanie w dniach 
12-14 kwietnia w Starachowi
cach. Gospodynie poznają swe 
przeciwniczki jeszcze w tym ty
godniu. /PISl/ 

prowadzili różnicą kilku pun
któw, jednak przykładali 
mniejszą wagę do obrony i w 28 
minucie był już remins 60:60. 
Stalowowolanie zaczęli grać 
nerwowo, pudłując przy tym 
z najdogodniejszych pozycji. 
Słabo również spisywali się pod 
obiema tablicami. W 35 minucie 
był jeszcze remis 70:70. Jednak 
po faulach "tukanów" goście cel
nie rzucali rzuty osobiste i na 
półtorej minuty do końca było 
73:79 dla przyjezdnych. Na do
miar złego za pięć przewinień 
parkiet opuścić musieli Bieleń 0-
raz Prawica i TUK Stal zeszła 
z boiska pokonana. 

/SKV 

Ponad 100 najmłodszych 
łuczników z Radomia, Kielc, 
Chęcin I Plekoszowa walczyło 

- o Puchar Prezydenta Radomia 
w zawodach dla dzieci I mł0-
dzików, które odbyły się w s0-
botę w radomskiej PSP 40. 

Uczba startujących w radom
skich zawodach była duża, ale 
w tym gronie zabraklo czołówki, 
czyli najlepszych łuczników Stel
li Kielce. Ci zrezygnowali z przy
jazdu do miasta nad Mleczną 
z powodu halowych ogólnopols
kich zawodów w Zamościu, któ
re rozegrane zostaną w przyszły 
weekend. 

- Moi młodzicy nie startowali 
w mistrzostwach Polski juniorów 
w Prudniku, więc radomskie prze
tarcie bardzo im się przyda - po
wiedział trener Astry Piekoszów 
Waldemar Mo/da, który również 
wybiera się do Zamościa 

Najlepsi zawodnicy łucznicze
go maratonu otrzymali dyplomy 

D""a z""ycięst""a siatkarzy 
Czarnych Rado", 

Nierówno, ale 
skutecznie 

W czwartej kolejce II etapu rozgrywek siatkarskiej ekstraklasy 
mężczyzn CZARNI RADOM dwukrotnie pokonali Mostostal 
Kędzierzyn-Koźle, w sobotę 3:1 /15:9, 10:15, 15:10, 15:11/ 
I w niedzielę 3:1/6:15,15:11,15:8,15:6/. 

Czarni: Zagumny, Staniec, 
Grobelny, Pretralski, Słomka, 
Maroszek i Stępień, Skrok. 

Mostostal: Makarski, Paluch, 
Panas, Mienculewicz, Dem
bończyk, Solski i Skrzypiec, 
Szarek, Woliński, Borczyński. 

Sędziowali: Dltrlch I Jacyna 
/Wrocław/. 

Po ubiegłotygodniowej 
"wpadce" z Morzem Szczecin, 
tym razem Czarni nie zawiedli 
i · wywalczyli komplet punktów. 
Oba spotkania rozgrywane były 
w bardzo nerwowej atmosferze 
i na pewno nie można ich naz
wać "spacerkiem". Na dodatek 
"wojskowi" zagrali bardzo nie
równo, ale jak po meczach 
stwierdził trener radomian Ja
cek Skrok najważniejsze, że 
skutecznie. W obu meczach 
było wiele momentów, kiedy 
Czami na przemian seriami tra
cili i zyskiwali punkty. W sobotę 
w pierwszym secie prowadzili 
już 10:2, ale zanim skończyli tę 
rozgrywkę rywale zdołali ugrać 
jeszcze 7 oczek. W drugiej partii 
scenariusz był prawie identycz
ny, tyle że dla Mostostalu. 
W tych setach największym prob
lemem radomian był odbiór zag
rywki, z którym nie radził sobie 
Dariusz Grobelny, w ataku jed
nak zawodnik ten był niezastąpio
ny. Podobnie zresztą, jak powra
cający do dobrej formy po przeby
tej chorobie Artur Maroszek. 
Trzeci i czwarty set to od po
czątku do końca przewaga gos
podarzy, którzy nie bez prob
lemów, ale zdołali zakończyć 
szczęśliwie dla siebie te partie. 

W niedzielę zaczęło się nie
ciekawie. Siatkarze Mostostalu 
wyszli na parkiet bardzo skon
centrowani i początkowo wszys
tko im wychodziło. Natomiast 
w drużynie Czarnych ponownie 

mylił się w przyjęciu zagrywki 
Dariusz Grobelny, a gdy dodat
kowo zaczął atakowaćw aut, na 
boisko wszedł za niego WoJ
ciech Stępień. Czami przegry
wali wtedy już 1 :12 i zeszli na 
przerwę pokonani. Drugą 
odsłonę "wojskowi" rozpoczęli 
już w innym ustawieniu z Gro
belnym odpowiedzialnym za a
tak i odbierającym Stępniem, 
który zastąpił tym razem Woj
ciech PIetraiskiego. Zmiany o
kazały się trafione i ten ważny 
dla całego meczu, trwający blisko 
40 minut set zakończył się wyg
raną gospodarzy. Dwie następne 
partie były już krótszymi widowis
kami, podczas których bardzo 
dobrze zagrał już cały radomski 
zespół. Od połowy niedzielnego 
pojedynku na ławce rezerwo
wych siedział Krzysztof Staniec, 
który nie wytrzymywał trudów 
z powodu ciągle nie wyleczonej 
kontuzji kciuka. Tego zawodnika 
z powodzeniem, podobnie jak 
przed tygodniem zastępował 40-
letni trener Skrok. Większość ra
domskich siatkarzy jest jednak 
w dobrej formie, co dobrze wróży 
w końcówce rozgrywek. 

W innych meczach: Stilon Go
rzów - Morze ESPEBEPE 
Szczecin 3:2, 3:1, Kazimierz 
Płomień Sosnowiec -AZS Yawal 
Częstochowa 0:3, 3:0, Stal 
Hochland Nysa - Legia Warsza
wa 3:1,3:1. 

Grupa "medalowa" 
1. Kazimierz 8 15 21:7 
2. Legia 8 12 17:16 
3. AZS 8 11 11:16 
4. Stal 8 10 10:20 

Grupa "spadkowa" 
5. CZARNI 8 13 15:15 
6. Morze 8 12 17:15 
7. Stilon 8 12 16:16 
8. Mostostal 8 11 13:15 

Aneta STYLSKA 

Siatkarze Czarnych odnieśli dwa bardzo ważne zwycięstwa 
nad Mostostalem Kędzierzyn. Na zdjęciu z nr. 11 Wojciech Ple
traiski. Fot. P. Mazur 

z rąk wiceprezydenta Radomia 
Ryszarda Fałka. 

Wyniki rywalizacji dzieci. 
Dziewczęta: 1. Katarzyna Ko
nieczna /Gwiazda Chęciny/, 2. 
Iza Niemiec !Stella Kielce/, 3. 
Magda Jędracka /Gwiazda/. 

3. Katarzyna Kochanowska 
/Stena/. ChłÓpcy: 1. Mateusz 
Jasiński /Sokół/, 2. Dawid So
kołowski /Gwiazda/, 3. WoJ
ciech Maclążek /Gwiazda/. 
Drużynowo: 1. Sokół, 2. Orzeł 
Kielce, 3. PSP 40 Radom. 

Najmłodsi łucznicy strzelali w Radomiu 

ZABRAKŁO STELLI 
Chłopcy: - 1. Sławomir Augus.
tynlak /PSP 34 Radom/, 2. Ma
ciej Guzlńskl /PSP 4 Radom/, 
3. Tomasz Wojciechowski 
/PSP 40 Radom/. Drużynowo 
klasyfikacja łączna dziewcząt 
i chłopców: 1. Gwiazda, 2. Stel
la, 3. PSP 34 Radom. 

Dzieci starsze. Dziewczęta: 1. 
Iwona DurlIk /Stena/, 2. Ema
nuela MazIarek /Sokół Radom/, 

Młodzicy. Dziewczęta: 1. Ka
tarzyna Zioło /Sokół/. 2. Maja 
Maruszak /Sokół/, 3. Iwona Pu
cha Iska !Stena/. Chłopcy: 1. Ka
rol Chłopeckl /Sokół/, 2. Michał 
Nleśplelak /Stella/, 3. Marcin 
Cleślak /Sokół/. Drużynowo : 1. 
Sokół, 2. Steli a, 3. Astra Pie
koszów. 

/STYL/ 
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• Hetman pokonał KSZO • Porażki Błękitnych 
i Korony 

Zenit: Kubiak - Todor, Piotr 
Ślusarski, Kwiatkowski, S. We
sołowski, Paste~nak, Raczyński, 
Musiał, Paweł Slusarski, Słom
ka, Francuz oraz M. Wesołows
ki, Zychowicz, A. Wesołowski, 
Widomski, Srokosz, Gulas. KONTROLNE GRY * Sparta Kazimierza Wielka 
- Pogoń Mlech6w 1 :4 /1 :2/; le
lek - Tkaczewski, Dudziński, 
Machnik, Cichopek. 

Mimo że śnieg pokrywa Jeszcze boiska, piłkarze rozegrali ko
leJne mecze sparingowe. W miniony weekend padło klika nies
podziewanych wynlk6w: KSZO przegrał u siebie z Hetmanem, 
a Granat z Alitem. 

* KSZO Ostrowiec - Hetman 
Włoszczowa 1:2 /1 :2/. Klepacz 
- Skiba, Łuciw. 

KSZO: Zajda - Adamus, Ga
weł, Karwacki, Nieradka, 
Baćmaga, Klepacz, Lasocki, 
Graba, Zelazowski, Mosiołek o
raz Styczyński, Cieciura, Jop, 
Cieślikowskl, Sud6ł, Montsko, 
Anduła. 

Hetman: Miernik - Churek, 
Kurek, Mularczyk, Łoszek, Gro
szek, Łuciw, Dec, Kosowski, Ski
ba, Szulc oraz Kościołek, Kicz
ka, Harast. 

Mecz rozgrywano w Ćmielo
wie na pokrytym zlodowaciałym 
śniegiem boisku. Początek spot
kania należał do gospodarzy, 
którzy stworzyli kilka groźnych 
sytuacji pod bramką Miernika, 
a jedną z nich celnym strzałem 
zakończył Klepacz. Później jed
nak inicjatywę przejęli piłkarze 
Hetmana, którzy jak gdyby lepiej 
przystosowali się do anormal
nych warunków gry. Włoszczo
wianie strzelili drugoligowcowi 
dwie bramki i wygrali, ale dużą 
zasługę w tym zwycięstwie ma 
bramkarz Hetmana Miernik, któ
ry popisał się kilkoma dosko
nałymi interwencjami. 

* Błękitni Kielce - Bucovla 
Bukowa 1:2 /1 :2/. lipski 12 -
Pawlik 25, Drogosz 32. 

Błękitni: Dąbrowski - Czar
necki, Pietrzykowski, Bendkow
ski, Janaszek, Gołąbek, ludwi
nek, Dziubek, Dziubel, lipski, 
Galus oraz Smerdzyński, Roter. 

Bucovla: Sroka - D. Marcisz, 
Gębura, P.awlik, Wilk, Dulęba, 
Patyński, Slusarczyk, Drogosz, 
Staniec, A. Marcisz oraz Goraj, 
Ptak. 

Grę utrudniał pokrywający bo
isko śnieg, ale mimo to spotka
nie obfitowało w wiele sytuacji 
podbramkowych. Wprawdzie 
w grze obydwu drużyn wiele 
było przypadkowości i niecel
nych podań /spowodowanych 
głównie śliskim boiskiem/, ale 
kilka akcji po obu stronach 
mogło się podobać. Prowadze
nie dla gospodarzy uzyskał w 12 
minucie lipski, który doskonale 
wykorzystał błąd bramkarza Bu
covii, Sroki /golkiper Bucovii wy
puścił piłkę z rąk!. Wyrównanie 
padło po strzale Pawlika, który 
otrzymal dokładne podanie od 
Gębury. Kilka minut później 
dośrodkowywał Staniec, do po
dania najwyżej wyskoczył Dro
gosz i strzałem głową ustalił wy
nik meczu. Gospodarzom bra
kowało nieco skuteczności 
w wykańczaniu akcji. Bucovia 
miała jeszcze kilka sytuacji, po 
których mogły paść bramki 

Mistrzostwa Kielc pod 
patronatem naszej redakcji 

Narciarze nad zalewem 
W sobotnie przedpołudnie nad kieleckim zalewem zgromadzi

li się amatorzy bleg6w narciarskich, aby wystartować w Mist
rzostwach Kielc. Na starcie stanęło ponad 60 zawodniczek I za
wodnlk6w w wieku od przedszkolnego do emerytalnego, a u
czestnikom mistrzostw kibicowała duża grupa publiczności. 
Patronat nad zawodami objęła nasza redakcja, kt6ra ufundowała 
pamiątkowe dyplomy dla wszystkich uczestnlk6w bleg6w. 

Narciarze startowali w trzech 
kategoriach wiekowych. 
W naj młodszej grupie Ido lat 13/ 
biegło aż 26 młodych narciarzy, 
g~r~co dopingowanych przez ki
blcow. W biegu głównym na 6 
km zwyciężył Marek 
OględzIński z Jodły Bodzentyn, 
a spośród zawodników nie zrze
Szonych najlepszy był Sta
nisław Kępa. 

Wyniki: chłopcy do lat 13, dys
tans 1,5 km - 1. Jan Stefańskl 
/SP T umlin/, 2. Marek Krzeszow-

ISkała! - 7,52, 3. Łukasz Boro
wiec ISkała! - 7,56, 4. Sebas
tian Słoń ISkała! - 8,15, 5. Pa
weł Stefańskl /Skała! - 8,52, 6. 
Grzegorz Kanlowski ISkała! -
9,05. 

Kobiety, dystans 3 km: 1. Ka
tarzyna Polakowska !Tęcza! -
10,25, 2. Anna Paszkowska. 

Mężczyźni powyżej 15 lat, 
dystans 6 km: 1. Marek 
Oględziński /Jodła Bodzentyn/ 
-14,28 min., 2. Michał Toporek 
ISkała! - 14,48,3. Grzegorz Kita 

Sylwester Moćko ze Skały TumIIn był drugi w biegu mło-
dzlk6w. 'Fot. G. Romański 

ski /SP Tum li n/, 3. Sylwester 
ZnoJek/sPTumlin/, 4. Krzysztof 
Stefańskl /SP Tumlin/, 5. Karol 
Karyś 'SP Mąchocice/, 6. Artur 
Słoń ISP Tumlin/. 

Młodzicy, dystans 3 km: 1. Ja
cek Frydrych ISkała Tumlin/ -
7,49 min., 2 Sylwester Moćko 

ISkała! - 14,49,4 Zbigniew Ste
fańskl /Skała!- 15,15, 5. Marcin 
Starz ISkała! - 15,17, 6. Szy
mon Sikora /Jodła/ - 15,22. 

Klasyfikacja nie zrzeszonych: 
1. Stanisław Kępa, 2. Sta
nisław Trela. 

/mlr/ 

/m.in. strzał Dulęby traf H w spo
jenie słupka I poprzeczki/o 

* Wisłoka Dębica - Korona 
Kielce 4:1 /2:0/. Dla Korony: 
Pastuszka. 

Korona: Gil /Mierzwa! - Hein
rich, Gawlik, Nocoń, Mądzik, 
Pastuszka, Tokarczyk, Kozak, 
Ruszkowski, Kubicki, Janczak o
raz Grzesik, Rumas, Stefański. 

Piłkarze Korony zagrali 
w Dębicy sparing wracając z o
bozu w Rudniku. Boisko w Dębi
cy było bardzo źle przygotowane 
i piłkarze obydwu drużyn mieli 
duże trudności z opanowaniem 
pHki. Trzy bramki straciła Korona 
po błędach wynikających ze ślis
kiej nawierzchni. 

* Naprz6d JędrzeJ6w -
Szczakowlanka 0:4/0:3/ 

Naprz6d: Blicharski - Wójcic
ki, Wyrozumski, Bartkiewicz, 
Chrobak, Smolarczyk, Adamski, 
Dudek, Gurgul, Wojciechowski, 
Kośmider oraz Woźnica. 

* Czarnovla/Błękltnl II Kiel
ce - Górnik Miedzianka 6:1 
/3:0/; Roter 2, Ciołak, Pawłows
ki, Gil, Biskup - Paździerz. 

* Granat Skarżysko - Alit 
Ożar6w 2:6 /1 :4/; Rubinkiewicz 
2/39, 86 min. karny/ - Skorupa 
/10, 18, 51/, Mazur 29, 
Gołębiowski 43, Król 49. 

Granat: Bilski - Klimek, 
Jastrząb, Glijer, Berus - Micha
lec, Jankowski, Rubinkiewicz, 
Ławryszyn - Sykuła, Wroński o
raz SObczyński, Nobis, Chołuj, 
Przybycień, Skalski, Siudek, Pa
cek, Szustak. 

W pierwszej połowie Granat 
wystąpił w mocno .młodzieŻO
wym" składzie i goście nie mieli 
problemów z wykazaniem wyż
szości. Po zmianie stron trener 
Kuszłyk desygnował do gry za
wodników podstawowej jedenas
tki i mecz się wyrównał. Najlep
szym zawodnikiem w drużynie 
gospodarzy był Tomasz Chołuj. 

* Orllcz Suchednl6w • Zenit 
Chmielnik 1:1/0:1/; Piwowarski 
- samobójcza. 

Orllcz: Czaj - Bujnowski, Bo
rycki, Pytoń, M. Piasta, W. Pias
ta, Kozera, Kabała, Krzyszto
szek, Cieślak, Adwent oraz Pi
wowarski, Wójtowicz, Berus. 

Sparta: D. Klimczyk - Prokop, 
Kowalski, Juszczyk, B. Klim
czyk, Tabor, Zawadzińskl, Ma
rzec, Zientara, Michalski, lelek 
oraz P. KI i mczyk, Kwiecień. 

Pogoń: Tomczyk - P. Nasta
rowski, Janus, Młyński, Donabi
dowicz, Cichopek, Machnik, Du
dziński, Byrski, Tkaczewski, 
Szymanek oraz Koprowski, 
Szewczyk, Wijak. 

Spotkanie rozegrano w Cu
dzynowicach na dobrze przygo
towanej płycie. Zespoły zagrały 
szybki, widowiskowy mecz. 

* Star Starachowice - Łysica 
Bodzentyn 1:3 /1 :3/; Traw
czyński - Lipiec 2, M. Hajden
rajch. 

Star: Kamiński /Pisarek! -
Jadwidzic, Rzeszutek, Jasztal, 
Zdziński, Grunt, Spadło, Traw
czyński, Ladyca, Ronduda, Szy
mański. 

Łysica: Cic~osz /Goska! - J. 
Hajdenrajch, Swietlik, Kręcisz, 
Dróżdż, Szczurek, Kucała, li
piec, S. Paluch, M. Hajdenrajch, 
Łakomiec oraz Wijas, Dudek, 
Muszyński, M. Paluch, Jaro
siński. 

* Zdr6J Busko - Mister Rudkl 
2:3/1 :l/j Cieplińskl, Ignacak dla 
Zdroju. 

Zdr6J: Rajmund Mysior -
Załęcki, Rafał Mysior, Ciep
liński, Gruszka, Równiak, 
Waclawik, Pasternak, Kumor, Ig
nacak, R. Kosela oraz Rękas, Z. 
Kosela, Woźniak. 

* MKS Końskie - Skalnik Su
lej6w 4:3 /2:0/. Dla Końskich: 
lunge, Klimaszewski, Giec, Mi
ka. 

Końskie: Szmit - Najman, Ku
leta, Giec, Janiszewski, Fidor, 
Jaworski, Klimaszewski, Kucha
rek, Lunge, Herka oraz Hanc, 
Mika, Rusiecki 

* Warta Zawlercle - Nida 
Plńcz6w 1:1 /0:1/. Dla Nidy - lu
ty. 

* PIaskowianka Piaski -
LZS Słupia JędrzeJowska 4:1 
/1 :0/. 

* Nowiny - Wierna Mało
goszcz 3:2 /1 :O/j Skiba 2, 
Gruszczyński. 

/mlr/, /plsz! 

Szybki "Sypek" 
Mieszkający w Końskich kolarz zawodowej grupy Mróz Andrzej 

Sypytkowskl wygrał ostatni, szósty etap wyścigu Trofeo delio Stret
to, który odbył się na Sycylii. 

Polak odjechał z peletonu wraz z dwoma innymi zawodnikami i uda
nie finiszował na mecie w Taorminie. Zwycięzcą całego wyścigu został 
WIoch Fabrlzlo Guldl /Scrigno/, drugie i trzecie miejsca zajęli takze 
zawodnicy z Italii Mauro RadaellI !BresciaJat/ i Massimo Apollonlo 
/Scrigno/. Sypytkowskiego sklasyfikowano na 16 miejscu. /PK! 

o puchar 
burmistrza 

w hali sportowej Szkoły Pods
tawowej w Wolicy odbył się tur
niej halowej piłki nożnej o Puchar 
Burmistrza ChęCin . W zawodach 
startowalo 11 zespołów rywali
zujących w dwóch grupach: I gr. 
- uczniowie szkół podstawowych, 
II gr. - starSI. W grupie I zwyciężył 
zespół ze Staroch,cln przed 
Ch,clnamł i Radkowlcaml. 
W gr. II kolejność przedstawia Się 
następująco: 1. Wollca, 2. 
Ch,clny, 3. Czerwona G6ra. 
Puchary i nagrody dla zwy
cięzców, ufundowane przez 
UMiG w Chęcinach, wręczał 
zastępca burmistrza Bogdan 
Chablk i przeWOdniczący Rady 
MIG Marian Budzlosz. Zmaga
",a piłkarzy obserwowała duża 
grupa kibiCÓW. 

Szachy w Bllżynie 
w Blltynle odbył a" Wo

Jew6dzkl Drużynowy TurnieJ 
Szachowy LZS "O Złotą Wież,". 

r'& Z g~ 
NOTATNIKA 
~EPORTER~ 
Stawką zawod6w byt awans do 
turnieJu strefowego. 

Zwyciężyła drużyna GOK Wier
na Malogoszcz - 4,5 pkt przed 
LZS Kordian Blltyn • 3,5 pkt. 
Zwycięzcami na poszczególnych 
szachowo ch zostali: I - Robert 
Karpeta /Kordian/. II - Grzegorz 
Szuber WiemaJ, 111- Przemysław 
Spurek N/ierna/, IV - Berenlka 
Kołaczyńska l Kordian/. Zespół 
GOK Wiema Małogoszcz repre
zentować będzie nasze wo
jewództwo na tumieju strefowym, 
który odbędZie się w dniach 29-31 
marca w WoJsławicach /Woj. sie
radzkie!. 

Tylko light-contact 
Bez powodzenia startowali 

trzej klckbokserzy Ruchu 

Puchar "Echa Dnia" dla 
Rafała Wójcika 

Kolorowe twarze-
W skarżysklm osiedlu B6r rozegrane zostały mistrzostwa wo

Jew6dztwa kieleckiego w biegach przełajowych. O tytuły naJlep
szych na Kielecczyźnie orsz zakwalifikowanie się do zawod6w 
szczebla makroregionalnego rywalizowało ponad 100 bl89aczek 
I biegaczy z Kielc, Ostrowca, Starachowic, Łopuszna, Konsklch, 
Sędziszowa, Jędrzejowa, Skarżyska orsz startujący poza kon
kursem reprezentanci Kozienic. 

Najstarsi obserwatorzy rozg
rywanych przecież nie po raz 
pierwszy w Skarżysku przełajo
wych zmagań nie pamiętają, by 
o tej porze roku trasy wytyczone 
w lesie na Borze pokrywała tak 
gruba warstwa śniegu. Zimno i 
śnieg z pewnością nie ułatwiały 
zadania biegaczom, jednak fir
ma braci Kozłowskich zrobiła 
wszystko, aby zostały one na
leżycie przygotowane. Jako 
pierwsi na starcie stanęli uczes
tnicy crossu o Puchar "Echa 
Dnia" w kategorii seniorów. 
Zabrakło awizowanego 
wcześniej aktualnego przełajo
wego mistrza Polski Artura Os
mana. Pod jego nieobecność 
dystans 4 km najszybciej poko
nał przełajowy mistrz kraju Rafał 
W6Jclk. Skarżyszczanin prowa
dził od startu, wyprzedzając dru
giego na mecie Artura Bła
slńsklego z Radomiaka Dami 
o blisko pół minuty. Nie mniej ok
lasków od 7:NYcięzcy zebrał naj
starszy uczestnik crossu - 50-let
ni Janusz Kaus ze Starachowic, 
który choć ostatni, kończył bieg 
w dobrej dyspozycji. 

Sukcesów najwyraźniej po
zazdrościli Rafałowi inni podo
pieczni trenera Krzysztofa Wo
lIńsklego. Reprezentanci STS 
Skarżysko w pozostałych 6 ka
tegoriach wiekowych wywalczyli 

Rafał W6Jclk z barwami STS 
na twarzy. 

bowiem 4 tytuły mistrzowskie, 
trzy drugie oraz dwie trzecie lo
katy. lekkoatleci STS wyróżniali 
się zresztą w sobotę nie tylko 
dobrą formą, ale także pomalo
wanymi na klubowe barwy ... 
twarzami. 

Po zakończeniu biegów w SP 
2 odbyła się dekoracja najlep-

Skarżysko-Kamlenna w II elimi
nacyJnym turnieJu do mist
rzostw Polski w werSJI se
ml-contact, Jaki rozegrano 
w Sosnowcu. 

Paweł Surdy, Artur Zaręba 
I Tomasz Stefańskl przegrali 
pierwsze walki i zostali wyelimi
nowani z turnieju. 

- Był to nasz pierwszy start 
w semi-contact i nie Spodziewa
liśmy się sukcesów - powiedział 
nam trener kick-boxingu w Ru
chu Piotr Lubeckl. - Postanowi
liśmy, że teraz będziemy walczyć 
jedynie w light-contakcie, rezyg
nując z semi-contactu - dodał tre
ner. 

OuathJon I trlathlon 
W Starachowicach 

W Starachowicach zawiązały 
się sekcje triathlonu I duathlonu, 
których trenerem i kierownikiem 
został szkoleniowiec sekcji pły
wackieJ Mirosław Opozda. 

Zawodnicy występować będą 
w Klubie Płetwonurka "Kalmar", 
a w pierwszych zawodach wy-

szych. Rafał W6Jclk odebrał pu
char ufundowany przez naszą 
redakcję, a pozostali triumfato
rzy puchary, nagrody i dyplomy 
z rąk szefa KOZLA Adama 
J6twlka i prezesa STS Bogda
na Winiarskiego. Organiza
torów imprezy wspierali: Agen-

Wioletta Franklewlcz była 
bezkonkurencyjna w biegu Ju
niorek. 

cJa Poligraficzna .. PIS" , sklep 
Andrzeja Bętkowsklego "BB
Sport", Wydział Edukacji 
I Sportu Urzędu Miasta oraz 
dyrekcja SP 2 z osiedla Bór. 

Seniorzy /4000 mi: 1. Rafał 
W6Jclk /STS Skarżysko/, 2. Ar
tur Błaslńskl /Radomiak Dami!, 
3. Andrzej Ofiara !Kozienice/, 4. 
Marcin Stokowiec /Budowlani 
Kielce/. Juniorki 12000 mi: l, 
Wioletta Franklewlcz ISTS/, 2. 
Zofia Piszczyk /l2S 
Sędziszów/, 3. Ewa Piotrowska 
/Łopuszno/. Juniorki młodsze 
/2000 mi: 1. Agnieszka Adam
ska /STS/, 2. Anna Kądzlela 
/Ostrovia Ostrowiec/, 3. Kata
rzyna Stępień /STS/. Młodzicz
ki /1500 rnj: 1. Ewa Plesowlcz 
/Budowlani/, 2. Sylwia Karasek 
/STS/, 3. Barbara Zmyj /Juven
ta Starachowice/o Juniorzy 
/3000 rnj: 1. Grzegorz Rogala 
/STS/, 2. Mariusz Kroner /STS/, 
3. Marcin Mlchclk /Budowlani/. 
Juniorzy młodsi /3000 mi: 1. 
Konrad Jasiński, 2. Piotr 
Człeczyńskl /obaj Budowlani/, 
3. Łukasz Duda /STS/. 
P,1łodzlcy /2000 rnj: 1. Tomasz 
Swlerczyńskl /STS/, 2. Paweł 
ObarskI /STS/, 3. Marcin Kule
ta /Olimp Końskiej. 

Marcin STĘPIEŃ 
Zdjęcia: 

Wiesław DARKOWSKI 

stąpią już w kwietniu Aktualnie 
dwie sekcje zrzeszają 12 zawod
ników, w zdecydowanej 
większości byłych członków 
szkółki pływackiej. Na uroczys
tym założeniU sekcji obecny był 
między innymi dyrektor Miejskie
go Centrum Rekreacji i Wypo
czynku w Starachowicach Marek 
Basiak. 

Pożoga w kadrze 
Alina Pożoga ze Stall Kun6w 

powołana została na zgrupo
wanie reprezentacji Polski ko
biet w podnoszeniu ci ,żarów, 
które dziś rozpoczyna Si, 
w Spale. 

Zawodniczkę Stall czekają 
wkrótce dwa bardzo ważne starty, 
najpierw wystartuje w mistrzost
wach Polski jUniorek do lat 20, któ
re rozegrane zostaną wSledl· 
cach, a następnie reprezentować 
będzie nasz kraj podczas mist
rzostw świata juniorów, juniorek 
i seniorek. które w maju rozegra
ne zostaną w Warszawie. 

/mlr/, /PISZI 
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Sobota była dla nas - koszykarze 
Mitexu 1Nygrali z Pogonią! 

" 
KAB RUD IKU 

W meczu play-off" ligi koszykarzy /0 miejsca 1-8/ Pogoń Prudnlk przegrała z MITEXEM KIELCE 
68:70 /38:40/. KleIczanie awansowali do czoIoweJ "czwórki" ligi, a w pojedynku o finał play-off 
spotkają się z Unią Tarn6w. 

· ... ·IIE-1 .... 1 .1. _ 

Druga porażka pięściarzy KSZO 

MLOD'OŚĆ 
TO ZA MALO 

W meczu o mistrzostwo I ligi bokserskiej KSZO Ostrowiec 
przegrał z Concordlą Knur6w 9:11. 

Wyniki walk /na pierwszym 
miejscu gospodarze/: Pietrzak -
Olszewski 0:3, Wachowski -
Wr6blewskl 0:3, Domaradzkl -
Sikora 3:0, Jaros - Borkowski 
0:3, Gierka zremisował z Czer
nlJem, Bombik uległ 
Kuźmlńsklemu, Szpecht - Mar
ciniak. 3:0, Piątek I MIałkowski 
KSZO zdobyli punkty bez walki i 
Gwóźdź uległ Zaprzałce przez 
rsc w II rundzie. 

wał pięściarza KSZO, którego 
sędzia po jednej z wymian zam
roczonego odesłał do narożnika. 

- Generalnie z postawy mło
dych pięściarzy jestem zadowo
lony - powieąział po meczu tre
ner Waslllj Zydkow. - Szkoda 
tylko, że zawodników mam do 
dyspozycji tuż przed meczem. 
Podczas dwóch treningów jakie 
mamy, trudno powiedzieć, jaką 
kondycją dysponują. Może gdy
by Gwódź zaczął spokojnie, wal
ka potoczyłaby się inaczej .• 

Zbigniew TYCZVNSKL 

MItex: Puszkariew 22, So
wiński 16, Zgłobicki 10 /1x3/, 
Pinczuk 9/1x3l, Kij 8, Koza 5. 

Pogoń: PI utka 15, Wlodowski 
14 /1x3/, Malinowski 10, Klakla 
10 /2x3/, D. Kasprzycki 10 /2x3/, 
J. Kasprzycki 7, Błoński 2. 

Sędziowali: M. Leslńskl I S. 
Jarząb z Warszawy. Widzów: 
1200. 

Trener StanIsław Dudzlk kli
ka dni temu powiedział, że 
wierzy w powr6t jego drużyny 
z Prudnlka Już w sobotę. Jego 
podopieczni spełnili to życze
nie - po drugim zwycięstwie 
nad Pogonią /Pogoń nie 
przegrała we własnej hall od 
dw6ch sezon6w/ kielczanie 
mogli świętować awans do 

I 

czołowej "czwórkI" " ligi. 
Choć powrót, a właściwie wy
Jazd z Prudnlka nasz zespół 
miał z "atrakcJami", o czym 
poniżeJ. 

Od pierwszego g~izdka 
trwała zacięta walka. Zadnej 
z drużyn nie udało się uzyskać 
znaczącej przewagi punktowej. 
Największa przewaga Mitexu 
w tej części gry wynosiła 5 pun
któw. Taktyka kielczan była po
dobna do tej, którą stosowali 
w meczu w Kielcach - wykorzys
tywali swoją przewagę wzrostu, 
dużo piłek otrzymywał Jurij 
Puszkarlew. 

Po przerwie nadal trwała 
wyrównana walka. W 32 min. Mi
tex odskoczył na 8 punktów. KiI-

Tak ułożyły się losy tego me
czu, że najciekawsze pojedynki 
kibfce oglądali na początku i na 
F<ońcu wczorajszego spotkania. 
Znakomity pojedynek stoczył 
młodziutki Robert Pietrzak, któ
ry nie tylko nfe uląkł się utytuło
wanego rywala, ale odpowiadał 
zza podwójnej gardy na każdy 
jego cios, wykazując niesamo
wite serce do walki. Końcowy 
werdykt na korzyść Olszews
kiego publiczność przyjęła prze
raźliwymi gwizdami. Na kolejny 
dobry występ pięściarza KSZO 
kibice musieli czekać długo. Mo
że gdyby Michał Wachowski 
wyszedł z większą wiarą w swo
je siły, walka pofoczyłaby się ina
czej. Pięściarz KSZO boksował 
jednak zbyt pasywnie, aby liczyć 
na sukces w pojedynku 

z doświadczonym Wr6blews
klm. Podobnie wypadł Woj
ciech Jaros. Za to bliski sensa
cyjnego rozwiązania w pojedyn
ku z Czernijem był Grzegorz 
Gierka, który w pierwszym star
ciu kilkakrotnie wstrząsnął wielce 
utytułowanym rywalem. Czemij 
otrząsnął się w drugim starciu 
i z nawiązką odrobił straty, ale 
postawa młodego pięściarza 
KSZO mogła się podobać. Na
tomiast słabiej niż poprzednio 
wypadli Domaradzkll Bomblk. 
Publiczność została rozgrzana 
dopiero przez Andrzeja 
Szpechta, który stoczył znako
mity pojedynek z Krzysztofem 
Marciniakiem. Walka toczona 
była w szybkim tempie i obfito
wała w efektowne akcje i wy
miany ciosów, a obaj pięściarze 
zebrali obfite brawa ze swoją 
postawę· 

W innych wczorajszych spot
kaniach nie zanotowano niespo
dzianek. Mistrz Polski Victoria 
Jaworzno zrehabilitował się za 
porażkę w poprzedniej kolejce 
i wysoko wygrał ze Startem 
Elbląg· Na zdJęciu: Siergiej Plnczuk z Mltexu /Z plłką/. 

W tym momencie był remis 
9:9 i o wszystkim miała decydo
wać ostatnia walka Piotra 
Gw6źdzla z Tomaszem Zap
rzałką. Zaraz po gongu Gwóźdź 
ruszył do ataku i mocno zach
wiał rywalem. W przerwie 
między rundami wyższy o głowę 
rywal doszedł do siebie 
i potężnymi prostymi zastopo-

Mistrzostwa makroregionu 
w podnoszeniu ciężarów 

Duda ""ygral 
Bartosz Duda /STS Skarżysko/ zajął pierwsze miejsce pod

czas mistrzostw makroregionu środkowowschodniego w pod
D0SZ8nhr ciężarów, kt6re rozegrane zostały w Siedlcach. 

W zawodach wystartowało 68 
- zawodników z kilkunastu klu

bów, w tym ze Stali Kunów i STS 
Skarżysko, a zawodnicy rywali
zowali w trzech kategoriach wie
kowych - do 16, 17 i 1 8 lat. Nasi 
zawodnicy należeli do czołówki 
zawodów, które były jedno
cześnie ełiminacją do olimpiady 
młodzieży. 

Wyniki: juniorzy do lat 18, kat. 
do 50 kg - 3 miejsce Piotr Gębu
ra /Stal Kunów/ll O kg; kat 54 kg 
2. Tomasz Wykrota /Stal Ku
nów/140 kg, 3. Paweł Sadłos 
/StaV 100 kg; kat. 59 kg 8. Ta
deusz Formela /Stal/ 1 05 kg; 
kat. 76 kg 6. Arkadiusz Groma-

la /Stai/l BO kg; kat. do 83 kg 1. 
Bartosz Duda /STS/245 kg. 

Juniorzy do lat 16, kat. 59 kg -
2. Michał Miernik /STS/145 kg; 
kat. 76 kg 1. Zbigniew Roguski 
/STS/145 kg. 

Jak nam powiedział szkole
niowiec ciężarowców Staru Sta
rachowice Zygmunt Zaw6r, po
ziom zawodów był bardzo wyso
ki, a na szczególne wyróżnienie 
zasługuje wynik uzyskany przez 
Bartosza Dudę, który zapewnił 
sobie występ w ogólnopolskiej 
olimpiadzie młodzieży. Szansę 
na występ w OM mają również 
zawodnicy, którzy zajęli 2 i 3 
miejsca w swych kategoriach 
wagowych. /pISZ; 

Grupa I ·Fot. S. Stachura 

Victoria Elektrownia Ja: 
worzno - Start Renoma Elbląg 
16:4, KS Jastrzębie - Gwardia Wlllidzeszczypiornistek 
Wrocław 13:7. 
1. Jastrzębie 2 4 
2. Concordla 2 4 
3. Victoria 2 2 

24:16 
23:17 

. 24:16 
19:21 
18:22 
12:28 

Grały rywalki 
4. Renoma 2 2 
5. KSZO 2 O 
6. Gwardia Wr. 2 O 

Grupa II 
• Hetman Białystok - Polonia 
Swldnlca 11 :9, Walka Zabrze -
06 Kleofas Katowice 16:4, 
Gwardia Warszawa - Olimpia 
Poznań 11:9. 
1. Hetman 2 4 
2. Polonia 2 2 
3. Walka 2 2 
4. 06 Kleofas 2 2 
Gwardia W-wa 2 2 
6. Olimpia 2 O 

25:15 
24:16 
21:19 
17:23 
17:23 
16:24 

IJI 

W miniony weekend szczy
piornistki II ligi rozegrały 
szesnastą kolejkę spotkań. 

Jak już informowaliśmy, nasz 
zespół Ambit Piowar Kielce ro
zegrał swoje spotkanie awan
sem, pokonując w piątek AZS 
Katowice 24:18. 

Po ostatniej kolejce w tabeli II 
ligi nie zaszły większe zmiany. 
Za tydzień, w sobotę, Ambit 
Plowar podejmował będzie 
u siebie Gościbię Sułkowice. 

Wyniki: Beskid Nowy Sącz -
Zgoda Bielszowice 15:38, P2.S 
Katowice - Ambit Piowar Kielce 

5 medali łuczników Startu 

OLEJNIK TRZECI! 
Do dużej niespodzianki doszło na zakończonych wczoraj w 0-

biekcie Stelll Kielce Halowych Mistrzostwach Polski Nlepełnos
prawnych w Łucznictwie. Faworyt ze Startu Kielce, mistrz Euro
py Inwalld6w Ryszard Olejnik zajął dopiero trzecie mieJsce. Klel
czanle zdobyli w tej Imprezie 5 medali. 

W mistrzostwach wystarto
wało 15 zawodników i 7 zawod
niczek. W rywalizacji drużyno
wej zwyciężyła drużyna Startu 
Kielce w składzie Małgorzata 
Olejnik, Ryszard Olejnik, Sta-

nlsław Joński, wyprzedzając 
OSiR Gorzów i Start Lublin. 
W eliminacyjnych strzelaniach 
wśród pań prowadziła Małgo
rzata Olejnik - 544 pkt. przed 
kolejną kielczanką Elżbietą 

18:24, Cracovia Kraków - Otmęt 
Krapkowice 23:21, MKS 
Jastrzębie - P2.S Kraków 17:15, 
Skarbek Tarnowskie Góry -
Gościbia Sułkowice 17:25. 
12goda 16 32 498:215 
2.Cracovla 16 28 409:298 
3.AZS Kat 16 18 336:347 
4.0tmęt 16 15 368:357 
S.Jastrzęble 16 15 281:308 
6.AMBIT PlO. 16 14 341:361 
7.GoŚclbla 16 12 322:365 
8.Beskld 16 12 321:397 
9.AZS Krak. 16 12 297:362 
10.Skarbek 16 1 314:364 

/mlr/ 

Jońską - 447 pkt. i Małgorzatą 
Korzeniowską z Gorzowa - 423 
pkt. Wśród panów najwięcej pun
któw zgromadzi Ryszard Olejnik 
- 556, drugi był Stanisław joński 
- 545 pkt., a trzeci - kielczanin An-
drzeJ Gawryś - 539 pkt. W fi
nałach pań bezkonkurencyjna 
była Olejnik, która wyprzedziła 
Jońską, a brąz przypadł Wandzie 
Ceynowej z Konstancina. Nies
podziewanie w finale panów 
spotkali się Ryszard Szacho
wlcz z Gorzowa i Stanisław 
JońskI. Wygrał gorzowianin, 
trzeci był Olejnik, czwarty And
rzeJ Gawryś z Kielc. W sumie 
kielczanie zdobyli więc 2 złote, 2 
srebrne i 1 brąza.vy medal. 

. /PK! 
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ka błędów w ataku spowodo
wało, że gospodarze niesieni 
dopingiem doprowadzili do re
misu, a na półtorej minuty 
przed zakończeniem spotkania 
prowadzili różnicą trzech pun
któw. Dzięki celnym rzutom z 
.osobistych· Puszkariewa na 
40 sekund przed końcową sy
reną na tablicy widniał wynik re
misowy 68:68. 20 sekund póź
niej po zbiórce tego zawodnika 
nasz zespół przejął piłkę, a ak
cja ofensywna została przerwa
na faulem na Stanisławie 
Zgłoblcklm, który bezbłędnie 
wykonał rzuty osobiste. Gospo
darze przeprowadzili jeszcze 
ostatnią akcję /mieli na to 4 se
kundy/, ale nie zmienili wyniku 
spotkania. 

W czasie meczu sędziowie 
kilkakrotnie przerywali grę ze 
względu na skandaliczne za
chowanie publiczności. 
Drużyna kielecka oraz arbitrzy 
nie mogli opuścić hall przez 
40 minut. 

- Mecz był bardzo ciężki, Po
goń rzeczywiście gra dużo lepiej 
we własnej hali, przede wszyst
kim skuteczniej rzuca - powie
dział trener Dudzlk. - To co się 
działo na trybunach to była ma
kabra. 

Przeciwnikiem Mitexu w poje
dynku o wejście do finału play
oft będzie Unia Tarn6w, która 
dwa razy pokonała Resovlę. 
Pierwszy mecz odbędzie się w 
środę w Kielcach /prawdopo
dobnie o godz. 17.30/, drugi i e
wentualnie trzeci mecz w sobotę 
i niedzielę w Tarnowie. 

W innych meczach: grupa 
.awansowa· - Unia Tarnów -
Resovia Rzeszów 80:69 I 
90:81 /2:1 wygrała Unia/, Po
goń Sosnowiec - Korona Kra
ków 105:81 i 73:67/2:1 zwy
ciężyła Pogoń/, Siarka Tar
nobrzeg - AZS Lublin 99:107 
/2:0 wygrał AZS/; grupa "spad
kowa" Igra się do trzech zwy
cięstw/ Wisła Kraków - Legia 
Warszawa 80:67 I 75:90 /jest 
1 : 1/, CTL Częstochowa - Start 
Lublin 103:115 I 89:91 /2:0 
prowadzi Start/o • 

Andrzej BATOG, /PK! 

SMS się wycofała 

Kielce 
na czele 
Kolejną serię mecz6w ro

zegrały tenisistki stołowe II lI
gi. Z rozgrywek wycofał się 
zespół lidera - Szkoły Mist
rzostwa Sportowego z Tar
nobrzega, co stawia w korzys
tneJ sytuacji dwa zespoły kie
leckie - Kolejarza I AZS. 

* Strażak. Wlelog6ra - Kole
jarz Kielce 4:14. Dla Kolejarza: 
Bomba 4, Cedro 3, Wójtowicz 3, 
Smętkowska 2, deble Ced
ro/Bomba 1 , Wójto
wicZ/Smętkowska 1. 

* Amonit Łuk6w - AZS Kiel
ce 3:15. Punkty dla P2.S: Kawa 
4, Gumułka 4, Mogielska 3, Pro
kop 3, debel Mogielska/Prokop 
1. 

W innym meczu: VoJsłavla 
WojsławIce - Alit Ożar6w 11 :7. 
Pauzowała Broń Radom. 

W tabeli prowadzi Kolejarz 
Kielce 18 pkt. przed AZS Kielce 
14 pkt. /PK! 
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