
W środę 
ze ,,Słowem" 
Już w środę razem 

ze "Słowem Ludu" 
ukaże się bezpłatny, 
kolorowy dodatek 
"Bezpieczna przy
szłość" poświęcony 
nowym zasadom i fun
duszom emerytalnym 

• Kielce e Busko • Jędrzejów e Kazimierza Wielka • Końskie • Opatów • Ostrowiec 
• Pińczów • Sandomierz • Skarżysko • Starachowice • Staszów • Włoszezowa 

-------------------------------------------------------------------------4 

LOTERIA JUBILEUSZOWA • TRWA!!! 
' NAGRODA GŁOWNA ·DAEWOO MATIZ 

--PULA NAGROI> 50.000 ZŁ 

El Popo 
mocno drży 
Meksykański wulkan Popocate

petl, który przebudził się kilka lat 
temu wywołując obawy przed kata
strofalną erupcją, a w ubiegłym roku 
dawał o sobie kilkakrotnie znać, po
nownie się uaktywnił. Na zdjęciu: zwa
ny potocznie przez Meksykanów ,.El 
Popo" widziany ze stanu Puebla oko
ło 60 km od stolicy kraju, wyrzuca 
w górę dym. Fot. PAP/ EPA 

+ Posłowie Akcji Wyborczej ,, Solidarność ,, chcą 

wprowadzić ustawowy zakaz handlu w dni świąteczne 
+ Szykuje się korupcja - mówią Czytelnicy + Dlaczego 
jedni kupują, a inni handlują? 

Przez całą niedzielę. 
na przemian w gorących 
~ach la~oamery
kańskich i dostojnych 
standardowych. blisko 
dwieście par z całej Pol
ski prezentowało ta
neczne wdzięki na lll 
Ogólnopolskim T umie
ju Tańca T owarzy kiego 
,.Cha-Cha '99~. który 
pod patronatem ~Sło
wa Ludu- odbył się 

w Kielcach. 
Czytaj na stronie 2 

Tańczą : Michał Rubinkiewicz i lda Stycz 

Czytaj na str. 2 

Fot. P Polak 

Powszechne Towar.eystwo Emerytalne PZU Spółka Akcyjna informuje, 
że deklaracje przystąpienia do Otwartego Funduszu Emerytalnego 

PZU "Złota Jesień" od l marca 1999 roku podpisało ponad 

WYŻSZA SZKOŁA 
.EKONOMII l ADMINISTRACJI 

1311 
prowadzi nabór na rok akademicki 

1999/2000 na kierunki: 
• ekonomia • politologia 
STUDIA DZIENNE 
(miesięczny koszt nauki: 250 zł) 
STUDIA ZAOCZN E 
(miesięczny koszt nauki: 160 zł) 

Opłaty z a studia t a kie same 
jak w bieżącym roku a kademickim 

Informacje i zapisy: Kielce, ul. Mielczarskiego 51" 
i ul. Karczówkowska•27-;; tel.-345-69-19, 345-65-85; 345-75-25 

- -- -- ~--- ------ ~---- ~ http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Zakazana niedziela 
KIELCE. Kielczanie paylW)'Claili się 

już, że w niedzielę otwartych jest większość 
sklepów spożywczych i delikatesów przy 
ul. Sienkiewicza. Na placu targowym przy 
ui.Seminaryjskiejwniedziełęmożnakupić 
nawet meble i dywany. Czynne są super
markety, hurtownie prowadzące sprzedaż 
detaliczną. W dni świąteczne działa coraz 
więcej sklepów w kieleckich osiedłacłt Nie
dzielny handel stał się codziennością. 

BUSKO. W niedzielne przedpołu
dnie w sercu kurortu, rozlokowały się 
stragany z odzieżą. Klienci to w większo
ści kuracjusze. Kiermasz zlokalizowany 
jest w sąsiedztwie kaplicy św. Anny w któ
rej odbywają się nabożeństwa. - W nie
dzielę kuracyjne życie towarzyskie skupia 

dzielę mają trochę wolnego czasu i przy
chodzą pytająjakie mamy nowości . To 
czy ktoś robi zakupy w poniedziałek, 
czy w niedzielę to indywidualna sprawa 
i to nie jest problem, którym powinni
śmy się teraz zajmować, bo są o wiele 
ważniejsze sprawy - powiedziała nam 
Jolanta Kozłowska, właścicielka skle
pu "U ni Market" przy ul. Słowackiego 
w Sandomierzu. 

-Ludzieczęsto przychOOzą w niedzielę 
na zakupy. Jeden zapomni coś kupić, a 
innemu zabraknie coś w domu. Często 
kupują podsta\\Uwe rza::zy: ka~ chle
ba, czy cukier. My moglibyśmy mieć wol
ne w niedzielę, ale klient też jest zadowo
lony, że może coś kupić - mówi Lidia 

.--------------------, Basak, kierownik 
sklepu spożywczego 
"Beata" przy ul. Ko
seły. 

Niezadowoleni 
z propozycji za
mknięcia sklepów w 
niedzielę są również 
klienci. - Właśnie 

przed chwilą zrobi-

~~~~~~~~==~~~~::.;!ii!llmłrunzakupy. i~po-E ciziewanie pJZY.iecha-

ll!!~~~~j~iJ! la do nas rodzina i 
~ okazalosię,żezaku-

W niedzielę w Busku i handlują i kupują Follirnosa pyzrobione w sobo-

się na deptaku. Jestem przeciwna zaka
zowi handlu w niedzielę- mówi łodzianka 
przebywająca na kuracji w sanatorium 
,M'!ókniarz". -Codziennie mam zabiegi i 
niewiele czasu na spacer i zakupy- doda
je. W centrum miasta od godzin poran
nych czynne były niektóre sklepy- "Po to 
Pan Bóg dał niedzielę, by po tygodnio
wym trudzie, pomodliwszy się w kościele 
-napili się wódki ludzie"- mówi wierszem 
jeden z buszczan, który tuż przed godziną 
11 kupU w delikatesach "Kasia" przy pł. 
Zwycięstwa butelkę wódki. 

W niedzielne popołudnie otwarta jest 
większość sklepów spożywczych na poni
dziańskich wsiach. 

SANDOMIERZ.- Prowadzę sklep 
z rodzicami. Od dawna w niedzielę było 
u nas czynne. Są klienci, którzy w nie-

tę nie wystarczą. To 
nie jest wielki grzech, że wyjdę na chwilę 
do sklepu po chleb, warzywa, czy kawalek 
wędliny. Jestem osobą wierzącą i do ko
ścioła też chodzę w niedzielę. Jedno dru
giemu nie przeszkadza Uważam, że za
mykanie sklepów w niedzielę nikomu się 
nie przysłuży, wręcz przeciwnie to jest ab
surdalny pomysł- powiedziała nam Elż
bieta Pawlik. 

OSTROWIEC. W ,,Minimalu", 
największym supermarkecie w mieście, 
ruch w niedzielę jak w dzień powszedni, 
zwłaszcza po południowej mszy w pobli
skim kościele Miłosierdzia Bożego. 

Na parkingu mnóstwo samocho
dów, niektóre nawet z rej~tracją byłego 
województwa tamobrz~kiego. Na za
kupy przyjeżdżają tu z Ćmielowa, Opa
towa, a nawet S taszowa-Ludzie kupu-

ją, więc my sprzedajemy- mówi Wiesła
wa Tomczyk z supermarketu. - Wi
docznie wszystkim się opłaca Jeśli ko
muś to się nie podoba, może do nas nie 
przychodzić. 

- Nie myślę popierać grupy nawie
dzonych posłów, którzy chcą zamykać 
słdepywniedzielę- denerwuje się miesz
kanka osiedla Rosochy Sabina Witek. 
Do innych supermarketów w mieście 
również zaglądają mieszkańcy. Po połu
dniu zrobił się ruch w ,,Piusie". 

JĘDRZEJÓW. w niedzielę i święta 
w mieście czynnych jest kilka sklepów. 
Dużesupennarl<etydzialajądopołudnia 

Natomiast małe sklepy, niekiedy do godz. 
2l.Ich właściciele nie wyobrażają sobie, 
żebywprowadzonozakaz handlu. 

-To bzdural<ompletna-uważaZdzi
sław Jasnos, którego wszystkie 4 sklepy 
czynne są również w niedzielę.-To klienci 
wymuszają na mnie ich otwarcie. Przy
chodzą głównie po artykuły spożywcze. 
Wielu klientów robi zakupy po mszy 
w niedzielę. 

Kierowniczka supermarketu rozważa 
problem w dwóch kategoriach. Z ekono
micznego punktu widzenia, handel w nie
dzielę i święta przynosi największe obroty. 
Natomiast,jako kobieta, wolałaby miećdni 
wolne. Gd)byjednakzakazWJXOW<ldzono, 
musiałabyzwolnićczęść personelu. 

-Sklepy zamknięte w niedzielę? Nie 
wyobrażam sobie- dziwi sięJan Michal
ski.- Przyzwyczaiłem się już, że nie trzeba 
kupowaćjedzenia na zapas. 

KONSKIE. W Końskich tylkojeden 
sklep spożywczy PSS przy ul. Spółdziel
czejjest czynny całą dobę. Porostałe "dy
żurne", w niedzielę i święta mają skróco
nyczas pracy. 

- Kupuję, bo mam na to czas tylko 
w niedzielę- powiOOziała nam klientkaskle
pu MAX 

-Handluję w niedzielę bo to mój 
warsztat pracy, z którego utrzymuję ro
dzinę- powiedział mężczyznasprzedający 

w kiosku warzywnym. -Cieszy mnie, gdy 
przychodzą klienci, o których w Końskich 
coraz trudniej. Jaki to grzech?- pytał. 

Zapytaliśmy czytelników, co 
sądzą o propozycji grupy po
stów A w. s·, którzy chcą by Sejm 
wprowadzjl ustawowy zakaz han
dlu w niedzielę i święta. 

Henryk Szymań.ski: - Jeżeli 

(an, imi. bea, mak,B.Z.) 
----------------------------------~~~ 

Stanisław Krzysiek: -Jeżeli ktoś 

Jolanta Jas:- Jestem za utrzyma
niem handlu w nie
dzielę i święta, a 
pomysł jego zaka
zania uważam za 
absurdalny. Przez 
cały tydzień ciężko 
i długo pracuję. 
Tylko w niedzielę 

mam czas na targów i 
sklepów. 

Kazimiera Makarowicz: - Do 
wprowadzenia ta

~I'!!!JI'łlllfl kiego zakazu z 
pewnością dąży 

Kościół, ale nie są
dzę by niedzielny 
handel bardzo prze
szkadzał w spełnia
niu obowiązków, 
które nakazuje reli
gia W święta skle

py są otwarte dla tych, którzy zapomnie
li czegoś kupić lub nie zdążyli w sobotę, 
bo byli w pracy. Jeżeli urzędnicy gminni 
będą decydować o tym, który sklep ma 
zostać otwarty w niedzielę, to grozi to 
korupcją. 

klienci nie odwie
dzaliby sklepów 
w niedzielę, to 
handlowcy nie 
otwieraliby swo
ich firm, bo to 
by im się nie 
opłacało. Ja i 
wielu moich zna
jomych kupuje

my w tym dniu, bo przez cały ty
dzień nie mamy na zakupy czasu. 
Przyzwyczailiśmy się już do świą
tecznego handlu i nie sądzę, że na
leżałoby to zmieniać. 

Jerzy Król : - Jeieli obywate
.----..-,..,:----, l e b ę d ą z ar a

biać tyle ile wy
brani przez nich 
posłowie, to 
nie będą mu
sieli dorabiać w 
wolne dni. My
ślę, że ten zakaz 
Jest sposobem 
na zlikwidowa

nie konkurencji dla sklepów, 
którym urzędnicy pozwolą han
dlować w dni świąteczne. Jeżeli 
sprzedawcy czują się przymusza
ni do pracy, w dniu kiedy powin
ni odpoczywać, to mogą zmie
nić zajęcie. 

Koleżance 

EWIELAPRUS 
wyrazy głębokiego wsp6łczuela z poMJdu śmierei męb 

ZBIGNIEWALAPRUSA 
składaj~ 

koleianld l koledzy z "Prema-Projekt 

..-----.,.....---~ chce iść do kościo
ła, to zdąży rów
nież pomodlić się 
po zrobieniu za
kupów. Regulo
wanie rynkiem za 
pomocą zakazów 
jestzamacfiem na 

wolność gospodarczą. Za chwilę za
każe się rolnikowi karmić zwierzęta, a 
pracownikowi stacji paliw nalewać 
benzyny w czasie świąt. O otwieraniu 
i zamykaniu sklepów powinni decy
dować tylko sklepikarze i ich klienci. 

KIZysztofWoźnialc -Niedziela po
winna być dniem 
-oolnym od pracy, w 
którymludzieoopo
czywają, spędzają 

czas z rodziną i re
laksują się, bo cały 
tydzień ciężko lumr 
wali. Otwarte po
winny być tylko lo

kale gastronomiczne. W dni świąteczne 
nikt nie chce czekać do wieczora na żonę 
łub męża, którzy muszą sprzedawać w 
sklepie. Od poniedziałku do soboty, każ
dy powinien zarobić tyle, by nie pracować 
dodatko\\U w niedzielę. Przeciwnyjednak 
jestem odgórnym zakazom 

Rozmawiał 
KRZYSZTOFCHROBOT 

Eksprescnn przesylld 
8łB 

~ 
Unrted Parcel SeMce 

Kraj i zagranica 
::.: .::),.. 

tel./fax: (041) 346-22-68 

Walca angielskiego tań.czą pary klasy E Fot. autor 

DtiVieście parw rytmie "Cha-chy'' i"Sblva" 

Kolory tańea 
KIELCE. Przez calą niedzielf, Dowolność w zwracaniu na siebie 

na przemian w gorących tytmach uwagi sędziów mają dopiero tancerze 
latynoarnerylcańs l dostojnych w wieku od 14 lat, i to jeśli zdobędą 
standardowych, blisko dwieście klasę taneczną C Gak widać ten naj
par z calej Polsld prezentowało ta- piękniejszy sport ma też walory wycho
neczne wdzif}ki na III Ogólnopol- wawcze, nawet nawyk ukłonu przed tań
s/cim Tumleju Tańca Towarzyskie- cem pozostaje do końca życia). N a kie
go. Cha-cha '99• w Kielcach. leckim parkiecie pary pokazały najnow-

Parkiet hali Zespołu Szkół Budow- sze tendencje tanecznej mody: w suk-
lanych co kilka minut zmieniaJ się z do- niach standardowych mniej halek, czyli 
stojnej sali balowej (walc wiedeński) na bardziej smukła sylwetka, włosy obo-
kamawalowy sambodrom czy stadion wiązkowo spięte. Panowie do łaciny 
z corridą, gdy pary tańczyły pełneekspresji zamiast szerokich, ubierająjak najbar-
passo-doble. Na turniej zorganizowany dziej obcisłe spodnie i koszule. Fakt, że 
przez Szkołę Tańca "Cha-cha" zjechały turniej "Cha-chy'' zaliczany jest do naj-
doKielcparyreprezentująceponad40klu- większych w kraju wykorzystali han-
bów m.in. z Warszawy, Krakowa, Łodzi, dlowcy m.in. z Wroclawia. Oferowali 
Lublina, Częstochowy a takżeznaszego wczoraj np. kupony materiału na suk-
regionu, przy czym najliczniejszą grupę nię standardową po 600 zł, buty dam-
(ok. 20 par) stanowili gospodarze. Ry- sicie po 2600 zł (inne do standardu, inne 
walizacjaw rumbie czy quiekslepie była do łaciny), treningowe po 290 zł, siru-
momentami tak wyrównana, że sędzio- sie boa po 125 zł za metr. frędzle po 30-
wie musieli zarządzać dogrywki Wtedy o 60 zł oraz nowość: mieniące się wszyst-
zakwalifikowaniu się do finału decydo- kimi kolorami tęczy kamienie iryzują-
wały wręcz pojedyncze gesty i uśmiechy. ce, w cenie do 280 zł za l O grosów (czyli 

Najwyżej punktowane były właśnie: 1440 sztuk). Drogo, ale efekt na par-
wyraz artystyczny i technika wykonania kiecie jest oszałamiający. 
poszczególnych figur. Według najnow- Gorąco oklaskiwane przez pełną wi-
szych tendencji taniec powinien być ostry, downię pary, tańczyły wczoraj od rana 
dynamiczny (faktycznie, z sukni pań Ie- do nocy- gdy oddawaliśmy ten numer 
cialy pióra). "Słowa" do druku nie mieliśmy jeszcze 

Najtrudniejsze zadanie mieli tance- kompletu wyników (podamy je jutro). 
rze w wieku 9 lal Wykonali tylko pięć Zorganizowanie wielkiego tanecznego 
tańców: walca angielskiego, quickstepa, święta było możliwe dzięki wsparciu 
cha-chę,jive'a i polkę. W najmłodszych sponsorów, czyli: PW Gamma, 
kategoriach wiekowych obowiązują tak- EXBUD- centrum Biznesu, Land Pol, 
że ograniczenia w ilości tańczonych ukła- Dora, Kolporter, Petrofer, Radio FaMa 
dów, a chcącysię popisywać efektownymi. Tradycyjnie już "Słowo Ludu" było pa-
figurami i strojami mogą zostać zdys- tronem prasowym tanecznej imprezy, 
kwalifikowani. Ich ubrania muszą być ufundowało też nagrody- zabawki dla 
skromne, bez błyszczących cekinów, ko- wszystkich tancerzy w wieku 9 łat oraz 
ralików, piór. Dlatego juniorzy nadrabiali radiobudziki dla zwycięskich parw naj-
wczoraj kolorami strojów i barwnymi wyższej, reprezentowanej wczoraj kła-
dodatkami, pracowicie przyszytymi przez sie tanecznej "B". 
rodziców. KRZYSZfOFKROGULEC 

~ 
prezentuje 106,5 MHz 

8.1 O poranny gość: prezydent Kielc 
Włodzimierz Stępień 

11.00- l 2.00 ,,Konkurs TAK/NlE" 
- ciekawe pytania, atrakcyjne nagrody 
-dzwońcie 3622200 i 3622300 

23.00- 1.00 "Odyseja radia TAK"
tym razem wyruszymy na spotkanie 
największej tajemnicy ludzkości. Po
ruszymy bowiem temat kontaktów ze 
światem zmarłych, realność życia po 
śmierci staje się obecnie faktem nauko
wym. Wysłuchacie opinii i komentarzy 
ludzi, którzy na co dzień spotykają się 
z tym zagadnieniem. Do udziału w 
audycji zapraszają Katarzyna Kozak i 
Hubert Pudzianowski 

Do usłyszenia na 89,7 FM w Koń
skich, 101,1 FM we Włoszczowie, 
a wszędzje na 106,5 FM. 

KRAKOWSKA SZKOŁA FINANSÓW 
Kraków, ul. Św. Anny 9 

organizuje 
szkolenia z zakresu nieruchomości 

- POŚREDNIK 
- Z.AR.ZĄI>CA 
- "WYCENA 
NIE~U<;H9:M:OŚCI 

licencJe ptli'IStHiowe 
Iaformacje i zapisy: $ 

tel. (tu) 423-01-31, fu (012) 421-7&-łl!i 

Podejnani 
podkluczem 

ŚWIĘTOKRZYSKIE. W sobotę 
po poludniu pijany mężczyzna za
a takowal 12-/etnią dzjewczynkę 
na ul. Krasieleiego w Skarżysku
-Kam. Bez powodu uderzy/ ją 
w twarz, przewróci/ na chodnik 
i kopną/. Pobite i wystraszone 
dzjecko trafilo do szpitala. Po po
ścigu policjanci ujęli napastnika 
i odwieili do Izby Wytrzeźwień. Te
raz zajmie się nim prokurator. 

W sobotę Sąd Rejonowy w Kiel
cach zadecydował o tymczasowym 
aresztowaniu Andrzeja t . i Piotra S., 
uczestników krwawej bójki w Krajnie
-Łękach, w której zginąl40-letni Hen
ryk t . (pisaliśmy o tym na lamach SL) 

Decyzją starachowickiego sądu 
aresztowano, na 3 miesiące, 20-łetnią 

Wiolettę M., podejrzaną o kolejny atak 
i próbę oszpecenia twarzy 14-letniej 
Natalii G. żyletką.l4-latka została na
padnięta w Starachowicach, gdy szła 
do szkoły. W czasie konfrontacji na
padnięta, po głosie, rozpoznała Wio
lettę. Oostatnio opuściła ona więzien
ne rowy, po odsiedzeniu 7 miesięcy 
- za poprzednie napady i okaleczenie 
Natalii G. (B01) 

~ s 
~L------------------------------------------------------------------------------------------------------http://sbc.wbp.kielce.pl/



Lobby importerów artykułów 

żywnościowych jest silniejsze niż 
lobby producentów płodów rolnych. 
Rosną góry tłuszczu, a produkcja 
jest nieopłacalna 

W domach ich przyjmują, choć czasem z rezerwą 

Agent u drzwi 

Coraz gorzej 
na rynku 

KIELCE. Wojewoda święto
krzyski Wojciech Lubawski za
prosi/ do dyskusji przedstawi
cieli zakładów, spółdzielni i 
przedsiębiorstw pracujących 
na rzecz rolnictwa. Przybyto 
na nie okol o 50 prezesów i dy
rektorów. Mówili o kondycji 
firm, którymi kierują, przedsta
wili ktopoty i problemy z jaki
mi muszą się borykać. 

Obraz działalności przedsię
biorstw przetwarzających płody rol
ne wygląda tak samo jak stan całe
go polskiego rolnictwa. 

- Od trzech lat pogłębia się kry
zys w cukrownictwie - powiedział 
prezes cukrowni "W l ostów", 
Edward Maroszek. - Mamy za 
mało pieniędzy, aby prowadzić ba
dania gleb, a bez ich wyników trud
no chronić pola przed degradacją 
- wtórowal mu dyrektor Okn~gowej 
Stacji Chemiczno- Rolniczej w Kiel
cach, Zygmunt Kamifiski.- Kupu
jemy 7 tysięcy tuczników tygodnio
wo- mówił prezes "Constaru", Ta
deusz Frydrycki. - Większość z 
nich trzeba sprowadzać z woje
wództw odległych nawet o 450 ki
lometrów, bo w woj. świętokrzy
skim brakuje świń dobrej mięsno
ści. - My zaopatrujemy się w ży
wiec tylko w woj. świętokrzyskim 
ale dostarcza go aż 3 tysiące rolni
ków - informowała prezes Zakła
dów Mięsnych w Kielcach, Elżbie
ta Milcarz. -Te tuczniki mają naj
wyżej 40 procent mięsa, a klienci 
chcą kupować tylko chudą szynkę i 

kiełbasę . Rosną więc góry tłuszczu, 
z którymi nie mamy co zrobić . 
- Aby poprawić mięsność hodowcy 
trzody powinni mieć możliwość 
kupna dobrego mateńalu genetycz
nego, na który niestety nie mają pie
niędzy - tłumaczył przedstawiciel 
Związku Producentów Trzody 
Chlewnej. 

Wiele uwag krytycznych usły
szeliśmy od Aleksandry~ Wójcik 
-szefowej Świętokrzy~~(go Związ
ku Drobiarzy, która od' dwóch mie
sięcy bierze udział w negocjacjach 
z rządem . - Te spotkania nie od
noszą żadnego skutku, bo przed
stawiciele rządu przychodzą na nie 
nie przygotowani a hodowla dro
biu z miesiąca na miesiąc staje się 
coraz mniej opłacalna- podzieliła 

się swoimi spostrzeżeniami. a 
opłacalność narzekał także Zbi
gniew Dornański z Regionalnego 
Związku Hodowców Owiec. Sy
gnalizował brak decyzji w sprawie 
subwencji państwa do hodowli tych 
zwierząt. 

Goście wojewody twierdzili , że 
jedną z przyczyn kłopotów w rol
nictwie jest nie kontrolowany im
port artykułów żywnościowych. 
Twierdzili , że w naszym kraju sil
niejsze jest lobby importerów niż 
producentów rolnych. Przedstawi
ciele przesiębiorstw informowali 
wojewodę, że zakłady nie mogą 
udźwignąć ciężaru restrukturyzacji 
rolnictwa, który spoczywa na ich 
barkach . (ew) 

ŚWIĘTOKRzrSKIE.200 tysięcy 
akwjzytorów emerytalnych fundu
szy ruszyło 1 marca w Polskę, by 
namawiać nas do włączenia się w 
tzw. 11 filar ubezpieczeń. - Więk
szość mieszkańców regionu świę
tokrzyskiego ma bardzo ogólne 
pojęcie o istocie emerytalnej re
formy, ale nasi agenci przyjmowa
ni są chętnie. Przypadki, że ktoś 
nie wpuszcza ich do domu to 
rzadkość-mówi Leszek Suchodol
ski z kieleckiego oddziału Comer
ciaiUnion. 

Od 2 tygodni przedstawiciele licen
cjonowanych Powszechnych Towa
rzystw Emerytalnych mogą szukać 
chętnych na oszczędzaniewIJ filarze. 
Mogą oni docierać do na telefonicz
nie, mogą też zapukać do naszego 
mieszkania. Każdy z nich winien mieć 
pełnomocnictwo firmy, zezwolenie na 
prowadzenie działalności, a na nasze 
żądanie pokazać dowód tożsamości 
(niektórzy są wyposażeni w identyfi
katory ze zdjęciem). - Powtarzające się 
w mediach ostrzeżenia o podszywają-

Okupacja 
walcowni? 

OSTROWIEC. Grupa działa
czy .Sierpnia so· z Zakładu Wal
cowni .Huty Ostrowiec• S.A. 
zamierza dzisiaj rozpocząć 
okupację biurowca. W piątek 
zarząd spółki zdecydował o roz
wiązaniu umowy z sześcioma 
związkowcami. 

Działacze związkowi twierdzą, że 
od początku są szykanowani przez 
zarząd i Radę Nadzorczą. Jako jedyni 
z trzech organizacji związkowych nie 
wyrazili zgody na zwolnienia grupo
we w spółce. Domagali się rozlicze
nia zarządu, protestowali przeciw 
nadmiemym zarobkom kadry kie
rowniczej. Niedawno, o czym infor
mowaliśmy, jeden z nich został po
bity na terenie zakładu przez ochro
niarzy. (an) 

Mistrzyni ortografii z liceum we Wioszezowie 

Marzenia o pói-Hawajezykaeh 
Justyna Michalska z Uceum 

Ogólnokształcącego we Wiosz
ezowie okazała się najlepszą 
wśród uczniów szkól średnich 
znawczynią zasad polskiej pi
sowni. Wygra/a wojewódzki kon
kurs ortograficzny zorganizowa
ny w sobotę w kieleckim 11 Li
ceum Ogólnokształcącym im J. 
Śniadeckiego. 

-To już VII Wojewódzki Konkurs 
Ortograficzny Uczniów Szkól Śred
mch organizowany przez nasze liceum. 
Każda szkoła w województwie ma 
prawo zgłosić do niego jednego re
prezentanta. Dyktando, które piszą 
uczniowie, w tym roku przygotowała 
Lidia Pasich. Są w nim tzw. pułapki 
ortograficzne, a najwięcej kłopotów 
prawdopodobme będzie z łączną i roz
dzielną pisownią, interpunkcją - mó
wiła polonistka ze "Śniadka" Barba
ra Kmiecik po podyktowaniu tekstu. 

Dyktando opowiadające m.in. o 
wymarzonej wyspie pełnej pół-Hawaj
czyków i eks-piratów, a najeżone c:e
kwostkowymi wyrazami typu: lilaróż, 
niby-dywan, minidrzewka, pisało trzy
dziestu sześciu ucznió' z różnych 
szkól średnich rozsianych po całym 
województwie ( m.in. z Kielc, Chęcin, 

taszowa, Ćmielowa, Wodzi ławia, 
Kazim1erzy Wielkiej, Skarżysk~ Ło
puszna). 

- Przy niektórych wyrazach pro
blemem było, czy pisać je razem czy 

Dyktando pisze Joanna Gilewska 

rozdzielać. W takich przypadkach le
piej jednak zdać się na wyczucie języ
kowe, niż zastanawiać się nad zasada
mi. Dyktando było łatwiejsze od ubie
glorocznego-oceniły oczekujące przy 
pączkach na wymki Katarzyna Ma
zur, Dominika Harabin i Iwona 
Dróżdż. 

Prace sprawdzali studenci WSP. 
agrody- m.in. słowniki i sprzęt ra

diofoniczny- dla mistrzów ortografii 
ufundowało "Słowo Ludu" i "Max
tel". 

Fot. P. Polak 

-Nie zdarzyło się jeszcze, żeby ktoś 
napisał tekst bezbłędnie - mówił dy
rektor II LO Juliusz Zaborowski, spo
kojny że nie przyjdzie dzielić tytułu mi
strza między kilku uczniów. 

Przewidywania się sprawdziły. In
terpunkcja dała się we znaki nawet naj
lepszym. agrody przypadły: zdobyw
czyni pierwszego miejsca Justynie Mi
chalskiej z LO we Wioszezowie oraz 
jej nauczycielce Marii Witkowicz. 
Drugi był Patrycjusz Pilawski z LO w 
Wodzi ławm, trzecia- Katanyna Ka
czor z II LO w Kielcach. (br) 

cych się pod agentów o zustach wy
straszyły wielu Judzi dlatego nasi re
prezentanci mają nawet telefony ko
mórkowe i na życzenie klienta łączą ię 

z centralą, która potwierdza ich toż a
mość - mówi Anna Zarzycka z kielec
kiego oddziału ationale ederlanden. 

Pracownicy PTE twierdzą, że 
mieszkańcy naszego województwa 
mają bardzo różną wiedzę na temat 
II filaru. - Są ludzie świetnie zoriento
wani i na widok agenta od razu pyta
ją, gdzie podpisać umowę. Ale zda
rzają się i tacy, którzy ze zdziwieniem 
pytają, o jaką refonnę i jakie filary cho
dzi - mówi L. Suchodolski z CU. 
Z kolei Piotr Wójcik z kieleckiego PZU 
Życie twierdzi, że nasza wiedza o no
wych emeryturach jest bardzo cha
otyczna i niepel na. -Wolimy każdemu 
wyjaśnić sprawę od P.OOstaw, zostawia
my też broszurki informacyjne pt. 
"Emerytalne ABC"- mówi. 

Wszystkie PTE w pierwszej kolej
ności zaczęły odwiedzać swoich klien
tów z m filaru, którzy znają fimlę, \vięc 
z agentami dogadują się bez proble-

mu. Wiele umów podpisuje się po zbio
rowych prezentacjach w zakładach pra
cy. Agenci zacu ją, że przy domowych 
wizytach u nowych klientów chętnie 
przyjmuje ich średnio "co druga oso
ba". - Wielu ludzi uległo sugestiom 
mediów i twierdzi, że woli wstrzymać 
się z podpisywaniem umowy, ale nie 
dotarła do na wieść o jakichkohviek 
problemach w pracy agentów, nikt ich 
nie obraża i nie wypra~za z domu 
-mówi P. Wójcik z PZU Zycie. 

Po pierwszych 12 dniach .,polo
wa·nia" na klientów zaczyna kształto
wać się czołówka ubezpieczeniowych 
liderów. Comercial Union przyznaje 
się już do 110 tysięcy podpisanych 
umów (5 tysięcy w samych Kielcach) , 
PZU Życie szacuje, że ma ich 100 ty
sięcy. W ati011ale ederlanden od
mówiono nam podania liczb, ale 
wiadomo, że ma ono kilkadziesiąt 
tysięcy chętnych z II filaru. - Myślę, że 

liczba klientów szybko pokaże te fir
my, które mają najlepszą ofertę i bu
dzą największe zaufanie - mówi 
L. Suchodolski z kieleckiego CU. (zo) 

Trzy drogi lewicy 
KIELCE. - Logo SLD jest bar

dzlej komunikatywne niż logo 
SdRP. Jest wartością, której 
warto bytoby nie stracić - po
wiedział na spotkaniu w Domu 
Środowisk Twórczych Józef 
Oleksy, jeden z liderów Soju
szu Lewicy Demokratycznej. 

Na spotkanie, które zorganizo
wała Socjaldemokratyczna Frakcja 
Młodych , do pałacyku przyszlo po
nad sto pięćdziesiąt osób. Byli 
wśród nich posłowie : Henryk Dłu
gosz i Andrzej Słomski. Na ścianie 
zawieszono hasło: "Młodość i roz
sądek w parze, gwarancją lepszych 
zdarzeń" . Byłego premiera powita
no owacją na stojąco. 

- Zaprosiliśmy pana premiera, 
bo pragniemy uczyć się od najlep
szych - rozpoczął spotkanie Piotr 
Podsiadło . 

- Sojusz Lewicy Demokratycz
nej znajduje się pod przymusem ar
tykułu 100 Konstytucji RP, który po
zwala startować w wyborach tylko 
partiom lub komitetom wyborczym. 
Dlatego lewicę czekają przekształ
cenia. Wielu naszych sympatyków 
widziałoby partię pod nazwą SLD. 
ajprościej byłoby zwołać kongres 

Soqaldemokracji RzeczypospohteJ 
Polskiej i zamienić logo SdRP na 
logo Sojuszu Lewicy Demokratycz
nej. Takie jest pierwsze wyjście- tłu
maczył J. Oleksy. Drugie wyjście, to 
-według J .Oleksego- szeroka fede-

\ 
racyjna formula SLD, w której mo-
gliby znaleźć swoje miejsce członko
wie Polskiej Partii SocjalistyczneJ. 
Demokratycznej Unii Kobiet a na
wet Unii Pracy czy- być może- le
wego skrzydla Unii Wolności . Trze
cią drogąjest utworzenie nowej par
tii lewicy, obok SdRP. Zapytany jak 
SdRP poradzi sobie z liderem PPS 
Piotrem lkonowiczem. który nie 
godzi się na "wchłonięcie '' swojeJ 
partii przez SLD, stwierdził: - Pan 
lkonowicz jest wyrazistym polity
kiem i zapewne jeszcze nieraz przy
sporzy nam stresu. Głowimy się . jak 
go przekonać, żeby był bliżej nas. 

Na konferencji prasowej ,.Sim\\) 
Ludu" zapytało J. Oleksego co ~:I
dzi o atmosferze wokół oświadczcli 

lustracyjnych osób zajmujących 11 . 

sokie stanowiska publiczne. Odpo
wiedział, że dzieje się to, co możn :J 
było przewidzieć . Wiele osób zapew
ne wcześniej nie podejrzewało. że 
.,każdy ruch długopisu pana Nizień
skiego będzie wywoływał tyle emo
cji". Uważa, że atmosfera wokółlu 
stracji jest celowo podgrzewana a 
przecież lustracja "nie miała być in
strumentem przydatnym w tworze
niu politycznego napięcia·· . a py
tanie czy z napięciem czeka na wer
dykt komisji lustracyjnej w stosun
ku do własnej osoby odpowiedział : 
- Bez napięcia . 

LIDIA ZAWISTOWSKA 

Radiowozem w fiata 
ŚWIĘTOKRzrSKJE W sobotę 

rano w Kielcach dosz/o do zde
rzenia policyjnego radiowozu z 
fiatem 125 p. Ranny został polf
ejant i dwóch pasażerów duże
go fiata. 

ajprawdopodobniej policyjny 
polonez wymusił pierwszeń two prze
Jazdu i na czerwonym świetle wjechał 
na skrzyżowanie ulic Warszawskiej i 
IX wieków. Został uderzony przez 
nadjeżdżającego fiata i przewróclł się 
na bok. Na zczę -cie nikt z pasażerów 
i kierowców nie został ciężko ranny. 

a drodze z Opatowa do Sando
mierza, w miejscowości Okalina (gm. 
Opatów) Józef W. potrąctł idącego 
tym samym pasem Jezdni Wacław:! W. 
Pieszy poniósł śmierć na miejscu. Kte
rowca nissana tłumaczył , że nie za
uważył na drodze 75-letniego miesz
kańca Okaliny. 

W piątek w Ostrowcu Św. zginął 
kierowca seata cordoby. Jego samo
chód rozbił s1ę o przydrożne drzewo. 
Ś\viadkowie wypadku t\vierdzą. że w 
momenc1e, gdy próbował wyprzedzać 
poloneza, dodatkowo "na trzeciego" 
chciał go wymmąć ciężarowy da f izmu
sił do nagłego powrotu na prawy pas. 
Klerowca seata wypadł z drogi i uderzył 
w drzewo. Policja poszukuje zofera 
samochodu ciężarowego, który odje
chał nie zatrzymując się po wypadku. 

W Skarżysku-Kam. doszło do ka
rambolu na parkingu. Kierujący merce
desem busem Jacek B. podczas skręru 
w lewo najechał na tył audi. Sila uderze
nia była tak duża, że audi obróciło się i 
uderzyło prawym bokiem w hak hoiO\\
niczy poloneza. 13-letni pasażer potni
conego samochodu doznał obrażeń 
głowy i został odwieziony do szpitala. 

(BOTI 
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• Nie ma mowy o kredycie • Msza dziękczynna za NATO Irlandzka parada 
Teraz celem Unia 

Minister spraw zagranicznych 
Bronistaw Geremek wrócH do War
szawy ze Stanów Zjednoczonych, 
gdzie w piątek złożyt polskie do
kumenty ratyfikujące Traktat Wa
szyngtońslci, co zakończyło proces 
naszego wstępowania do NATO. 
MinisterGeremek nazwał to wyda
rzenie .autentycznym świętem•. 

a warszawskim Jotnisku Okęcie 
minister powiedział dziennikarzom, że 
teraz Polska nie jest już osamotniona. 
Jest członkiem najpotężniejszego so
juszu i może budować trwałe stosunki 
międzynarodowe. Profesor Geremek 
dodał, że Polska nie wchodzi do Paktu 
Pólnocnoatlantyckiego na kredyt, lecz 
jako wielki i poważny partner. 

Minister obrony narodowej Janusz 
Onyszkiewicz, który był wśród wita
jących szefa dyplomacji, powiedział, że 
Polska będzie teraz rzecznikiem państw 
starających się o członkostwo 

w ATO. 
Obaj ministrowie byli zgodni, że po 

wejściu do NATO musimy myśleć 
o kolejnym celu - przygotowaniach do 
integracji z Unią Europejską. 

Premier Jerzy Buzek powiedział, 
że data wstąpienia Polski do Paktu 
Północnoatlantyckiego stanie się "datą 
podręcznikową". W Sali Balowej na 
Zamku Królewskim w Warszawie od
było się uroczyste spotkanie z okazji 
wstąpienia Polski do NATO z udzia
łem przedstawicieli rządu , Sejmu i Se-

Wkrótce komunikat Watykanu 

Ułaskawienie Agcy? 
We Włoszech nasilają się po

głoski o możliwości ułaskawienia 
Ali Agcy- Turka, który 181at temu 
dokonał zamachu na papieża. 

Włoscy sędziowie i prokuratorzy 
uważają jednak, że Ali Agca nie zasłu
żył na ułaskawienie, bowiem nie po
mógł włoskiemu wymiarowi sprawie
dliwości w ustaleniu, kto krył się za 
zamachem na papieża. Stanowisko 
sędziów komplikuje nieco sprawę ula-

skawienia Agcy. Prezydent Włoch , od 
którego to zależy, zapowiedział, że 

weźmie pod uwagę również opinie 
przedstawicieli wymiaru sprawiedliwo
ści . 

W najbliższych dniach Watykan 
wyda komunikat w sprawie możliwo
ści ułaskawienia Agcy. Papież publicz
nie przebaczył tureckiemu terroryście 
już kilka dni po zamachu w 1981 roku. 

(JAR) 

Wielkie imieniny Krystyn 

Ponad 200 Krystyn z kraju i zagranicy przyjechało do Sopotu na 
imieninowy "sabat". Imieniny świętował również katowiclei batalion "Kry
styna", który wstąpił do NATO uzbrojony w wałlei i tłuczki do ziemnia
ków. Na zdjęciu: w imieninowym tangu Krystyna Czubówna i Michał 
Ogórek. W tle Krystyna Loska (z lewej) i Krystyna Prońko (z prawej). 

Fot. PAP-S. Kraszewski 

Teatr "Kwadrat" Warszawa 
Agencja Artystyczna "Scenie" 

PATRONAT: 
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natu, Kancelarii Prezydenta, Sztabu 
Generalnego Wojska Polskiego i kor
pusu dyplomatycznego. 

Wcześniej, z tej samej okazji , 
w katedrze polowej Wojska Polskie
go w Warszawie została odprawiona 
uroczysta msza dziękczynna. W wy
głoszonej homilii kapelan Wojska Pol
skiego, biskup polowy Sławoj Leszek 
Głódź podkreślił, że dla wszystkich 
Polaków celem nadrzędnym jest su
werenność Ojczyzny, a NATO jest 
gwarantem tej suwerenności. Biskup 
przypomniał też słowa papieża Jana 
Pawła II sprzed 20 lat: "Nie może być 
Europy sprawiedliwej bez Polski nie
podległej na jej mapie". 

Egzekucja 
oficerów 

(JAR) 

w Bagdadzie 
Ponad 20 wyższych oficerów 

armii irackiej zostało straconych 
na początku marca w Bagdadzie. 

Poinformował o tym opozycyjny 
Narodowy Kongres Iracki z siedzibą 
w Londynie. Rzecznik prasowy Kongre
su ujawnił, że wśród straconych był ge
nerał Kamei Sajit, który dowodził woj
skami irackimi podczas wojny o Ku
wejt, a potem został doradcą prezyden
ta Saddam Husajna. Wszystkim ofice
rom zarzucono udział w spisku, mają
cym na celu obalenie rządu. Mieli oni
według władz w Bagdadzie - wykorzy
stać niezadowolenie panujące wśród 
kadry wojskowej, planując przejęcie 
kontroli nad bazą wojskową z Kirkuku 
w północnym Iraku, skąd zamierzali 
wezwać pozostałą część armii irackiej 
do przejęcia władzy. (IAR) 

Z okazji przypadającego 17 marca dnia św. Patryka - patrona Irlandii 
-w Warszawie odbyła się w sobotę irlandzka parada Na udekorowanych plat
formach występowali tancerze, dwie orkiestry grały irlandzką muzykę. Zgodnie 
z tradycją, Irlandczycy- ale i wielu mieszkańców Warszawy- nosili przyczepione 
do ubrania liście koniczyny lub byli ubrani na zielono. Fot PAP-J. Turczyk 

Janiszewski 
bez rekomendacji 

Zarząd Stronnictwa Konserwa
tywno-L.udowego cofnął rekomen
dacjęministrowi rolnictwa Jacko
wi Janiszewskiemu, który jest 
członkiem tej partii. 

Uchwała Zarządu w tej sprawie 
oznacza, że Jacek Janiszewski utracił 
poparcie swojej partii jako minister rol
nictwa - wyjaśnił prezes Stronnictwa, 
Mirosław Styczeń. W tajnym głoso
waniu nad cofnięciem rekomendacji 
Janiszewskiemu wzięło udział40 człon
ków zarządu, 35 z nich było za cofnię
ciem poparcia ministrowi, 5 przeciw. 

Ministeropuściłsiedzibę partii przed_ 
głosowaniem. Dziennikarzom odmówi! 
komentarzy. 

Z decyzją zarządu musi się jeszcze 
zapoznać Rada Polityczna SKL, której 
przewodniczy Janiszewski. Nie może ona 

odrzucić uchwały zarządu, może jednak 
podjąć inną- popierającąJackaJaniszew
skiego. Oznaczałoby to kryzys w SKL. 
Prezes S tyczeń powiedział jednak, że nie 
przewiduje takiej sytuacji. 

NiedawnoJacekJaniszewski, wbrew 
uchwale zarządu SKL, wziął udział 
w naradzie członków A W,,S" w Mierkach. 
Ponadto "Gazeta Wyborcza"w oparciu 
o materiały NIKzarzuciła ministrowi, że 
w Jatach 1992-95 jako szef szczecińskie
go oddziału Agencji Własności Rolnej 
wspierał firmy znajomych ze szkodą dla 
Skarbu Państwa. 

JacekJaniszewski powiedział, że bar
dzo poważnie rozważa podanie się do 
dymisji. Ostateczną decyzję uzależnia jed
nak od tego czy zaakceptuje zapropono
wanego przez SKL nowego kandydata 
na ministra rolnictwa. (JAR) 

Piloci USA działali w samoobronie Zamachy 
w Turcji Kolejny atak na Irak 

Amerykańskie samoloty po
nownie zaatakowały irackie cele 
w północnej strefie Żakazu lotów. 
W bazie w lncirliku w Turcji, gdzie 
stacjonują maszyny, poinformo
wano, że piloci działali w samo
obronie, odpowiadając na zagro
żenie ze strony irackiej. 

Poprzednio amerykańskie samolo
ty bombardowały iracką artylerię prze
ciwlotniczą przedwczoraj, gdy zostałyna
mierzone przez irackie radary. 

Od grudnia ubiegłego roku, gdy Bag
dad postanowił przeciwstawiać się pa
trolowaniu z powietrza przez Ameryka
nówi Brytyjczykówzamieszkiwanej przez 

Kurdów północy Iraku, ataki takie stały 
się rutynowe. Irak nie uznaje wprowa
dzonych przez Stany Zjednoczone, Wiel
ką Brytanię i Francję po wojnie w Zatoce 
Perskiej zakazów lotów irackiego Jotnic
twa wojskowego w strefach na północ 
od 36 i na południe od 32 równoleżnika. 

Ustanowiono je, by zmusić reżim Sad
dama Hussajna do przestrzegania rezo
lucji Rady Bezpieczeństwa z kwietnia 91 
roku. Rezolucja ta wzywała Bagdad do 
wstrzymania represji wobec ludności cy
wilnej, szczegółnie Kurdów zamieszku
jących północ i szyitów, zamieszkujących 
południe kraju. 

(IAR) 

Walki w Kosowie 
W Kosowie ponownie doszło 

do starć. Według tródeł serb
skich, zginęło czterech partyzan
tów z Wyzwoleńczej Armii Koso
wa. 

Jak poinformowało centrum in
formacyjne kosowskich Albańczyków 
w Prisztinie, serbskie sity bez pieczeń-

s twa starły się z albańskimi partyzan
tami kolo miejscowości Klina i Vu-ci
tm. Zaczęła stamtąd uciekać ludność. 

Międzynarodowi obserwatorzy 
z OBWE potwierdzili, że w tym regio
nie słychać było strzały i ogień artyle
ryjski. Serbowie skierowali tam też 
swoje czołgi . (JAR) 

W sprawie zabójstw staruszek 

Bliscy podtrzymują kobietę, któ
ra wychodzi z kostnicy w Gozteppe, 
na przedmieściu Stambułu po ziden
tyfikowaniu bliskiej osoby, która zgi
nęła w zamachu w domu towarowym. 

Terroryści podpalili sześciopiętro
wy dom towarowy w S tambule w wy
niku czego f 3 osób poniosło śmierć. 

W całej Turcji gwałtownie na~iłiły się 
akty przemocy od aresztowania kur
dyjskiego przywódcy Abdulłaha Oca
lana. 

FotPAP/EPA 

Zamieszany 10ąż pani prokurator 
Prokurator z warszawskiej 

Woli podała się do dymisji, po
nieważ okazało się, że j ej mąż 
taksówkarz jest zamieszany 
w zabójstwa starszych kobiet w 
stolicy . 

Taksówkarz nie tylko woził na 
napady podejrzanych o te zbrodnie, ale 
także sprzedawał zrabowaną biżute

rię. Policja zatrzymała go w ubiegłym 
tygodniu. 

Prokurator mogła nie wiedzieć , 

że mąż działa w grupie przestępczej. 
Niewykluczone jednak, że nieświado
mie mogła przekazywać mu pewne wia
domości. Dodatkowo jeszcze okazało 
się, że taksówkarz zamieszany w za
bójstwa starszych kobiet oprócz żony
prokuratora ma brata policjanta. Po
licjant twierdzi jednak, że nie utrzymy
wał z bratem kontaktów. Ryszard Pie
trzykowski z Komendy Stołecznej Poli-

cji powiedział, że w sprawie prokura
tor na razie nie jest prowadzone po
stępowanie wyjaśniające. Prokuratu
ra Okręgowa nie rozpoczęła wewnętrz
nego dochodzenia ponieważ wcześniej 
prokurator podała się do dymisji. 

W związku z zabójstwami sze
ściu staruszek w Warszawie policja 
zatrzymała w ubiegłym tygodniu czte
ry osoby. {IAR) 
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Klienci nie czytają umów, gwarancji, kwitów, nie pilnują · 
dat, podpisują "cyrograf", w końcu proszą o pomoc 

nować wpisywania przez fachowców 
podstawowych danych, które pomogą 
przy załatwianiu reklamagi,jak: rzeczy
wiste usterki zgłoszone przez klienta, 
datę przyjęcia do naprawy i datę odbio
ru. Zdarzyło ię bowiem że serwis wy
parł się wykonanego przeglądu 1 klient Broń federacjo! tracił gwarancję. W ubiegłym roku fe
deracja doprowadziła do wyn~iany no
wego, wciąż psującego się auta , 
z czym senvis zwlekał ponad rok. War
to \viedzieć, że jeśli naprawa trwa dłużej 
niż przewidziane w gwarancji l4lub 21 
dni, to klient ma prawo do wymiany 
sprzętu na nowy. 

Czytać! Czytać! Czytać! 
- to najważniejsza rada Federa
cji Konsumentów z okazji ŚWia
towego Dnia Praw Konsumenta. 
Przed podpisaniem należy do
kładnie przeczytać każdą umo
wę, nawet zwykły kwit z pralni, 
gdzie drobnym drukiem spisa
no wyrok na klienta. 

Wręcz lawinowy wzrost przyjmo
wanych skarg zanotował w ostatnich 
latach Miejsld Klub Federacji Kon
sumentów w Kielcach. Jeszcze przez 
cały 1990 rok było zaledwie czterdzie
ści interwencji, a w kolejnych latach 
po czterysta- pięćset. Wydawało się, 
że wolny rynek i zdrowa konkurencja 
wymusi rzetelne traktowanie klien
tów. Tymczasem w ubiegłym roku do 
kielecldego klubu FK wpłynęło aż 
3 883 interwencje ! Wciąż najwięcej 
jest skarg na handlujących obuwiem. 

BUTY jednorazówki 
- Obuwie spotykane w naszych 

sklepach jest złej jakości, sprowa
dzane z Włoch czy Hiszpanii, gdzie 
panuje zupełnie inny klimat- mówi 
prezes Federacji Konsumentów w 
Kielcach, Alicja Skiba.- Sprzedawcy 
informują klientów, że udzielają 
gwarancji tylko na trzy miesiące. 

Tymczasem kodeks cywilny wyraź
nie określa, że na sprzedany towar 
obowiązuje 12 miesięcy rękojmi 
i wadliwe buty muszą być w tym okre
sie naprawione lub wymienione na 
nowe. Kilka kieleckich sklepów nie 
przyjmuje tego do wiadomości 
i dochodzi nawet do rozpraw sądo
wych. 

Handlujący obuwiem zatrudnia
ją zwykle swoich rzeczoznawców, 
którzy rozpatrują reklamacje z ko
rzyścią dla swojego pracodawcy. 
Wówczas Federacja Konsumentów 
radzi, aby wysłać obuwie do central
nego Laboratorium Przemysłu 
Obuwniczego w Krakowie. Wtedy 
uparty sklep zwraca pieniądze za: 
buty, ekspertyzę i telefony. Federacja 
rozpatrywała też skargę klienta, któ· 
rego kupione za 500 zł buty rozlecia
ły się po jednym dniu (taficzył na we
selu) a właściciel sklepu nie chciał 
uznać reklamacji, uzasadniając od
mowę " złą konserwacją obuwia". 
Przezjedną noc? W sklepach i na ba
zarach wciąż można spotkać typowe 
jednorazówld, czyli buty zakładane 
zmarłym do trumny (można je po· 
znać po symbolu krzyża)- oferowa
ne na cały sezon. 

W woj. świętokrzyskim jest 35 grup 
producentów rolnych 

.Jak ehlop 
zehlopem 

We wtorek rząd zapoznał się 
wreszcie z projektem ustawy 
o grupach producentów rol
nych. Dokument od wielu mie
sięcy czeka na zaakceptowanie. 
Jeśli Sejm przyjmie tę ustawę, 

to już od tego roku rolnicy będą 
otrzymywać dotacje od pań
stwa. Ale tylko c i najlepsi. 

W woj. świętokrzyskim działa 
3 5 grup producenckich. l O jest 
w trakcie organizacji. ajwięcej ze
społów zajmuje się produkcją wa
rzyw i owoców, ziemniaków i trzo
dy chlewnej. 

- Kiedy w 1992 roku organizo
waliśmy pierwsze grupy producen
tów, musieliśmy się po 20 razy spo
tykać z mieszkańcami wsi. Nama
wiać ich, przekonywać, zachwalać 
- mówi dr inż. Zenon Szepytow
ski, kierownik rozwoju obszarów 
wiejskich w modliszewiekim 
WODR.- Dziś rolnicy z ponad 30 
wsi dopytują się jak zorganizować 
grupę, spółdzielnię, czy stowarzy
szenie. 

Małe, rozdrobnione gospodar
stwa, których w woj . świętokrzy
skim jest najwięcej, mają ogromne 
kłopoty ze sprzedażą swoich pro
duktów. Chłopi albo dnie i noce 
spędzają na giełdach i targowi
skach, albo korzystają z usług po
średników. I jedna, i druga metoda 
się nie opłaca. Dlatego warto zjed
noczyć się i założyć grupę. l wtedy 
jest już możliwość poszukania so
bie dobrych odbiorców płodów rol
nych, z którymi można negocjować 
cenę, bo oferuje się jednorazowo 
dużą ilość towaru. Grupy w woj. 
świętokrzyskim liczą sobie od lO do 
45 osób. 

~ ustawie jest mowa m.in. 
o pomocy finansowej państwa dla 
nowo powstających grup produ-

cenckich. Ale na dopłaty mogą li
czyć tylko te zespoły, które sprze
dadzą w ciągu roku 150 ton zboża, 
3 tys. tuczników, 150 opasów lub 
l tys. ton ziemniaków. Wtedy mogą 
się ubiegać o pięcioletnie dotacJe. 
Mają one wynosić 5 proc. wartości 
sprzedaży w pierwszym roku dzia
łalności , potem w każdym kolejnym 
o l proc. mniej. 

Członkowie zespołów bardzo 
sobie chwalą pracę w grupie. 

- Kielecka eWodnia płaciła nam 
w ubiegłym roku po 30 zł . za każdy 
kwintal dostarczonych ziemniaków 
- powiedział mi Jan Skrzyniarz z 
Leśnej, lider 17-osobowej grupy 
producentów ziemniaków. - Część 
kartofli sprzedałem przedszkolom 
i dostałem zaledwie po 15 złotych 
za kwintal. Na ten rok również pod
pisaliśmy umowę na dostawę na
szych ziemniaków do chłodni. 

-Wejście tej ustawy w życie na 
pewno ułatwi rolnikom rozpoczę
cie działalności gospodarczej 
- przewiduje Henryk Jedynak , 
specjalista do spraw grup produ
cenckich w Centrum Przedsiębior
czości Rolniczej przy W{)DR w 
Modłiszewicach. - Mówi się w niej 
o uruchomieniu kredytów preferen
cyjnych dla grup producenckich, 
które zechcą je przeznaczyć m.in. na 
rozwój przechowałnictwa i bazy 
przetwórczej. 

••• Zainteresowanie się leżącą od 
kilku miesięcy ustawą o grupach 
producenckich to niewątpliwie do
bra wola rządu i ukłon w stronę rol
ników. Jednak przedstawicielom 
Ministerstwa Rolnictwa musi wy
starczyć jeszcze cierpli\\ ości, żeb) 
wprowadzić tę ustawę w życie i prze
strzegać jej zasad .. 

ELZIHETA WIKŁO 

PRANIE klientów 
Zmorą federacji są usługi pral

nicze. W Kielcach jest kilka pralm, w 
których odzież- nie dość, że nie do
prana- jest wręcz niszczona. ie'wia
dome klientld, nie czytając podsuwa
nego im kwitu, podpisują go bez 
wahania sadząc, że jest to tylko do
wód pozostawienia odzieży. Tymcza
sem drobnym drukiemjest tam zapi
sane, że właściwie pralnia za nic nie 
odpowiada. Zdarzyło się, że klientka 
oddała nowy kożuch do pierwszego 
prania i nie zauważyła, że obsługa 
wpisała na kwicie adnotację "kożuch 
jest zniszczony w 50 procentach". Po 
praniu faktycznie był zniszczony, a re
kompensata w wysokości l O-krotnej 
wartości usługi wystarczyła ledwie na 
nowy rękaw kożucha. 

Aż się prosi, aby podać "czarną 
listę" takich pralni czy sklepów, ale 
Federacja Konsumentów nie może 
tego zrobić. 

SERWIS-do kitu 
Wyraźnie wzrasta liczba skarg na 

samochodowe serwisy fabryczne, gdzie 
klient przestaje być panem z chwilą za
kupu auta Federaga radzi, aby przypil-

USŁUGI , PROMOCJE 
to złe emocje 

Zlecając firmie jakąkol\viek usługę 
np. układanie glazury, należy bezwzględ
nie spisać z nią umowę dokładnie okre
ślając wszelkie warunki (\vzory umów 
posiada federaCJa) . U mó\vienie się " na 
słowo" oznacza często pojawienie się 
fachowca, rozłożenie bałaganu i znik
nięcie z zaliczką - bo mistrz ma inne 
fuchy. Do listy reklamowanych w fede
racji usług dołączyły ostatnio usłu
gi ... stomatologiczne. 

Zdenerwowanie klientów wywołu
ją fałszywe promocje. Oto w supermar
kecie na skraju miasta, ogłaszającym 
bonifikaty, promowanego towaru zwy
kle jeszcze nie ma, albo już zabraklo. 
Nasze prawo jest bezradne wobec ta
ldch praktyk. Art. 71 kodeksu cywilne
go mówi "Ogłoszenia, reklamy, cenni
ki i inne informacje skierowane do ogó
łu , łub poszczególnych osób, poczytu-

Kielce konkurencją dla Służewca? 
Hodowlane marzenia 

Zorganizowanie w czerwcu 
dużej regionalnej wystawyzwierząt 
hodowlanych zapowiadają władze 
Centrum Targowego Kielce. 

Pomysl poparły już warszawski In
stytut Budownictwa, Mechanizagi i Elek
tryfil<agi Rolnictwa oraz Ośrodek Doradz
twa Rolniczego w Modliszewicach. Ini
cjatywę CTK przychylnie pfZY.iął też mar
szałek sejmiku świętokrzysldego, który 
miałby się włączyć w organizację imprezy. 
Czy do wystawy dojdzie. zależy jednak od 
pozyskania sponsorów. 

- Jak wiadomo, pomysł utworzenia 
v. Kielcach ośrodka targowego .. ~kopio-

PRODUKCJA: LEKOIIIII 2 
2N50 lagnańsk k/Klelc 
IIIJID G-41 / 3001175, 31101137 

waliśmy" od naszego zapfZY.iaźnionego 
mi<l!>ta Heming w Danii - mówi prez~ 
CTK, Tomasz Raczyński - A właśnie 
w Heming odbywa się największa w Eu
ropie wystawa hodowlana; może więc 
i u nas dałoby się taką imprezę wypromo
wać. Szansa jest tym większa, że dyspo
nujemyogromną powierzchnią wystawo
wą, zarówno pod dachem,jak i zewnętrz
ną. Dla tego typu wystawy mamy więc 
idealne warunki. Marzy mi się, by w przy
szłości zdystansowaćsławne pokazyzwie
rząt na Słuzewcu. 

Centrum Targowe, wspólnie 
z ffiMiER oraz modhsze\vickim ODR 

BIURO HANDLOWE: Klelee ul. DuD 24 
...._ G-41 l 3432121, 3432122,3432123 

je się w razie wątpliwości nie za ofertę, 
lecz za zaproszenie do negocjacji". 
A np. w iemczech reklamowany to
war musi być w ciągłej sprzedaży przez 
14 dni i towarzystwo konsumenckie 
wygrało miliony marek, gdy w salonie 
zabrakło okre'lonego samochodu. 
U nas nie ma też sity na sklepy, w któ
rych np. meble nie są oznaczone cena
mi, choć w innych przyklejane są one 
do każdej torebki zupy w proszku. 

ZWROTY grzecznościowe 
Kto zdecydował się na zakup da

nego towaru nie ma już prawa go 
zwrócić. Jednak wbrew takim przepi
som są placówki dbające o swoją re
nomę i przyjmują zwroty w uzasad
nionych przypadkach. Z pomocą fe
deracji staruszka. która wiele lat skła
dała na futro i dopiero w domu uzna
ła, że jest za szczupłe- mogła odzy
skać gotówkę . Innym razem niewido
mi kupili ciśnieniomierz, którego 
wskazań nie mogli sami odczytać. 
- Pojechałam z nimi do sklepu i ob
sługa zgodziła się oddać pieniądze
mówi prezes FK , Alicja Skiba - Po
dziękowania zadowolonych z naszej 
interwencji konsumentów dają mi naj
więcej satysfakcji. 

Miejski Klub Federacji Konsumen
tów w Kielcach, obsługuje całe woje
wództwo świętokrzyskie, wiele osób 
dzwoni m.in. z Ostrowca, Staracho
wic, Skarżyska . Biuro klubu przy 
ul. Sienkie\vicza 76 w Kielcach (li pię
tro) czynne jest codziennie w godz. 
9-14, telefon 366-24-21 . 

KRZYSZTOFKROGULEC 

powołało już komitet organizacyjny wy
stawy hodowlanej: -Przyszłość tej impre
zywidzialby w kali ogólnopolskiej- twier
dził dyrektor ffiMiER Aleksander Szep
tycki Również dyrektor ODR Leszek 
Bednarski jest pełen optymizmu. - a
wet jeśli w tym roku nie uda się jeszcze 
wystawy przygotować, przyszloroczny se
zon jest już pewny- mó\vi. W minionych 
łatach kilka razy odbyła się wojewódzka 
wystawa zwierząt w Pińczowie. W ostat
nim sezonie już do niejjednak nie doszło. 

-Pomysł jest dobry; problemem po
. zostają pieruądze -mówi marszalek woj. 

świętokrzyskiego, Józef Szczepaficzyk 
-Jesteśmy gotowi, pozostaje kwesua 

pozyskania funduszy - mówi prezes 
T Raczyński, dodając, ze 1dC4 \\)'Stawy 

zainteresUJe wojewodę S\viętokrzyslaego, 
Wojciecha Lubawskiego. (pot) 

6J2J 
JEZIERSKI 

PRODUCENT 
OKIEN l DRZWI 

Z PCV I ALUMINIUM 
KRAT ZWIJANYCH 

l ROLOKASET 

JEDYNY W POLSCE ! 
PRODUCENT ŻALUZJI 

WEWNĄTRZ HERMETYCZNIE 
ZESPOLONYCH SZVB 

jeśli masz już dość 
ciqgłej konserwacji 
wypaczonych okien 

zamów nowe 
w prestiżowym systemie 

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

ATLASoraz 
LES Radom 
MURBET 
Skarżysko Kamienna 

Serdecznie zapraszają Państwa 
na prezentacię maszynowego wylewania 
SAMOPOZIOMUJĄCEGO PODKtADU PODŁOGOWEGO 

ATLAS SAM 200 
Miej.Ke:Budynek Wielorodzinny ul. Pułaskiego 1 

SKARżYSKO KAMIENNA 
D%ień: 17-18.03. 7 999 
Godzina: 9.00-15.00 

~ IDUICH ER 

Czyszczenie 
jest .naszym 

zadamem. 

Na "mokro" i na "sucho" 
z ciśnieniem i podciśnieniem 
w domu, w ogrodzie 
i w samochodzie 
tam gdzie Ty, tam i my 
urządzenia czyszczące 
Karcher 

informuje, że został ogłoszony 'przetarg (licytacja ustna} 
na sprzedaż n ieruchomości zabytkowej 

"Park pofolwarczny" 
położony we wsi Zarzecze, gm. Wodzisław, powiat 

Jędrzejów, woj . świętokrzyskie, wpisany do rejestru zabytków 
pod nr 957, przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

w Kielcach. 
Powierzchnia ogólna wynosi 12,0652 ha. 

Przetarg (licytacja ustna ) na sprzedaż odbędzie się dnia 24 marca 
1999 r. o godz. 11 w biurze Gospodarstwa Administracyjno

-Handlowego w Kielcach, ul. Targowa 18, V piętro, pok. 518. 
Cena wywoławcza wynosi: 114.481,00 zł (słownie: sto czternaście 
tysięcy czterysta osiemdziesi ąt jeden złotych ), w tym drzewostan 

85.271,00 zł (słownie : osiemdziesiąt p ięć tysięcy dwieście 
siedemdziesiąt jeden złotych). 

Wadium wynosi: 11.500,00 zł (słownie : jedenaście tysięcy pięćset 
złotych). Minimalne postąpienie: 1.200,00 zł. 

Zgodnie z funkcją zapisaną w miejscowym planie przestrzennego 
zagospodarowania gminy Wodzisław ww. działki położone 

w miejscowości Zarzecze, zlokalizowane są w terenach zabytkowego 
założenia dworskiego - Piotrkowice - park pofolwarczny. 

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest: 
e wniesienie_ wadium w gotówce, w biurze Gospodarstwa 
Administracyjno-Handlowego w Kielcach w podanej wyżej wysokości , 
najpóżniej na godzinę przed przetargiem 
e przedłożen ie programu użytkowego dla całego założenia , 
zaopiniowanego przez Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków 
w Kie lcach . 
Szczegółowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w: 
e Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa Ofr Rzeszów, ul. 8 Marca 
13, te l. (017) 626-477 
e biurze Gos podarstwa Administracyjno-Handlowego w Kielcach, 
ul. Targowa 18, te l. (041)34-300-45, 34-422-04 . 75/ia 

Gospodarzy z bogatej gminy Wodzisław nie stać 
na placenie podatków 

Rolnik bez zysku 
W ubiegtym tygodniu wojewo- - W każdym powiecie powinien być świętokrzyskim mlecwni będącej własno-

da Wojciech Lubawski zorganizo- choć jeden ruchomy punkt skupu - prze- ścią rolników. 
wal dwa spotkania na temat tolniv mnywała-Teraz bodO\vcyzgminyWłosz- - Ustala się bardzo wysokie nor-
twa Na pierwsze, w Modę, zapro- czowa,muszązeswoimmięsemprzemie- my na skupowane mleko, a w wielu 
sH wójtów, burmistrzów, starostów rzać dziesiątki kilometrów, żeby je sprze- wsiach nie ma bieżącej wody. Zapew
i prezydentów. Uczestnikami dtU- daćAgencji Rynku Rolnego. nijmy rolnikom takie warunki jakie 
giego, w piątek, byli prezesi i dy- WszyscyzgodniepOOkreślali,żewkra- mają ich koledzy w krajach Unii i do
rektorzy firm pracujących na rzecz ju nie ma klimatu, który sprzyjałby roz- pi ero wtedy wymagajmy dobrejjakości 
rolnictwa. Wszyscy zgodnie narze- wojowi rolnictwa Dopiero ostre protesty produktów - apelowała. Przedstawi
ka/i na stan polskiego rolnictwa i rolników i blokady sprawiły, że rząd za- ciel .,Pegromaru" sygnalizował, że bez 
brak perspektyw. W obydwu spc; siadł do negocjacji, z których póki co nic dotacji od państwa nastąpi degradacja 
tkaniach nie można się byto doszu- nie wynika. Na kpinę zakrawały opinie, że plantacji truskawek, bo producenci nie 
kać ani jednej nuty optymizmu. gdyby nie renty i emerytury dziadków, lo mają pieniędzy na kupno środków 

- awetdobrzyrolnicy,gospodarują- mieszkańcywsi świętokrzyskiej umarliby ochrony roślin i nawozów.- Rolnicy 
cyna kilkunastu lub kilkudziesięciu hek- z głodu. uprawiający truskawki narzekają na 
tarachnie mogąosiągnąćżadnych zysków W podobnymduchu przedstawiliob- nieopłacalność- powiedział- koniecz
-mówili przedstawicielesamorządów lo- raz rolnictwa dyrektorzy i prezesi zaJda- nie i to jak najszybciej trzeba wprowa
kalnych. -A my niewiele możemy im po- dów pracujących na rzecz tego działu go- dzić system kontraktacji truskawek. 
móc. spodarki. -Rolnicy nie mają pieniędzy, żeby Obecny na spotkaniu przedstawiciel 

Józef Syska, wójt Wdzisławia, gminy kupowaćnowe maszyny i sprzęt rolniczy- "Dwikoz" obawiał się, że polski rynek za
uchodzącej do niedawna za bardzo boga- mówił prezes ,,Agrarny", Tadeusz Bar- leją zagraniczne przeciery pomidorowe, a 
tą, sygnalizował, że rolnicy nie mają pie- tos. -Różne firmy sprowadzają używany my nie będziemy mieli co zrobić z naszym 
niędzy na zapłacenie podatków i innych sprzęt z zachodu Europy. Tu w kraju nie surowcem. - W ubiegłym roku nasz za
należności. - Kredytypreferencyjnedla nie- ma dla niego punktów serwisowych ani kład kupił 12 tys. lon pomidorów i wy
któl}til producentów to niedźwiedzia przy- części zamiennych. iewolno zgadzać się, produkował z nich koncentraty- powie
sługa - przekonywał wójt Piekoszowa, :żeby po !X>łskich JXJlach jeździłyzagranicz- dział. - Nie wszystkie udało nam się sprze-
Wiesław Jóźwiak. - Co z tego, że o trzy- ne rupiecie, więc trzeba wprowadzić cła za- dać, bo na rynku pojawiły się ta fisze ro-
mująje na przykład drobiarze, kiedy im- porowe na import używanych maszyn. de m z Turcji, Włoch , Grecji i Hiszpanii. 
port drobiu jest tak ogromny, że polscy Na bardzo trudne czasy narzekali My już taniej sprzedawać nie możemy, 
producenci nie mają gdzie sprzedać swo- zgodnymchórem przedstawicielezakładów więc jak mamy walczyć z konkurencją ? 
ich kurczaków. Andrzej Pałys, wójt Solca mleczarskich. Sygnalizowali, że polskie -zapytał. 
Zdroju mówił o konieczności inwestowa- rynek w połowie opanowali zagraniczni Prezes Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. 
nia -Są ogromne naciski w tej sprawie, a producenci jogurtów i serów. -Mało tego, Andrzej Maciąg, stwierdził, że nieporo
my przeżywamy stresy bo ciągle zastana- dla wyrobów ,,Danona" ostatnio obniża- zwnieniem jest przekazani'! wszystkich 
wiamysię, czywystarczy pieniędzy i skąd je no cła, więc producent obniżył cenę jogur- problemów rolniczych w gestie wojewo-
brać. Hemyk Stióżecki wójt Łagowa, tów - sygnalizował prezes OSM w dów. 
zwracał uwagą, że działalność gminy to Opatowie. - My nie możemy tego zro- -Przez dwa lata działalności Izba tył
nie tylko rolnictwo, powstawać powinny bić, bo już i tak ceny zbytu polskich ko-raz zwróciła się o rozwiązanie rolni
małe firmy przetwórcze, które produko- wyrobówwciągu roku spadły od l O do czej sprawy do wojewody, wszystkie inne 
wał)'by~y,pieczyoo, artykulymleczar- 25 proc. apele, żądania i postulaty kierujemy do 
skie na potrzeby jej rnieszkań<i:>w. Te przed- -W 1997 roku Agencja Rynku Roi- rządu, bo tu na miejscu załatwić się ich 
siębiorstwamoglybytakżezaoferowaćtak nego skupiła interwencyjnie mleko w nie da. Nie wyobrażam sobie, aby woje
JXJSZukiwane na wsi nowe miejsca pracy: proszku za około 30 tys. złotych. W woda mógł rozwiązać bardzo poważne 

Z tucznikiem w świat 
Renata Ciesielska, wójt Włoszczo

wy, slaytyiDwała sposób prowadzonego 
dotychczas skupu interwencyjnego żywca 
wieprzowego. 

ubiegłym roku nie przeznaczyła na ten czasem problemy 130 tysięcy świętokrzy
cel ani złotówki- narzekali prezesi. sirichgospodarstw-rozdrobnionych i nie

doinwestowanych, w dodatku prowadzo
nych przez nie wykształconych rolników 

Głos zabrała także Jolanta Rybczyk, -poparł swoją tezę. 
prezes zakładu w Wójczy, jedynej w woj. ELŻBIETA WIKŁO 

Tak jak w Unii. .. 

Rękodzieło z Jędrzejowa Wywły, Jędrzejowa. Zaprezentowa
ne na wystawie towarzyszącej Zjaz
dowi Kółek Rolniczych w kielckim 
WDK cieszyły się dużym zaintere
sowaniem zwiedzających. 

Nie daje się ciężkim cza- cze- płaskoneźby, serwetki, obraz
som Spółdzielnia Kółek Rolni- ki wykonywane przez członkinie Kół 
czych .Rękodzieło• z Jędrze- Gospodyń Wiejskich z Sędziszowa , 
jowa. Większość SKR już daw
no ogłosi/o upadłość, ta radzi 
sobie zupełnie dobrze. 

- Z koniecznoście zajmujemy się 
produkcją, której nie wykonywali
śmy jeszcze kilka lat ternu , kiedy 
utrzymywaliśmy się tylko z usług 
maszynami rolniczymi - mówi wi
ceprezes spółdzielni, Zdzisław Fran
kowski. - Wykonujemy pojemniki 
na śmieci , skupujemy złom , produ
kujemy materiały budowlane, 
świadczymy usługi transportowe. 
Przyjmujemy zamówienie na kosze
nie kombajnem, orkę , opryski . 

Spółdzielnia "Rękodzieło" 
sprzedaje także wyroby rękodzielni-

(ew) 

Ekspozycja Spółdzielni "Rękodzieło" z Jędrzejowa Fot. D. Gacek. 

Prezydent zrobił swoje, reszta zależy od rządu 

Wielkie nadzieje 
Przewodniczący Rady Na

czelnej PSL, Alfred Domagaiski 
uczestniczył w środowym spo
tkaniu prezydenta Aleksandra 
Kwaśniewskiego z politykami, 
producentami rolnymi, spół
dzielcami l przedstawicielami 
rolniczych związków zawodo
wych. Poproslliśmy go o kilka 
słów komentarza. 

- Prezydent podjął bardzo cenną 
inicjatywę zapraszając do jednej sali 

na obradywszystkich reprezentantówpol
skiego rolnictwa-powiedział~Al
fred Domagaiski -Ale z tego spotkania 
nic nie wynika, choć panowała na nim 
bardzodobraatmosfera sprzyjającadys
kusjom i rozmowom na trudne tematy 
rolnicze. To nie było miejsce do załatwie
nia jakichkolwiek spraw, jednak prezydent 
stworzył moim zdaniem bardzo dobry 
klimat do dalszych negocjacji. Teraz rząd 
powinien wykorzystać tę spayjającą at
mosferę, spokojnie i rzeczJ:NK> prowadzić 

dalsze negocjacjez przedstawicielami rol
nictwa 7.1! spotkania wyszedłem z nadzie
ją, iJ! tak się właśnie stanie. 

- Proszę skomentować zachowanie 
się Andrzeja Leppera na spotkaniu 
z prez)OO'ltem. 

- Są pewne granice, których niewol
no politykowi przekroczyć. Moim zda
niem lider "Samoobrony" przekroczył 
barierę dobrego smaku i wychowania 

Rozmawiała 
ELŻBIETA WIKŁO 

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



REKLAMA · . ··. ·~~ 

AIDS 
WYSOKIE JEST WIELKIE 

wysoki 

Bez zaświadczeń ZUS i Urzędu Skarbowego 
Autoryzowany przedstawiciel: VAN MOTORS s.c. 
Kielce, ul. Zagnańska 84a , tel. 331-62-98, (0601 ) 24-74-44(64) 
Biuro obsług i klienta: Radom , (048) 363-36-30 , Skarżysko-Kamienna , 253-27-44 

Cr~~E Leasing 

ZAPRASZA DO HURTOWNI 

SPECJALNA OFERTA 
"Słowa Ludu" 

Nasze reklamy 
w Katowicach, Krakowie, Wrocławiu, 
Poznanfu, Białymstoku f Szczecinie. 

Treść reklam z ostatniego tygodnia 
z gazet 

,.c;u.ta Krakowska'" - Kraków 
,.DzJennlk Zachodni"- Katowice 
,.Siowo Polskle" ·Wrocław 

3LATA GWARANCJA 
latiDDDKH 

WEDlin 
• 

,.Głos Wielkopolski"- Poznań 
,.c;u.ta Wap61czesNI" • Białystok 
,.Glos Szczeciński" - Szczecin 
oraz tnMć ogloezeń drobnych 
z a.tatnlch trzech nunwrów •EKOFIBER .. 

BIURO: KIELCE, UL. GÓRNA 25, te/. (0-41) 368-15-72, 368-23-99, fax 368-21-21 
O NR 1, KJELCE, UL. GÓRNA 25, te/. (D-41) 368-15-13 i 
O NR 2, KIELCE, UL. KARCZÓWKOWSKA 44, te/. (D-41) 345-05-06 ;::! 
O NR 3, KIELCE, UL. CHAŁUB/ŃSK/EGO 13, te/. 368-32-32 
O NR 4, PIŃCZÓW, UL. 3 MAJA 30, te/. (0-41) 35-751-30 
O NR 5, BUSKO-ZDRÓJ, UL. WOJSKA POLSKJEGO 33, te/.378-78-00 

(;:i ''CHEMOBUOOWA-KRAKÓW'SA 

zatrudni na budowach zagranicznych 
pracowników na stanowisku 

KIEROWNIKÓW BUDÓW, 
MISTRZOW 

Wymagania: 

..stowa Ludu" 
pozna8Z dzwoniąc: boilal wykonawca 
~ TELEFONICZNA PWGAMMA, ~ AGENCJA 

tel ftA ,., INFORMACYJNA 
l wr ' http:/Jwww.tal.com.pl 

25-414 Kielce, ul. Warszawska 430a 
tel. 041 331 28 16, tel./fax 041 362 61 08 

rlJTC! 
'O 
ro 
c: 
Q) 

o 

Płyty gipsowo-kartonowe 
Płyta gips-karton RB -12,5mm- 4,65 zł/m· + VAT 

Panele boazeryjne 
Panele boazeryjne od 8,52 zł/m' +VAT 

Panele podłogowe HDF 
Podłogi 11000 obr. od 27,10 zł/m' + VAT 

575/10 

• praktyka w budownictwie • znajomość tech
nologii stosowanych na budowach w Niemczech 
• dobra znajomość języka niemieckiego • upraw
nienia budowlane • bardzo dobry stan zdrowia. . .. Profile .... Sufity .... Wykończenia ... Akcesoria .•. 

Oferty pisemne należy składać w 
Dziale Zasobów Personalnych, 

"Chemobudowa- Kraków" S .A., 30-103 Krakó w , 
u L M . St achowicza 18 , fax (0 12) 422-21-6 0 

, • NTC • Kielce ul. Piwowarska 24 tel. 368-67 ·87, 368-08-61 

mooRes 
lRlSb 
pub 

WYNAJMUJEMY 
LOKAL 

NA KONFERENCJE 
ISPOTKANIA 

Kielce, 
ul. Klonowa 55 

tel. (041) 331-84-37 

e PLAST-BUD Końskie u1.1-Maja 13 tel . 372-28-81 

POSZUKIWANY 

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY 
dla Radomia lub okolic 

Wymagaae: 
• praca w pełnym 

wymiarze godzin 

Zapewniamy: 
• profesjonalne 

szkolenie 
• samochód • umowa agencyjna 
• telefon • wysd!..a prowizja 

Jeśli jesteś zainteresowany, skontaktuj się 
telefonicznie z p. Zbigniewem lamliskim 

w Radomiu, w Halelu "T.M." 
tel. (D-411) 353-~53 w dn. 16, 17, 18, 19.03.99 r. 
w godz. od 11.00 do 14.011 i od 16.00 do 18.00. 

jFjljAjTj 
WIOSNA 
w PRIMA AUTO 
GWIAZDY FIAT -a ŚWIECĄ TERAZ JAŚNIEJ 

• nowe niższe ceny 
• w standardzie lepsze wypo ażenie 

PROMOCJA SEICE TO 
l. Zakup w kredycie - stopa procentowa od 4,9 % 

pakiet ubezp. 3 % 
n. Zakup - gotówka - upust 1700 zł 

pakiet ubezp. 3 % 

PRIMA AUTO MIECHÓW, ul. Racławicka 26 

21538/U 

te l. 383-16-28, 383-06-48, czynne 7-18, sob. do 15 

Mercedes-Benz 
AUTORVZOWANY DEALER 

Kielce Centrurn Service 
sp. z c.o. 

OFERUJE: 
*SAMOCHODY: osobowe 

dostawcze 
ciężarowe 
autobusy 

*CZĘŚCI ZAMIENNE 
*SERWIS: osobowe, dostawcze, 

ciężarowe, autobusy. 
* DIAGNOSTYKA: pojazdy do 3,5 t 

UJ 
t"' o 
~ 
o 
c
c o 
c 

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



Walki o gimnazja ciąg dalszy e Zmiany w miejskim urzędzie e Projekt jeszcze w marcu 

Bezradni radni Niepokój o pracę 

Mieszkańcy gminy Wąchock podczas sobotniej sesji Fot. autorka 

nazjów, nie tylko w Majkowie i Wąchoc
ku, ale również w ~owie i Wielkiej Wsi. 
Kompromis w tej sprawie próbował osią
gnąć radny Micha! Markowski 

- iech powstanie gimnazjum tylko 
w 'Mjchocku i Parszowie - proponowal. 

SKARżySKO. Pracownicy 
Urzędu Miasta zaniepokoje
ni są zapowiedzią zmian ka
drowych. Niektórzy obawia
ją się, że wraz ze zmianami li
kwidacji ulegną ich miejsca 
pracy. 

Już teraz wiadomo, że U rząd 
Powiatowy zabrał więcej spraw, niż 
pracowników. W nowej sytuacji nie 
wiadomo też, jakie będą płace.
Zmiany wynikają z ustaw kompe
tencyjnych- wyjaśnia wiceprezydent 
Jacek Jeżyk. - Część osób prze
szła do powiatu. Powstają nowe za
dania. Prawdopodobnie utworzymy 
Wydział Zdrowia. atomiast infor
mowaliśmy, że w niektórych wydzia
łach urzędu zatrudnionych jest za 
dużo osób . Część pracowników 
odejdzie. Na pewno nie zostaną 
przyjęte nowe osoby. 

Sekretarz gminy, Teresa Smol
czyńska chce, by w kwietniu radni 

podjęli uchwałę w sprawie regula- zmian organizacyjnych. Swój pro
min u organizacyjnego miejskiego jekt opracuje Zarząd M i as ta . -
urzędu. Wstępnie Zarząd Miasta Zwolnień obawiać się mogą słabi 
opowiedział się za zmniejszeniem pracownicy. Dobrzy nie powinni 
ilości wydziałów. Z 17 małych po- mieć takich obaw- twierdzi sekre
wstanie najprawdopodobniej kilka- ' tarz Smulczyńska. -Obecny prezy
dużych . Być może nie nastąpiąjed- dent Lubosław Langer zapowia
nak żadne zwolnienia. dal przecież, że czystek nie będzie 

W końcu grudnia ubieglego -dodaje. 
roku urząd zatrudniał 149 osób, Nie wiadomo, jakie będą za rob
obecnie już tylko 139. l marca br. ki pracowników. Jak dotąd w bu
do powiatu przeszedł również cały dżecie nie zostały ustalone kwoty 
Wydział Komunikacji. Poza tym na administrację powiatową i sa
zostaną przekazane także m.in. morządową oraz urzędy woje
kompetencje dotyczące pozwoleń wódzkie. Wojewoda refunduje 15 
na budowę, część zadań z geodezji. etatów, gdyż gmina realizuje jego 
Do pracy w UM przyjęto trzy oso- zadania. Dopiero po uchwaleniu 
by: do Wydziału Rozwoju Gospo- budżetu znana będzie wysokość 
darczego, Wydziału Inwestycji i środków zaplanowanych w tym 
Gospodarki Komunalnej oraz ds. roku na podwyżki. Regulacje plac 
kontaktów z mediami. wynikają z rozporządzenia w spra-

Po sesji budżetowej, która wie wynagrodzenia pracowników· 
odbędzie się w końcu marca sekre- samorządowych. 
tarz gminy przygotuje propozycje (a n) 

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

WĄCHOCK Z taczkami dla bur
mistrza, przybyto na sobotnią se
sję rady oko/o 150 osób protestu
jących przeciwko utworzeniu jed
nego gimnazjum w gminie. Precz 
z burmistrzem? Radni do szkól! 
- krzyczeli ludzie. 

- PosU~pię zgcxlnie z wolą ludzi -
-Jeżeli może być gimnazjum w 'Mj

chocku, to może być i w pozostalych szko
lach podstawowych - krzyczeti protestu
jący. 

Przeanalizowali "za" i "przeciw", wysłuchali protestów 
stwierdziłbunnistnJan Solaiz. Ostatecz
nie radni zdecydowali, że powstanie gim
nazjum w Wąchocku, z tiliami w Wielkiej 
Wsi, Pa\vłowie i Majkowie. 

-Jeśli radni są bezradni wobec decyzji 
\vładz oświatowych, niech podadzą się do· 
dymisji- mówił najwidoczniej zdenerwo
wany sytuacją , radny Tadeusz Mazur
kiewicz. 

Powstaną trzy gimnazja 
a sotx>tnią, nadzwyczajną sesję Rady 

Miasta i Gminy Wjchock prl)'było około 
ISOosóbdomagających się od władz utoo
rzenia kilku gimnazJów. Ltxlzie zagrozili bur
mistrwwi 'Mjchocka wywiezieniem na tacz
kach,jeżeli nie zaakcepruje ich żądań. Ptzez 
całą sesję trzymali transparenty- ,,żądamy 
gimnazjum w Wc}chodu". ,,Precz z burmi
strzem". W takiej atn10SferL.e rozpcx:lllł sesję 
przew<xlni(2C}C)' Zdzisław Przygoda 

-Zgodnie z żądaniami mieszkańców 
Wąchocka udaJem się do kuratora z pro
pozycją utworzenia dwóch gimnazjów w 
Majkowie i Wąchocku- tłumaczył zebra
nym bunnistn Jan Solarz. - Kurator nie 
wyrazi! na to zgody. 

- Mam rozumieć, że pan podaje 
się do dymisji -pytał zdziwiony propo
zycją przewcxlniczący rady. 

Radnych i wzburzony tłum uspo
koiła dopiero decyzja ·zarządu przed
stawiona przez bunnistrza Jana Sola
rza. - Będziemy wnioskować do kura
tora o utworzeniu jednego gimnazjum 
w 'Mjchocku z filiami w Wielkiej Wsi, 
Parszowie i Majkowie- oznajmił. 

Stanowisko zarządu poparli jed
nogłośnie radni gminy. W poniedziałek 
władze Wąchocka przedstawią go ku
ratorowi oświaty w Kielcach. 

KOŃSKIE. W mieście po
wstaną trzy gimnazja. Taką 
decyzję podjęli radni na ostat
niej sesji Rady Miasta. 

Głównym elementem sesji były 
problemy koneckiej <>światy, której 
przyjdzie pracować w nowych wa
runkach. Po wcześniejszym prze
analizowaniu wszelkich "za" i "prze
ciw", wysłuchaniu protestów rodzi
ców i nauczycieli niektórych szkół , 

radni zdecydowali, że powstaną trzy 
gimnazja. Będą działały w ramach 
Zespołów Placówek Oświatowych . 
W skład Zespołu Placówek 

Oświatowcyh nr l wejdą Szkoła 
Podstawowa nr l i Gimnazjum nr 
l w Końskich , zespołu nr 2- Szko
ła Podstawowa nr 2 i Gimnazjum 
nr 2, zespołu 3 - SP w Rogowie i 
Gimnazjum nr 3 w Rogowie. Po
wołano nowe szkoły podstawowe 
z klasami od O do 6: nr. l, 2 i 3 w 
Końskich , Nieświniu , Pomykowie, 
Kazanowie, Bedlnie, Dziebaltowie, 
Grabkowie, Komicy, Modliszewi
each i Rogowie. Uchwala obowią
zywać zacznie l września br. Tego 
też dnia zlikwidowane zostaną 
szkoły w Wąsoszu i Sokolowie 
Starym. 

- Innych decyzji nie mogliśmy 
podjąć- powiedział nam burmistrz, 
Henryk Popik. 

-Protest rodziców i nauczycieli 
SP nr 2 nie został uwzględniony, bo
wiem gdyby został przyjęty już w tym 
roku musielibyśmy mieć własny bu
dynek gimnazjum. Takiego nie ma. 
Owszem, jest teren uzbrojony przy 
ul. Polnej , tam można gimnazjum 
budować . Tyle, że gmina nie posia
da pieniędzy na ten cel. Chodzi o 
kwotę trzykrotnie większą , od po
siadanej przez kuratorium na dzia
łalność całej oświaty w wojewódz
twie świętokrzyskim . (mak) 

Podczas sesji okazalo się, że społecz
ność gminy domaga się utworzenia gim- MAŁGORZATAlASEK 

Poezta w osiedlu Zapisy raz jeszcze -Na razie wpisało się 13 tysięcy 
mieszkaficów. W mieście lekarza ma 
wybrać około 9 tysięcy osób- dodaje 
przełożona pielęgniarek, Irena Ku
rzyna. - Prosimy zatem o przycho
dzenie do przychodni z dokumentem 
tożsamości , w którym jest numer 
PESEL. Rejestrujemy codziennie, aż 
do 26 marca br., w godzinach od 8.30 
do 18, a w soboty od 8.30 do 14.30. 
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OSTROWIEC. Dyrekcja ostro
wieckiej poczty chce na terenie 
miasta utworzyć nowe placów
ki. 

- Konieczne jest zorganizowanie 
nowej placówki na pograniczu osiedli 
Rosochy i Stawki - mówi naczelnik 
Obwodowego Urzędu Poczty 
w Ostrowcu, Władysława Różycka. 
Trudności z pocztową obsługą mają 
również mieszkańcy ulicy Sandomier
skiej i ulic do niej przyległych . Nato-

mia t w dolnej części miasta urzędu 
pocztowego nie ma. Do niedawna 
funkcjonował tam mały urząd pocz
towy zlokalizowany w sklepie. Wraz 
z likwidacją sklepu zlikwidowano też 
pocztę. 

-Braki trzeba uzupełnić- twierdzi 
naczelnik Różycka. Zapewnia że bę
dzie dążyła do rozbudowy sieci placó
wek tak, by każdy mieszkaniec mial 
blisko do urzędu pocztowego.· 

(Jamar) 

Jest sołtysem od 40 lat 

Rekordzista z Antoniowa 
BAŁTÓW. W szesnastu miej

scowościach wchodzących 
w skład gminy zakończyły się 
wybory sołtysów. 

Jak poinformował nas wójt gmi
ny, Mieczysław Budzefi zaintereso
wanie wyborami było bardzo duże . 
W niektórych wsiach frekwencja się
gała 80- procent. W gronie 16 solty-

sów znaJazi o się trzech nowych: Wal
demar Marzec z Wólki Piętkowskiej, 
Jan Lewicki z Wólki Bałtowskiej , 
oraz Bogdan Węsik z Lemierzy. Je
żeli chodzi o długość piastowania 
urzędu sołtysa niekwestionowanym 
liderem jest Bogusław Szczepański 
z Antóniowa, który urząd sprawuje 
od 40 lat. (Jamar) 

KOŃSKIE. Mieszkańcy mia
sta i gminy powinni jeszcze raz 
zadeklarować, gdzie będą ko
rzystać z podstawowej opieki 
medycznej. 

-W związku z nowymi wymoga
mi Świętokrzyskiej Kasy Chorych, 
konecki Zespól Opieki Zdrowotnej 
wznawia zapisy pacjentów. Miesz
kańcy miasta i gminy mają lekarzy 
pierwszego kontaktu w naszej przy-

Nasz 

telefon 
w Kielcach 
344-47-25 

Co, Gdzie, Kiedy? 
OSTROWIEC SKARż"YsKO KOŃSKIE 

(§ K1NOwZDK-"Kiler-ów2-óch" - KRYTA PŁYWALNTA- ul. Spól- BibtiotekaPubliczaczynna:pon., czw., 
~ 1 1 15 17 dzielczal9, tel.25-39-35025-22-023, pt , I0-16,środyll-16,soboty9-14. 
~ po BiURO ~STAW ARTYSTYCZ- czynna cx1 poniedziałku do piątku Przychodnia Rejonowa, ul. Połu-
1{) w godz. 8 - 2 l, a w soboty i niedziele dniowa, tel. 372-92-70. 
; YCH , ul. Siennieńska 54 , te l. PogotowieRatunkowe, ul. Gimna-
8 63-20-48-czynnecodziennie, oprócz godz. I0- 21. zjalna, tel.999, 372-91-89. 
~ · d · łk ' d 9 STARACHOWICE Straż Pożarna , tel. 998, 
...... pome Z Ja ow w go z. - 17. KINO Mieiskie- nieczynne. 372 22 "5 
O APTEKA DYZURNA - ul. San- ~ - -. · 
:S: SUCHEDNIÓW Komenda Powiatowa Policji , 

chodni , a pacjenci z ieświnia i Fi
doru w ośrodku , w ostatniej z miej
scowości . - powiedział nam kierow
nik Przychodni Rejonowej w Koń
skich, dr Jerzy Grabowski. - Prosi
my o przybycie do przychodni na ul. 
Południowej i dokonanie zapisu na 
jedną listę - do lekarzy ogólnych, 
pediatrów i ginekologów. Na odręb
nej trzeba zadeklarować przynależ
ność do stomatologa.. 

Członkowie branżowych kas 
chorych, którzy chcą korzystać z le
karzy .,cywilnych", mogą zapisać się 
na oddzielną listę w pokoju nr 97 w 
koneckiej przychodni. (mak) 

Dyrektor - Artur Ja roń organizator t patronat medialny: 

PATRONAT HONOROWY @t~ 
Senator RzeapospolitBj Polskiej- Jerzy Suchańslc/ ~ ~; ..... 
Marszałek Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego- Józef Szczepańczyk ~ ~- . , ~&.w.BI 
Prezydent Miasta Kielc- Włodzimierz Stępień ~ . ../ ..lU!nm 

19 MARCA, piątek, godz. 19 . ·~\~;{':; ; ~ 
Sala Kongresowa EXBUD - Centrum B~zn~u : :{ ~·~ 
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a 

da c 
Mecenat Salonu: 

p e Joseph Stein 
JerryBock 

OBSADA: 

U 
Tewje Mleczarz - Zbigniew Macias 

Gołda - Małgorzata Wilk 
Gajt/a - Janetta Bożalek 

Hudel, Fumma Sara - Magdalena ldzik 

EXBUDs.A. 
Ghawa - Sylwia Nowicka 
Motel -Ireneusz Pietras 

Perczyk- Andrzej Kostrzewski 
Lejzor Wolf- Andrzej Fogiel 

Fiedka - Krzysztof Widera 
Rebe, Policjant - Andrzej Orechno 
Abram, Mordka - Czesław Grąclci 

tebrak - Krzysztof Widera 
Babcia Gajt/a - Ewa Kawśkiewicz 

M 
TEZiERSKi 

0 domierska 6, tel. 265-27-44. KINO "Kuźnica" w DK-nieczynne. ul Łazi !2 1 997 372 23 24 
~.• .......................................................... e•n•M---,·~-· ... • ... -.. -.. · ..... ~ .. Woo ............................................ ... 

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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+ Wybrali wstępnie wykonawcę + Jest sala + Brakuje pieniędzy na sprzęt 

• Kredyt ~ez odsetek Kinowe przebudzenie 
Buranistrz u prezesa SANDOMIERZ Po kilkunastu tucie spółdzielni mamy między inny- sprzęt do projekcji . Według Wstęp-

SANDOMIERZ Około 2,6 mi- wstępnie Rzeszowskie Przedsiębiorstwo latach pojawiła się szansa na pt; mi także prowadzenie działalności n ego rozeznania potrzebujemy oko-
liona złotych ma kosztować przy- Robót Drogowych, które oferuje przed- wrót do nadwiślańskiego grodu kulturalnej. Na naszym osiedlu jest ło 320 tys . zł, na projektor, ekran 
gotowanie targowiska przy ul. łużenie terminu zapłaty do sześciu mie- tradycyjnego kina Z Inicjatywą uru- dużo młodzieży, która nie ma się czym i nagłośnienie. Rozmawiałem już na 
Przemysłowej na przyjazd papie- sięcyodrnomentuzakończeniaprac,bez chamlenia placówki w dawnym zająć, bo istniejące placówki nie po- ten temat z Fundacją Sandomier-
ża. Wramachtychśrodkówzosta- naJjczaniaodsetek-powiedziałnamAn- Domu Kultury położonym w pra- trafią przygotować interesującej ską, która pozytywnie odniosła się 
ną wykonane odwodnienie, utwar- drzej Tenderowicz. Wutość kosztoryso- wobrzeżnej części miasta wystą- uczniów oferty. Poza tym pojawił się do udzielenia nam nie oprocento-
dzenie oraz oświetlenie placu. wa prac na targowisku wynosi 2,6 mln pH Andrzej Bolewskl, radny miej- w naszym mieście nowy odbiorca wanego kredytu. Potrzebujemy tył-

Przypomnijmy, że około 4-hektafO.. złotych. Terminzakończeniarobótzapla- ski i prezes Spółdzielni Budownic- -młodzież akademicka- wyjaśniaAn- ko wsparcia miasta w formie porę-
·wy plac targowiska miejskiego, podczas nowanona31 maja br. twa Mieszkaniowego. Przypotowa- drzej Bolewski, prezes SBM. czenia - twierdzi A. Bołewski . 
wizyty papieża, ma pomieścić około 230 Burmistrz Sandomierza podkreślił, no już wyremontowaną niedawno Kino ma powstać w budynku da w- -W najbliższych dniach będę razma-
tysięcy pielgrzymów. Przygotowano już że utwardzenie targowiska przed wizytą salę z ponad 100mlejscami. Wciąż n ego Domu Kultury. Od kilku lat wiał z dystrybutorami s pnę tu kino-
projektprac.Ofertyodwodnieniaiutwar- papieża,rnożliwejesttylkoprzypominię- bralcujejednakpien/fdzynazalcup korzystają z niego dzieci z klas I-IV wego. Z dystrybucją filmów też nie 
dzenia targowiskazłożyłodo Mejskiego ciu drogi przetargowej przy wyłanianiu sprzętu do projekcji filmów. Szkoły Podstawowej nr 3, której bu- powinno być problemów. Pnedsta-
Urzędu p~ znanych firm. Bumństrz San- wykonawcy. -Sama procedura trwałaby Od prawie dwóch lata sandomie- dynek jest zbyt mały. Prezes Bolewski wiłem swoją propozycję radzie nad-
domierza, Andrzej Tenderowicz, był w około 2 miesięcy. Nie zdążylibyśmy w tej rzanie jeżdżą do kin w Tamobrzegu lub twierdzi, że rozwiąże problem kina zorczej spółdzielni i uzyskałem po-
Wuszawie,abyuprezesaUrzęduZamó- sytuacji utwardzić targowiska, dlatego StalowejWoli . Starsimieszkańcymia- tak,abyniekolidowałotozzajęciami zwołenie na kontynuowanie tych 
wień Publicznych ubiegać się o wydanie w UrzędzieZamówieńPubłicznych ubie- sta pamiętają, że kilkanaście lat temu szkolnymi. Poza tym SP nr 3 jest roz- działań -dodaje prezes. 
zezwolenianawyłonieniewykonawcyro- galemsię owydaniezezwolenianawyło- na osiedlu hutniczym, istniało kino budowywana. Po zakończeniu inwe-
bót w drodze bezprzetargowej. nienie bez (XZI!targu,jakowykonawcy Rze- "Wisła". Po jego likwidacji miasto zo- stycji dzieci nie będą musiały korzy-

-Zaproponowanecenysąpodobne. szowskiegoPrzedsiębiorstwaRobótDro- stało pozbawione dużego ekranu na stać z Domu Kultury. W odzyskanej 
Firmy proponują 1,9 mln zł. Wybraliśmy gow)d!-~burmi<>trz. (bea) dwanaście lal Pięć lattemu Fundacja placówce kulturalnej będzie można 
--.; Kultury Ziemi Sandomierskiej utwo- prowadzić inną działalność, np. w sali 

M
------ ------ --.- -- J"'" .... _... rzyłapnywspółpracyzamerykańską wyposażonej w garderobę i scenę 

Oslęzne Prz agencją "Macrovision" pilotażowe możnaorganizowaćwystępydziecię
kino elektroniczne. Niestety, po dwóch cego zespołu "Flik". 
latach Amerykanie wycofali się z pol- - Budynek jest po modemincji 
skiego rynku, a co za tym idzie także i spełnia wszystkie wymogi, aby po
z Sandomierza wstało w nim kino. Sala widowisko

- Obudziliśmy się po 15 latach, wa może być z powodzeniem przezna
ale myślę, że jest odpowiedni czas na czona na kinową. Jedyny problemjaki 
to, żeby zająć się sprawą kina. W sta- istnieje to pozyskanie funduszy na 

Według niego, przy sprzyjających 
warunkach i po uzyskaniu pieniędzy 
na zakup sprzętu , kino może być 
uruchomione w ciągu miesiąca. Li
czy na pomoc miasta i zwolnienie 
- na początek - z opłat za salę. Do 
prowadzenia kina wystarczy jego 
zdaniem zatrudnić kilka osób: ope
ratora , kasjerkę i pracownika admi
nistracyjnego. Obsługą techniczną 
i księgowością placówki zajęliby się 
pracownicy spółdzielni. 

(be a) 

Nasz telefon: 
wStaszowie 
864-39-37 

Rozprawa odróczona 

. Harcerskie Spotkania Artystyczne Opatów '99 

Piosenka z grosikiem 
OPATÓW. 14 wykonawców nazbieraniupieniędzynaCentrumZdro- wieorazOpatowskiDomKultUiy.Zdo-

wzięło udział w przeglądzie do- wia Dziecka. Okazało się, że Hufiec byciewyróżnieniaprornowałodoudzia
robku artystycznego hufca. Opatówzebrał najwięcej w całej Chorą- łu w Chorągwianych SpotkaniachAfty
Przesłuchania odbywały się w gwi Kieleckiej. Organizatorami przeglą- stycznych Starachowice '99. 
kategoriach solistów i zespołów d u byli Komenda Hufca ZHP wOpato- ANDRZEJ KLIMONT 
wokalno-instrumentalnych. 

Wykonawcy reprezentowali wysoki 
i wyrównany poziom występów. W kate
gorii drużyn harcerskich wyróżnienie uzy
skała VI Drużyna Harcerska z Brzezia 
W kategorii solistów laury zdobyli Ju
styna Staniszewska, Katanyna Ka
rasińska i Ewelina Guzowskadziałają
ce w studiu piosenki przy Opatowskim 
Domu Kultury oraz zespół wokalno-in
strumentalny "Pejzaż" z Opatowa. Pod
czas koncertu komendant hufca Da
riusz Bificzak stwierdził, że na przeglą
dzie szczególnie wysoki poziom arty
styczny reprezentowali soliści 

Dodatkową atrakcją festiwalu było 
wręczenie drużynom harcerskim dyplo
mów za akcję "Grosik '99". Polegała ona 

l Co~ Gdzie~ Kiedy? 
OPATÓW zamkowego w ikonografii", "Ekspo- czynne w godz. 9 - 16, w niedziele 
KINO "Studyjne"- nieczynne. zycjaetnograficzna", "Ekspozycja ar- 13.30- 16. 
SZPITAL- teł. 868-27-63. cheołogiczna", wystawa czasowa: Galeria Sztuki Współczesnej 
PORADNIA ODWYKOWA "Sandomierzmiędzywojnami". BWA, uL Rynek 11. 

-868-27-33. Oddział Ratusz- ul. Rynek l, czyn- Hotel Królowej Jadwigi , uL 
APTEKA DYŻURNA- brak ter- ne: wt- pl, g. 9-16, sob. g. 9-15, niedz. Krakowska 24. 

minana g. 10-15, poniedziałek nieczynne, Fanklub pny Fundacji Kułtury 
POŁANIEC czwartek- wstęp bezpłatny- wystawa Ziemi Sandomierskiej, ul. Mickle-
APTEKA- brak terminarza. stała: ,.Dzieje Sandomierza", wystawa wicza 24, poniedziałki i czwartki 
SANDOMIERZ czasowa: "Dawneiwspółczesnewido- w godz. 14- 16- warsztaty teatral-
SZPITAL- teł. 832-32-03. ki Sandomierza". ne, codziennie od 15- próbyzespo-
TELEFON ZAUFANIA KLU- Oddział Literatury- ul. Katedra!- łów muzycznych. ~ 

BU ANONIMOWYCH ALKOHO- na 5/7, czynne: wL- pl, 9-16, sob. Podziemna Trasa Turystyczna 
LIKGW-832-39-99. g. 9-15 , nied.z. g.l0-15, poniedziałek -czynna codziennie w godz. 10 

MUZEUM OKRĘGOWE: Od- nieczynne, czwartek- wstęp bezpłatny - 17 .30. 
dział Zamek- ul. Zamkowa 14, czyn- - wystawa stała: ,)azdy do Sando- . Apteka dyżurna- ul. Schlnzla 11. 

Nie pnyszedl świadek 
STASZÓW. Z powodu niesta

wienia się świadka, Ewy 0., Sąd 
Rejonowy odroczył do 31 bm., 
rozprawę przeciwko Jacentemu 
S., burmistrzowi Osieka. 

W maju ub.r. Sąd Rejonowy w 
S taszowie skazał Jacentego S. na dwa 
lata więzienia w zawieszeniu oraz zo
bowiązał go do zapłaty tysiąca zło
tych na rzecz Polskiego Czerwonego 
Knyża. Burmistrz był oskarżony o na
kłanianie pracowników Urzędu Gmi-

ny w Osieku do poświadczenia nie
prawdy w dokumentach dotyczących 
wykupu gruntów pod budowę osie
dla domków jednorodzinnych owy 
Osiek . 

Prokurator wojewódzki złożył 
apelację i zaskarżył wyrok na nieko
rzyść oskarżonego. Sprawa została 
przekazana do ponownego rozpatrze
nia do Sądu Rejonowego w Staszo-
wie. 

(SB) 

Pieniędzy nie braknie 
STASZÓ W. Powiatowy Za

rząd Dróg jeszcze nie rozpoczął 
naprawy nawierzchni zniszczo
nych w czasie zimy. 

- W ubytkach nawierzchni znaj
duje się dużo wody i pnez to wstrzy
mujemy naprawy. Łatamy dziury przy 
użyciu najtańszej technologii. Musi
my czekać na odpowiednią tempera
turę otoczenia- wyjaśnia Józef Krę-

cisz, kierownik Powiatowego Zaną
du Dróg. 

Największe ubytki w powiatowych 
jezdniach są na terenie gmin Bogoria 
i Staszów. Jak zapewnia kierownik 
PZD pieniędzy na ich naprawę nie za
braknie. Pnypuszcza on, że w ciągu 
najbliższych dwóch miesięcy na łata
nie dziur zostanie zużyte około 60 
procent rocznych nakładów finanso
wych. (SB) 

CENTRUM TARGOWE KIELCE 
CZŁONEK POLSKIEJ KORPORACJI TARGOWEJ 

2APRASZA : 

IV MIĘDZVNARODOWE TARGI 
KAMIENIA l MASZVN 
KAMIENIARSKICH 

INTERKAMIEŃ 

n VI TARGI MATERIAŁÓW 
BUDOWNICTWA 
MIESZKANIOWEGO 
l WYPOSAŻENIA WNĘTRZ 

VI TARGI OGRODNICZE 
l DZIAŁKOWE 
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)> ne: od wtorku do piątku w g. 9-16, mierza", wystawa czasowa: "Polscy STASZOW 6 

w soboty- g. 9-15, niedziele pisanewkarykaturachErykaLipiń- SZPITAL- teJ. 864-22-81. OGR D l TY ~ 
-g. 10-15; w poniedziałek nieczynne, skiego". TELEFON ZAUFANIA - co- ul. Zakładowa 1N25- 672 Kielce, skr. poczt. 1587, tel. 0411366 06 05, ~ 
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Co kurator zarządził, radni przyklepali 

Powt6rka z oświaty 
ZAGNAŃSK. Dwudziestu 

dwóch radnych i ponad setka ro
dziców z gminy Zagnańsk - tych 
samych, którzy we wtorek oku
powali kuratorium - uczestniczy
lo w marcowej sesji Rady Gmi
ny. Na sali obecni byli także rad
ni powiatowi: Urszula Rysińska 
i Karol Jacewicz. Obrady zdami
nowaty sprawy oświaty. Wpraw
dzie sieć szkól podstawowych 
i gimnazjów zatwierdzono jeszcze 
w lutym, ale na taki ksztalt pla
cówek nie wyrażal zgody kura
tor. Trzeba więc byto wnieść kil
ka poprawek. 

Cały bój toczył się o tzw. poziomy. 
- Rzecz w tym, że nie mamy zgody na 
powstanie czterech gimnazjów,jeżeli w 
każdym z nich nie będzie przynajmniej 
trzech klas na jednym poziomie - tłu
maczył wójt, Zbigniew Zagdański -W 
zaproponowanej przez nas wersji tylko 
gimnazjum w Zagnańsku spełniało te 
warunki Dlatego dokonaliśmy auto
korekty i tam, gdzie były dwa oddziały, 
podzieliliśmy dzieci na trzy grupy. Tym 
sposobem spełniliśmy warunek kura
tora i placówki mogą powstać także w 
Samsonowie, Kajetanowie i Tumlinie. 

- Skąd w ogóle bój o liczbę oddzia
łów, dlaczego tak na tym kuratorowi 
zależy?- dopytywał się radny Andrzej 
Świątek. -To przecież my utrzymuje
my te szkoły. 

- Proponując poprzednią wersję sie
ci gimnazjów wyszliśmy z założenia, że 
nauczyciel może uczyć w dwóch pla
cówkach - wyjaśnił Z. Zagdański. 
- Zdaniem Andrzeja Syguta tak być 
nie może, a z kolei by nauczyciel mógł 
wypełnić pensum, czyli przepracować 
odpowiednią liczbę godzin w tygodniu, 
muszą funkcjonować przynajmniej trzy 
klasy na tym samym poziomie naucza
nia. 

Radni interesowali się też kwestią 
demograficzną, tzn. czy w następnych 
latach będzie tyle dzieci, by te trzy po
ziomy utrzymać. 

- Z naszych wyliczeń wynika, że na 
pewno tak -wyjaśniła przewodniczą
ca rady, Justyna Ślewa.- W gimna
zjalnych oddziałach w Samsonowie, 
Kajetanowie i Tumlinie uczyloby się 
po 14 - 17 dzieci i taki stan utrzyma 
się mniej więcej przez najbliższe dzie
więć lat. Dopiero później wkroczy niż 
demograficzny. 

Po tych wyjaśnieniach radni prze
głosowali nowy podział, co wśród 
zgromadzonych rodzicówzostało przy
jęte gromkimi brawami. 

- Dziękujemy wam w imieniu nas 
i naszych dzieci - mówili. -To przecież 
dla ich dobra te całe korowody, przez 
które musieliśmy przejść. 

Znacznie mniej przyjemna była ta 
część sesji, która dotyczyła rejonów 
szkół podstawowych. Przypominamy 
(bo ten temat był także dyskutowany 
w lutym), że chodziło o wniosekmiesz
kańców Zachełmia o przekształcenie 
ich szkoły w placówkę sześciooddzia
łową, nie zgadzali się na posyłanie dzieci 
po ukończeniu trzeciej klasy do Chru
stów. 

-Ta szkoła spełnia wszelkie warun
ki, by powiększyć ją o trzy starsze od
dziatY- argumentował radny Włodzi
mierz Sztandera. - Miałaby odpo
wiednią liczbę dzieci, ma warunki loka
lowe, przecież kiedyś były tu klasy od O 
do VIU. Parniętajmy też, że dzięki ta
kiemu rozwiązaniu unikniemy dowo
żenia dzieci, a przede wszystkim nie ska
żemy ich na dwukrotne zmienianie miej
sca nauki. Zgodnie z propozycją za
rządu dzieciaki najpierw uczyłyby się w 
Zachełmiu, później w Chrustach, a na
stępnie, w gimnazjum -w Zagnańsku. 
Tak być nie może. 

Deficytowa "Perła" 
NOWINY. 220 tysięcy zlotych 

przymata w tym roku Rada Gminy 
w Nowinach na dofinansowaniezer 
dlużDnego basenu .Petta·. Sytuacja 
taka trWa już od 51at 

Obiekt był dochodowy tylko w pierw
szym rokudziałal.r1oSci W ubL h<m1 otrzy
mał 120 tys. zł dotacji choć wójt gminy 
Marek Dębiec twierdzi, że środki te ro
stały przekazane na modernizację obiektu, 
a nie jego utrzymanie. - Pieniądze te prze
znaczono na stworzenie gabinetu odnowy 
biologicznej, a ponad l 00 tys. zł kosztował 
remont urządzeń technicznych, które nie 
były konserwowane przez 4 lata - mówi 
MarekDębiec. 

Dyrektor ,,Perły" Sylwia Chłopek 
uważa, że do deficytowej sytuacji dopro
wadziła w tym roku ciężka zima i nieprze
jezdne drogi. W listopadzie grudniuistycz
niu basenu prawie nikt nie odwiedzał. 

-To brzmi paradoksalnie, ale z nasze
goobiektu ludzie korzystają przedewszyst
kim latem- mówi Sylwia Chłopek.-Zwró
ciłam się z ofertą do kieleckich szkól, pro
ponując!TlOŻliwQSć<b\'OZU dzieci naszym 

autokarem Na moją propozycję odpo
wiedzialytylkoszkołyzokolicznychgmin. 

"fuła" stanowi c:a;,ść Gminnego OśrOOka 
Kultury, a ja zajmuję się także organizacją 
festynów. KultuJa niebyła i ni~ nie będzie 
dochodowa fuza tym nie tylko "Peda" 
jest deficytowa. Mam kontakty z dyrekto
rami takich obiektów w naszym kraju i oni 
mają podobne problemy. 

Niektórzy radni, uchwalając dotację, 
~~czyw~,,fu
ły'' nie dysponuje się zbyt lekkomyślnie 
gminnymi funduszami.- Nie uzyskaliśmy 
ze strony dyrekcji ,,R:!rły" żadnego planu 
poprawy sytuacji finansowej- stwierdził na 
posiOOzeniuRadyGminywNowinachrad
nyStanisławStai.-Warto sięteżpoważ
nie zastanowić, co przyczynia się do tak 
dużych strat Jeśli np. o g<XIz. 20 na basenie 
nie ma ani jednego klienta, a przy okien
kach siedzą bezczynnie dwie kasjerki, to 
chyba coś nie jest w porządku. Place za
trudnionych w tym obiekcie pracowników 
pożerają 70 proc. dochodów. Nie możemy 
tak szastać pieniędzmi podatników. 

Popularna komercyjna stacja radiowa 
o zasięgu regionalnym 
w związku z szybkim rozwojem 
poszukuje kandydatów na 

radio 

t011,5 FN 

PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH 
w Kielcach, Radomiu, Tarnobrzegu, Stalowej Woli, 

Sandomierzu, Jędrzejowie, Skarżysku, Busku-Zdroju 

rr Stabilna praca w ciekawym środowisku ludzi biznesu i menedżerów 
rr Oczekujemy na osoby nastawione na osiąganie sukcesu i chętne 

zrobienia kariery, rozwijania się zawodowego wraz ze stacją radiową 
rr Oferujemy zajęcie przez cały tydzień, od świtu do nocy 

Zgłoszenia (CV, list motywacyjny, zdjęcie, telefon, adres 
dokładny): 

Exbud-Media S.A. Agencja Promocji i Reklamy, 25-363 Kielce, 
Wesoła47/49. 

Z kolei Zbigniew Więckowski, dy
rektor gminnego Zespołu Obsługi 
Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, 
twierdził, że przeciwko powiększeniu 
placówki w Zachełmiu przemawiają 
względy ekonomiczne i organizacyjne. 

- To nie tylko kwestia zakupu po
mocy naukowych, wyposażenia sal itp. 
- mówił. - To także kwestia zatrudnie
nia nauczycieli. Zgodnie z siatką godzin 
musiałoby to być 4,6 etatu. To nie taka 
prosta sprawa, bo przecież polonista nie 
będzie uczył geografii, a matematyk bio
logii, a jeśli już, to na jakim poziomie? 
llzeba by więczatrudniać ludzi na ulam
ki etatu, nauczyciele pojawialiby się w 
szkole na dwie, trzy godziny. 

Radni podzielili się na dwie grupy i 
wzajemnie przerzucali argumentami, 
które wywoływały albo oklaski, albo 
krzyki oburzenia wśród rodziców. Gdy 
doszło do głosowania, niewielką prze
wagę uzyskali zwolennicy pozostawie
nia placówki w obecnym kształcie. 
Wobec tego radny W Sztandera natych
miast zgłosił kolejny wniosek, tym ra
zem o zmianę rejonizacji. 

-Skoro w Zachelmiu nie może być 
szkoły sześcioklasowej, to proponuję, 
by dzieci po ukończeniu trzeciej klasy 
nie kontynuowały nauki w Chrustach, 
tylko w Zagnańsku- stwierdził. -Tym 
sposobem unikniemy przynajmniejjed
nej zmiany i uczniowie będą chodzić 
do dwóch placówek, a nie trzech. 

Ta propozycja nie budziła większych 
wątpliwości i została przyjęta niemal 
jednogłośnie. 

Rodzice mieli jednak mieszane 
uczucia. 

-Wygląda na to, że nasze dzieci są 
w tym wszystkim najmniej ważne 
-stwierdziła już po wyjściu z sali jedna 
z matek. - Łata się nimi dziury w in
nych placówkach. 

BEATA SZCZEPANEK 

Opady zjadły 
budżet 

GÓRNO. Uciążliwa zima zja
dla prawie polowę budżetu gmi
nyGómo. 

Odśnieżanie dróg, w tym także po
wiatowych, kosztowało gminę około 
dwa i pół tysiąca złotych dziennie. -W 
wynik11 tego będziemy mieli zdecydo
wanie mniej pieniędzy na modernizację 
dróg, które po tak ciężkiej zimie są 
zniszczone, pełne dziur- twierdzi sekre
tarz gminy HalinaAdamczyk.- Mamy 
nadzieję, że za odśnieżanie nie podle
gających nam dróg zapłaci kielecki pa
wia l W tej sytuacji dopiero pod ko
niec kwietnia będziemy dokladnie wie
dzieli, ile pieniędzy straci nasza gmina 
na obfitych opadach śniegu. (E) 

Nasz telefon 
w Kielcach 
344-43-45 
344-48-16 

Puścili go 
w skarpetach 

PRZEDEDWORZE (!PJ. amel
nlf). 8IUtałrego razboju na I1D1ym 
mt[ŻCZY1Iłle doloJBI dwaj napastni
cy. ObtabowaJj swą ofiarę nawet 
z laltld i butów. 

1l:zej młpdzi mężczyźni: Pav.eł S. z Su
cłx1M:lłi, Marcin S. z Drugni Zalesia 001Z 

Arxlrzl:jJ. z ChrrJrlnika naJBili na28-letnie
~ mi's7Jmńca wsi ZagrOOy (gm Sitkówka 
- 0\Wiy). PrzewrOOii ~. bili i lą:ali Na
stępli! ściągnęii mu~ kurtkę, w któ
rej miał 65 zł i OOMxł adisty. UlacK:IIi mu 
~<raZWly.~stJa
ciłdt4507l.lizedlmkxl}dl~roz
bojJ lalrlymali w Jn'rigu funkcPlańusle 
Kani<;ariatu Polq wChrnidniku (mak-li) 

Jubilaci wraz z wójtem Marianem Burasem wznoszą toast 
Fot. A Radomski 

Złota roezniea 
MORAWICA. Przy dźwię- na i Stefan Gajdowie (50 lat), Ma

kach .Marsza Weselnego• Men- ńanna i Franciszek Chudziccy (50 
delssohna w sali ślubów Urzę- lat) , Józefa i Feliks Kaźbiałowie (50 
duGminy w Morawicy spotkały lat) , Władysława i Józef Bakalarzo
się pa~v matżeńskie z terenu wie (50 l~t) z Ob~c, St~isława i Jfl-

Po sesji budżetowej, która wie wynagrodzenia pracowników
odbędzie się w końcu marca sekre- samorządowych. 
tarz gminy przygotuje propozycje (an) 

a" i !"przeciw", wysłuchali protestów 

ą trzy gimnazja 
Oświafowcyh nr I wejdą Szkota - Innych decyzji nie mogliśmy 
Podstawowa nr I i Gimnazjum nr podjąć- powiedział nam burmistrz, 
l w Końskich , zespołu nr 2- Szko- Henryk Popik. 
la Podstawowa nr 2 i Gimnazjum -Protest rodziców i nauczycieli 
nr 2, zespotu 3 - SP w Ragowie i SP nr2 nie został uwzględniony. bo-
Gimnazjum nr 3 wRogowie. Po- wiem gdybyzostał przyjęty już w tym 
wolano nowe szkoły podstawowe roku musielibyśmy mieć własny bu
z klasami od O do 6: nr. l , 2 i 3 w dynek gimnazjum. Takiego nie ma . 
Końskich , ieświniu , Pomykowie, Owszem, jest teren uzbrojony przy 

wa~owte (~O laD; Jlminal Stamstaw· tam't ,:'d aiugotemte "pozycte mar
Tworkowie (50 lat) , Marianna i Ma- żeńskie" niech będzie symbolem 
ńan N ogajczykawie (50 lat) z Mo- uznania za zasługi , które zdobyliście 
rawicy, Ludwika i Władysław Cudzi- wspólną, codzienną i uczciwą pracą. 
kawie (S l lat), Janina i Stanisław Jubilaci i zaproszeni goście 
Krukawie (50 lat) , Irena i Mieczy- wznieśli toast szampanem, a hucz-
sław Gruszczyńscy (50 lat), Mańan- n e "l 00 lat" odśpiewała kapela ro-
na i Stanisław Skrzypkowie (50 lat) dziona Korbanów z Dębskiej Woli 
z Brzezin, Natalia i Jan Piwowarczy- wraz z Cecylią Korban z idy. 
kawie (50 lat) z Chałupek, Marian- MAŁGORZATA GAJDA 

Trzeźwienie w grupie 
RAKÓW. W Ośrodku Zdro

wia otwarto punkt konsultacyj
ny dla osób uzależnionych od 
alkoholu. W miejscowej biblio
tece od tygodnia dziala Klub 
Abstynenta. 

Punkt konsultacyjny otwarto z 
inicjatywy wójta Stanisława Okól
skiego i przewodniczącego Komisji 
ds. Rozwiązywania Problemów Al
koholowych Wincentego Świtalskie
go. Będą w nim przyjmować spe
cjalista do spraw uzależnień , lekarz 
psychiatra i pielęgniarka . Pacjenci 
mają zapewnioną anonimowość. 
Oprócz osób uzależnionych , po po
radę mogą zgłaszać się również ich 
rodziny. Osoby pragnące wyjść z 

nałogu są kierowane na leczenie 
szpitalne lub do nowo otwartego 
Klubu Abstynenta, gdzie w każdy 
wtorek o godz. 16 odbywają się spo
tkania anonimowych alkoholików. 

- W pierwszym mityngu wzięło 
udział siedem osób. Każda opowie
działa o swoim problemie. Na ko
lejnym spotkaniu rozpoczniemy 
wdrażanie programu motywujące
go do zaprzestania picia - mówi 
Danuta Batóg, specjalista ds. uza
leżnień . 

W przyszłości opiekunowie klu
bu zamierzają postarać się o wła
sny lokal , gdzie oprócz osób uza
leżnionych spotykałyby się ich ro-
dziny i młodzież . (SB) 

ZESPÓŁ PIEŚNI l TAŃCA 
, 

,,SLĄSK'' 
GILOWY KORCIB,. 

21.04.1999r., godz.18, DUŻA SCENA KCK 

Organizacja i sprzedaż biletów 
Agencja Artystyczna ,,ARTOS", ul. Kościuszki 8 

Kielce, teL 344-64-03lub 362-33-29 
PATRONI MEDIALNI: 

SfBl.'ift 
http://sbc.wbp.kielce.pl/



szedł czas łatania dziur 

słedlowe slalomy 
kierowców żartuje, że do sklepu w pobliżu pętli autobusów - W tym roku planujemy przepro-

ulicami w ~ieleckich osie- linii 35. wadzić bieżące remonty dróg osiedlo-
d/ach przypomina slalom g i- Sama spółdzielnia dopiero inwen- wych. Prace rozpoczniemy jednak, kie
gant. Dziur jest bardzo wiele, taryzuje ubytki i przygotowuje się do dy pogoda się w pełni ustabilizuje. Naj-
jednak wszyscy zarządcy sposo- konkursu ofert na ich załatanie. bardziej niebezpieczne miej ca zostały 
bią się do rozpoczęcia ich łata- - Ubytków jest dużo. Przewiduje- prowizorycznie zabezpieczone- powie-
n/a_ my, że około 350 metrów kwadrato- dział nam Zbigniew Kot, prezes SM 

- Jazda po moim osiedlu to praw- wych. Dojazd do osiedlowej przychod- Słoneczne Wzgórze. 
dziwy slalom gigant. Dziur jest bar- ni, który zbudowany jest z trelinki zo- Także Miejski Zarząd Dróg obie-
dzo dużo. Jedne płytsze, inne głębsze. stał podmyty i trzeba będzie prawdo- cuje, że w odpowiednim czasie dotrze 
Jazda po nich to koszmar. Koła wpa- podobnie go przebudować. Nie ma się do podlegających mu dziurawych jezd-
dają w dziury, amortyzatory hałasu- jednak co dziwić. fu taJna sytuacja spo- ni w osiedlach mieszkaniowych. 
ją. W takich warunkach pozostaje tył- wodowana jest tym, że przez 2 tata -Wszystkie dziury zostaną załata-
ko czekać tylko na J·akąś poważną w spo'łdzielni ·e był tym ki ku ne. Na drogach prowadzących przez 

· m 0 w erun osiedla mieszkaniowe remonty będą 
awarię zawieszenia- interweniuje je- robione nic- wyjaśnia Sławomir Het- prowadzoneJ·ednak później. w pierw-
den z mieszkańców osiedla Święto- mańczyk, prezes SM WJ.chrow·eWzgo-' szej kolejności musimy zadbać o uli-
krzyskiego. _ rze. ce, po których jeżdżą autobusy miej-

W osiedlu Swiętokrzyskim pewne Na Słonę_cznym Wzgórzu nato- skie i tych z dużym natężeniem ruchu. 
prace drogowe wykonała firma Lider miast rozpoczęły się już prace wstępne. Ekipy pracują jednak nawet na trzy 
Market. Załatano dziury na niektó- Polegają one głównie na sprzątaniu zmiany_ mówi Grażyna Kubicka, dy-
rych alejkach, aby usprawnić dojazd i czyszczeniu chodników i ulic. rektor MZD. (sto) 

Starocie weekendowym hitem 

Mosiężne przeboje 

Wielu kielczan odwiedziło aukcję staroci Fot. P. Polak 

Tfumy kielczan odwiedziły w 
sobotę giełdę staroci w kielec
kim Wojewódzkim Domu Kultu
ry. W niedzielę stare i nietypo
we przedmioty przyciągnęły 
kolejną filię zainteresowanych 
na aukcję. Absolutnym hitem 
okazała się mała mosiężna 

waga. Została sprzedana za 
cenę trzydzie~ci pięt razy więk
szą od wywoławczej! 

O niewielką wagę z mosiądzu w 
trochę secesyjnym stylu walczyło za
żarcie dwu panów. PodbiJi stawkę z 
10 zł- zaproponowanych na starcie 
przez prowadzącego licytację prezesa 

kieleckich kolekcjonerów Krzyszto
fa Marchla - do 350 złotych. "Bój" 
filmowała telewizja. 

Tradycyjnie nie zabrakło też ama
torów stylowych lamp walczących o 
upatrzone egzemplarze, a na kolek
cjonerów czy po prostu kompletują
cych wystrój domów zwolenników nie
typowych drobiazgów czekały bibelo
ty z porcelany, fajansu, metalu, pate
ry, butelki, cukierniczki, dzbanki, fla
kony, najróżniejsze tacki, talerze 
(włącznie z wojskowymi), sałaterki 
militaria, monety, książki, drobne 
meble. Były nawet krzyże, stare łyżwy, 
lalki, poczciwy zegar z kukułką, biżu-

teria. Obok dominujących, wycenio
nych na kilka czy kilkadziesiąt złotych 
eksponatów, oferowano z kilkusetzło
towymi cenami wyjściowymi srebrne 
bądź srebrzone naczynia (m.in. XIX 
wieczny, rosyj ki kubek) i sporo ob
razów. Pod młotek poszedł m.in. por
tret góralki Zofti Stankiewicz (nie zna
lazł nabywcy, cena wywoławcza 1200 
zł) i olejny pejzaż zimowy z terenu 
Ukrainy w stylu Ferdynanda Ruszczy
ca (sygnatura nieczytelna, cena wy
woławcza 700 zł) . Nabywcy nie zna
Jazła też jednorurka kowalskiej naj
wyraźniej roboty, polecana raczej nie 
do strzelania, a przyozdobienia ścia
ny (350 zł) . Większość przedmiotów 
zmieniła jednak właścicieli . Chętni 
"bili się" nawet o sztambuch z l 902 
roku. 

Ci, którzy nie odważyli się przy
stąpić do licytacji (albo nie chcieli 
zwracać uwagi potencjalnych konku
rentów na interesującą ich rzecz) , 
mogli kupić wypatrzony drobiazg tak
że po aukcji, ale o 20 procent drożej. 

- Niewiele osób kupuje coś po za
koficzeniu licytacji, bo wybór jest 
już dużo mniejszy. Tym razem z bli
sko 270 eksponatów zostało może 
około 40 procent - podsumował jed
nak zadowolony z przebiegu imprezy 
prezes Krzysztof Marchel. 

Kolejna giełda staroci ma się od
być tradycyjnie za miesiąc. Aukcja 
-w następnym kwartale. (br) 

Słowicze trele w "Kubusiu" 
rysi". "Słowicza wyspa" jest prapremierą 
w teatrze lalkowym, wcześniej prezento
wano ją w teatrach dramatycznych 

Rozmowa z Włodzimierzem Stępniem 
Na linii z prezydentem 

• W ubiegłym tygodniu władze 
miasta i ŚWiętokrzyskaAgmcjaRoz;v.ąu 
Regionu poinformowały o uzgodnie
niu treści porozumienia w sprawie katy 
za złamanie przez Kielce tzw. tajnego 
porozumienia Agencja ma zrezygno
wać z pieniędzy, a miasto ma je prze
maczyć na remont ulicy Sienkiewicza. 
Ugoda nie zostałajednak podpisana, 
a JXOjektopiniująldubypołitya;neRady 
Miejskiej. Czy paedstawiły Zarządowi 
Miasta swoje stanowiska? 

- Główne wątki porozumienia są 
uzgodnione. Dotyczy ono jednak dzia
łań, których nie da się przeprowadzić 
w ciągu jednego roku budżetowego. Dla
tego chcemy mieć akceptację Rady Miej
skiej i znać wolę radnych. Klub SLD jest 
gotowy zaakceptować porozumienie, 
choćoczekuje drobnego uszczegółowie
nia. Jeśli chodzi o "Wspólnotę Święto
krzyską", to otrzymałem sygnały, że klub 
kwestionuje zasadność takiego porozu
mienia Liczę jednak, że uda się wyjaśnić 
wątpliwości. 

+ Kiedy porozumienie zostanie 
podpisane? 

- Myślę, że jest lo możliwe w ciągu 
najbliższego tygodnia 

+ Zamiast wypłacać karę, miasto 
ma przeznaczyć pieniądze na moder
nizację ulicy Sienkiewicza. Na co wy
starczy kwota, z której rezygnuje 
ŚAAR? 

- Agencja ma zrezygnować z ok. 500 
tys. złotych . Wystarczy to na sftnanso; 
wanie części dolrurnentacji niezbędnej do 
rozpoczęcia modernizacji ulicy. Ko zt 
całej inwestycji uzależniony będzie od 
skali robót i rodzaju zasto owanych 
rnateńałów. Zostanie określony po opra
cowaniu dokumentacji, ale już teraz 
można powiedzieć, że w grę będą wcho
dzić setki miliardów starych złotych . ) to 
przede wszystkim miasto a nie agencja 
poniesie ko zty modernizacji ulicy. 

+ Co i kiedy zacznie się dziać na 
głównym deptaku miasta? 

- Spodziewam s1ę , że w tym roku 
łub na początku następnego, gotowa 

będzie dokumentacja To oznacza , że w 
roku 2000 można rozpocząć remont. 

+ Na ostatniej sesji bezwiększych 
problemów uchwałona została sieć 
gimnazjów i szkół podstawowych dla 
Kielc. 

- Po opracowaniu projektu sieci 
szkolnej dotarło do nas wiele pozytyw-

nych opinii. Docierają do nas jednak także 
głosy krytyczne. Jest ich niewiele, ale 
warto przypomnieć, że nie doszło do li
kwidacji żadnej ze szkół, a była realna 
groźba, że trzeba będzie zamknąć 2-3 
podstawówki U niknęliśmy tego, ale pro
blemy oświatowe tak naprawdę zaczną 
się, gdy trzeba będzie rozpocząć redukcje 
zatrudnienia 

+ W tym tygodniu problemy 
oświatowe ma zastąpić łamigłowita 

finansowa. N a sesji przedstawiony w
stanie projekt budżetu miasta ... 

- Budżet Kielc nie pozwoli na za
spokojenie wszystkich potrzeb miasta. 
Liczymy jednak, że uda się zwiększyć 
dochody gminy. Może to nastąpić , jeżeli 
m.in. sprzyjające warunki przyciągną in
westorów. Wystarczy przy tym uświado
mić sobie, że choćby rozpoczęcie pro
dukcji przez Browar "Belgia" , oznaczać 
będzie dla kasy miasta wpływy sięgające 
kilku milionów złotych rocznie. (br) 

Pod patronatem "Słovva Llldu" i Radia Tak 

"Skrzypek" w salonie 

i muzycznych. Przed kieleckimi aktora- Fragment spektaklu Fot. archiwum 
mi stanęło niełatwe zadanie. Sztuka ta KoncerlDwawetSja.Siazypkana RolaTewiegojestjednązna~ 
wymagazarównodobregowam:tatuak- dachu•, jednego z najsJynniejs:zy szych w musicalo\\ej literaturze. W gło-
torskiego, jak i możliwości wokalnych. tTXJSicaJi mam, znstanie W}IStawil> śnym lilmJe ormana Jewisona grat go 
Sądzę jednak, że tego typu spektakl, kto- na w Salonie M..rzyld Kametalnei ~ Chaim Topol, w brodwayowskiej wersji -
ry pozwala sprawdzić umiejętności, jest tnm Biznesu .EJcbudlr. Rolę mJe- m.m. Zero Mostel. W Polsce w widowi-
zawsze atrakcyjnydla wykonawców. czarza Tewfego ~Zbigniew ku wystawionym w Teatrze Muzycznym 

Muzyka i piosenki są nieodłącznym Maclas, solista Teatru Wielkiego w Gdyni ~ą kreację stworzył nie
elementem "Słowiczej wyspy". Są ryt- w WatSZaWie. Obok niego wyst;p dawnozrnarlyJuliuszBerger.AnęTewie-
rruczne i melodyjne, łatwo wpadają ldelczanka Magdalena ldzik.. go "Gdybym był bogaty" ma w swoim en 
w ucho. Walorem przedstawienia jest tak- ŚWiatowa praprerruera musicalu ~ repeitl.la17.ewieJuznakomitych b 
że pełen pogody nastrój. astroju tego odbyła ię w 1964 r. na Brodwayu. fuerl- artystów. W Kielcach partię Tewiego za- ~ 
nie mogą zald6cić nawet intrygi czarnych stawienie odnio ło ruebywaly sukces. śpiewa Zbigniew Macias, który zaadap- ~ 
charakterów- radcy Kraba i pani Medu- Grano go 3242 razy przez ponad 9 laL tował musical do nn~r>..h .",.,n kameral- § Muzyka i piosenki są nieodłącznym elementem "Słowiczej wyspy" hawanie ...L:i""'któ- ~ "."., 
zyoraz ponure zac roL.lJI..,.., WJelkie atuty widowiska to muzyka Jer- nych. W spektaklu nft.łuv-.. .,...,~dernenty ,-. Fot. P. Polak rytrafianaro7~n~wyspę ~J..VU..J~"" '-

.Słowicza wyspa• Władysia- muzyka i doskonała scenografia. Re- -r·-··-. · ry'ego Bocka zawierająca elementy fol- scenografii z Teatru Muzycznego w ł..o- ..... 
..., • n t h Autorką pełnej wio ennych barw ldoru żydo•""kiego 1• stary .. h romansów dzi. w rob jednej. z trzech córek ,..I"UUiPon 01 wa nOJclechowskiego, wczoraj- żyserem przedstawienia jest najciec fi · · J d · M dl .,..., " 1'-···'"t>~ S: 

sza premiera Teatru Lalki i Ak- Wieczorkiewicz, który przez 21 lat scenogra 11 Jest a WJga Y ar- rosyjskich oraz łlbretto napJSane przez wystąpi Magdalena !dzik, która w wy- )> 
~ Kub ,~.. ył 11 Lalki Ak: ska-Kowal. Muzykę skomponował JosephaSteinav.-łł .. nopowiadańSzo- produk . Kieleckim. Cen Kul :;:o ora. u~ w Kielcach z ca/ą b związany z eatrem · i tora Krzesimir Dębski . W spektaklu '""'"f> owarx:~w trum - () 
Pewno~clą należ-"" b-A'zle do w PoznanJ·u. Iema Alejcherna. Jest to opowieść o od- turyoperze Strasznydv.(x" S Monrusz· )> 

""" yw występują : Beata Orłowska, Jo- chodzącymświecietradycji. iwartościzy· _ " · -
najbardziej sympatycznych i lu- -Jesttojużtrzecireżyserowanypae- Ianta Sawoniuk, Małgorzata Siei- ki, 'piewaJmtięJadwigi. <D 
b lanych przez dzieci przed s ta- ze mnie w kieleckim teatrze spektakl R d B ń ki An dowskiej społeczności małego rosyjskie- Gospodaa salonu Artur Jaroń za- ~ 
Wień tej placówki. -mówi.- W ub.egłym roku reżyserowa- ska, yszar ara s . ' drzej go miasteczka Anatewka Uniwersalizm prasza na spektakl wnąjbliższy piątek, 19 z 

Mimo banalnej fabuły, wdzięku łem adaptację powieści Marii Konop- Matysiak. Michał Olszewski, An- dzieła sprawił, że na całym świecie przyj- bm o godz. 19. Bilety można kupować w :::0 
całemu przedstawieniu nadaje rytm, nickiej "OkrasnoludkachisierotceMa- drzej Kuba Sielski. mowanejestonoz entwJamem. "Orbisie". (elza) en 

--------------------------------------------------re~)~--------------------------------~~ 
http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Zamiast zatrudniać bezrobotnych, gminy wolą 
zlecać inwestycje firmom 

Bez pracy, pod nadzorem 
JĘDRZEJÓW. Spada zaintere

sowanie gmin zatrudnianiem bez
robotnych w ramach prac i~ 
cyjnych i robót publicznych. Dwa 
lata temu na roboty publiczne skie
rowano z rejonowego Biura Pracy 
299 bf1zrobotnych, w ubiegłym roku 
już tylko 174 osoby. 

Jak mówi kierowniczka biura, He
lena Seweryn, w ramach robót publicz
nych można realizować m.in. inwesty
ge infrastrukturalne z dziedziny ochro
ny środowiska czy opieki społecznej. 
Biuro Pracy może zrefundować co mie
siąc przez okres do pół roku zarobki do 
75 procent średniej krajowej i składkę 
ZUS. Możliwy jest również zwrot przez 
PBP co drugi miesiąc (przez okres do 
12 miesięcy) zarobków do wysokości 

średniej krajowej i składki ZUS. Jednak 
z tej ostatniej formy nikt nie skorzystał. 

Zdaniem H Sewel)'ll, w poprzednich 
latach gminy, np. Małogoszcz 
i Nagłowice, realizowałyduże inwestycje. 
Przyjęcie bezrobotnych było dla nich ko
rzystne, ale ich praca nie zawsze była wy
dajna W wielu przypadkach bezrobotni, 
którym kończył się tzw. okres robót pu
blicznych, szli na zwolnienie lekarskie. 

Nieco lepiej wygląda sytuacja w za
trudnieniu na prace inter'M!ncyjne, z któ
rych mogą skorzystać wszystkie zakłady 
pracy i jednoosobowe podmioty gospo
darcze. W 1996 roku możliwość tę wy
korzystało 421 osób, w 1997-317, a w 
ubiegłym roku - 296 bezrobotnych. Tu
taj PUP refunduje zarobki przez okres 
maksymalnie 6 miesięcy- do wysokości 

Jeśli cementownia w Malogoszczu będzie 
sprzedana, gmina straci milion złotych 

Ueieezka kapitału 
MAŁOGOSZCZ -Cementownia 

.Lafarge· w Malogoszcz:JJ zostanie 
najprawdopodobniej kupiona 
przez cementownię w Wierzblcy. 

- Dyrekcja zakładu zwróciła się do 
Zarządu Miasta z prośbą o wyrażenie 
opinii w tej sprawie- powiedział nam bur
mistrzJan Głogowski-Opinia jest nega
tywna, aczkolwiek zdajemy sobie sprawę, 
że nasz protest nie na wiele się zda 

W momencie sprzedaży i po przenie
sieniu siedziby dyrekcji cementowni do 
Wierzbicy, gmina Malogoszcz straci olo
ło l mln nowych złotych, które wpływają 
do jej kasy, tytułem podatku dochodo
wego od osób prawnych. Jest to nieba-

gatelna kwota Dla porównania, tego
roczny budżet gminy wynosi trochę po
nad 12,5mlnzł. 

Jak się dowiedzieliśmy, przygotowy
wane są dwie wersje transakcji. Jedna 
przewiduje, że po sprzedaży siedziba fir
my pozostanie w Małogoszczu, w dru
giej, przeniesie się do Wierzbicy Decyzję 
o transakcji podejmie pod koniec mar
ca Zgromadzenie Wspólników. - Nie 
tylko gmina straci te pieniądze- podkre
śla burmistrz. - Wierzbica jest w woje
wództwie mazowieckim. Kapitał odpły
nie ze Świętokrzyskiego do Mazowiec
kiego. 

(B. Z.) 

zasiłku płus składka ZUS lub co drugi 
miesiąc przez rok do kwoty płacy mini
malnej plus składka ZUS. Wymagane 
jest jednak późniejsze zatrudnienie bez
robotnego co najmniej na kolejne 12 mie
sięcy łub czas nieokreślony 

Jednakgminyooraz niechętniejzatrud
niają bezrobotnych w ramach robót pu
blicznych. Wielu wójtów u..yaża, że jest to 
nieopłacalne, a dodatkowo "do pilnowa
nia" bezrobotnych trzeba było zatrudnić 
jeszcze jedną osobę. 

- Znacznie korzystniejsze jest ogła
szanie przetargów. Wówczas inwestycję, 
za ustaloną kwotę wykonują m.in miej
scowi rzemieślnicy mow1 
K !dzik, która wnioskowała o zatrud
nienie tylko jednej osoby w ramach prac 
inter'M!ncyjnych. (B.Z.) 

75 litrów 
,,podróby'' 

DZ/Ał..DSZYCE. Sto plfJćdziesiąt 
pólftrowych bulalek z ai«Jhooem 1» 
c:łJoclziAmzniaW!irlam!9>bdclaod
nalsll polcjanclz lokatJego Komisa
ńatu Poliqi. 'tYtUclcielam/ alkoholu 
l7tf cJwai miaszlcańcy SosrJCM'Ca: 43-
letni Andrzsj w i31-letnl PiotrCh. 

Policjaniewyklucza,żeoOOjzatrzyma

ni usiłowali sprzedać alkohol w którymś z 
rniej.sco'wych sklepó.v. Udarenmili to jednak 
~ funkąnariusze.Na'MiZ}Stkichbu
telkach naklejone łYyiy fałszy\\e banderole. 

POOejrzan)dl a;adz.ooowpińczowskiej 
Izbie Zatrzymań, a jednostki pdicjiz woje
wództwa śląskiego dokonały przeszukania 
miejsczamieszkaniaOOu ,,korniwojaż.erf. 
Niestety, bez rezultatu. (imi) 

Konkursowa ezystośE Buska 
BUSKO. Zarząd Miasta posta

nowił zgłosić gminę do udzialu w 
III edycji .Konkursu na zagosJ» 
darowanie odpadów na terenach 
wiejslcich·. 

Konkurs o~anizuje Narodowy fun
dusz Ochrony S rodowiska i Gospodarld 
Wodnej, a jego przedmiotem są przedsię
wzięcia techniczne, organizacyjna i gospo
darcze dotyczące zagospodarowanie od
padów komunalnych na terenie gminy. 

-Mamy szansę na zajęcie jednego z 
czołowych miejsc za co przewidziane są 
nagrody pieniężne-mówi wiceburmistrz 
Janusz Rozborski -Posiadamy nowo
czesne wysypisko śmieci w Dobrowodzie, 
na którym są wydzielone boksy na różne
go rodzaju surowce wtórne. Równie no
woczesna jest oczyszczalnia ścieków ko
munalnych w Wolicy. N ieba'M!m podłą
czone zostaną do niej kolektory z prze
pompowni "Pólnoc". 

W ostatnich latach na terenie gminy 
Busko Zdrój zlikwidowano większość 
dzikich wysypisk- koszty prac były duże, 
ale efekt jest widoczny. We wszystkich 

Co !l 
BUSKO ZDRÓJ 
KINO ,l.drtf-"Książe~-USA, 

b.o~g.16."DDugoi~"-USĄL 15, 
g. 18.30. 

GALERIA BWA ZIELONA - ul. 
Mickiewicza 7-wystawa malarstwa Pio
tra Staszczyka. Oprócz poniedziałków 
galeriaczynnacodziennie godz.11 - 17, 
wniedzie1ewgodz. 11- 15. 

Pogotowie Ratunkowe, ul Bohate
rów Warszawy-tel. 999, 378-26-57 

Komenda Powiatowa Policji, ul. 
Mickiewicza 19, teł. 997, 378-24-21. 

Straż Mijc;ka, ul ~ 10, Id 
378-26-39. 

Straż Pożarna, ul Partyzantów 4, teł. 
998, 378-44-98. 

Szpital Rejonowy, ul Mickiewicza 67, 
teł. 378-24-01 do DS.Izba PIZ}jęć- teł. 
378-2049. 

Apteka dyżurna-brak teuninarza 

Kontener w Nowym Folwarku czeka na opróżnienie Follirnosa 
wsiach wystawiono kontenery. Wydział 
Ochrony Środowiska UMiG na każdą 
prośbę W)daje jednorazowe \\-000 fołio'M! 
na odpadki. Straż Miejska oraz sołtysi 
zostali zobowiązani do kontroli i sygnali
zowania powstawania nowych wysypisk. 

WJeloletniezaniedbaniawpoo.ądko
waniu gminy zostały w ostatnim okresie 

naprawione, co me oznacza, że sytuacja 
jest już ,,konkursowa" . Nadal istnieją 
dzikie wysypiska - na przykład w lasach 
leżących na obszarze Szanieckiego Par
ku Krajobrazowego. Z terminowym 
opróżnianiem kontenerów także różnie 
bywa 

(imi) 

Gdzie!/ Kiedy? 
JĘDRZFJOW 
KINO w Domu Kultury - łrclk ter

nimrlanieaynne. 
MUZEUM im. Przypkowskich, pl. 

T Kościuszki 7/8, teJ. 386-24-45- czyn
ne od 8 do 16. 

DOM KUI1URY, Id 366-1Ui8 
Apteka dyżurna-brak~ 
PRnCHODNIA DYZlJRNA-Po-

radnia nr 2, ul. Chrobrego 4, 
teł. 386-21-72. 

NAGŁOWICE 
MUZEUM "Dworek Reja", teł. 

381-45-70. Czynne <XI 9 do 15 (qxócz 
nirlzrJ) 

PIŃCZÓW 
KINO "Beeweder"- 14. m.- ".Misto 

AnrliN1'- USĄL 15,g.l7. 
Muzeum Regionalne, ul Annii Lu

~2a. 
Pogotowie Ratunkowe, teł. 999, 

357-24-23 
KamxJa fuMatcM'a POOqi, teJ. m, 

357-22-71. 
Straż Pożarna, tel. 998, 357-30-31. 
Apidca dyżurna-brak tenninarza 
KAZIMIERZA WIELKA 
KINO "Uciecha"-niel:zynre. 
Pogotowie Ratunkowe, teł. 999, 

357-11-10 
KomendaPowiatowaPołi<:P. tei. m, 

352-17-17. 
Straż Pożarna, teł. 998,352-ll-19. 
S1pitał Rej;>no~ ul. KaScius:zki, Id 

352-18-31,Jz.OOPtzY.ięć-352-15-18. 
Apteka dyżt_una- brak tenninarza. 
SĘDZISZóW 
KINO "Ballada" -14.ill.- "Negocja

tor"-USĄ LIS, g. 18. 
WWS'/J::lOWA 
KINOwDK-"1)dja~" -USA, 

b.o., g. 18.30. 

ZARZĄD GMINY I MIASTA lL 
ul. Rynek 11, 27-100 Iłża 

teL (048 16-31-36, fu (048) 16-33-00 

ogłasza pnetarg nieograniczony na opracowanie: 

e ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miastallża"w skali 1:5000. 

e "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminylłża"wskali 1:1 0 .000. 

Tenninrealizacji 3LXII.1999 r. 
Specyfikacji( istotnych warunków zamówienia możoa odebrać w siedzibie 
Zamawiającego, pokój m 34 {50 zł). 
PracownikiemuprawnionymdokontaktówzoferentamijestAnnaChudzikowska. 
Termin składania ofert upływa 15.IY.1999 r., godz. 11. 
Otwarcieofertnastąpi 15.1Y.1999r.,godz.l1.30wsiedzl."bieZamawiającego,pokójm33. 
Postępowanie prowadzone ~e z zastosowaniem preferencji krajowych. 
Postępowanie nie zostało poprzedzone kwalifikację wstępną. 
W pnetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 i art. 22 

ust 7, spełniający warunki zawarte wart. 22 ust 2 ustawy o zamówieniach publicznych 
oraz spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Zarząd Gminy i Miastazastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu. 

Handlowo-Produkcyjna Spółdzielnia Pracy 
27·203 Starachowice, ul. Ostrowiecka 5, tel. 273--34-59 

ogłasza pisemny P.f"Dłarg ofertowy na sprzedaż dzlalkl gruntu nr 781/17 
o pow. 3550 m kw. wraz z budynkiem magazynowym o pow. 734 m kw. 

oraz placem utwardzonym o pow. 1700 m kw. położonej w Starachowicach 
przy ul. Ostrowiecklej 5 na terenie "Centrum Handlowego". 

Działka stanowi wydzieloną część nieruchomości, dla której prowadzona jest księga 
wieczysta KW 19787, do której spóldzielni przysługuje prawowieczystego utytkowania. 

Cena wywoł;wlc:ztł 331 .850,00 zł. 

Wraz z zakupem - · nieruchomości kupujący nabywa współudział w drodze 
dojazdowej. 

Oferty pisemne z podaniem ceny należy składać w zamkniętych kopertach z napisem 
.Przetarg• w sekretariacie spóldzielni do 29.111.1999 r. 
Nieruchomość mo:tna oglądać po uprzednim umówieniu się, tel. 273-34-59. 
Warunkiem dopuszczenia oferty do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 

procent ceny wywoławczej na konto: Bank S póldzielczy w Starachowicach nr 20501048-
85180006-27001-2-101 z dopiskiem .wplata wadium na poczet udziału w ·przetargu• 
(dowód wpłaty należy dołączyć do oferty) lub w kasie spóldzielni do dnia 30.111.1999 r. do 
godz.9. 

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.111.1999 r. 
Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta 

uchyli się od zawarcia umowy. • 
Wszelkie opłaty związane z nabyciem przedmiotowej nieruchomości ponosi nabywca. 
Sprzedającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia 

przetargu bez podania przyczyn. 
236/nvn 

SYSTEM 
J~~piuwru~ 

Świętokrzyskiego Informatora Budowlanego 
INFOR\1ACJII PROMOCJI ZGŁOŚ SWOJĄ FIRMĘ 

te l. (041) 3461601 ,3461603 ,3 461604 

~więtokrzyski Informator Budowlany - to uporządkowany geograficznie i tematycznie 
katalog firm, przeznaczony przede wszystkim dla profesjonalistów, poszukujących 
dostawców mateńałów, partnerów i podwykonawców. Dostępny również w wersji 
elektronicznej na CO-RO~~ oraz na naszym serwerze w Internecie. 

SPÓLDZIELNIA MIESZKANIOWA W PIŃCZOWIE 
OGLASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY 

na najem lokali użytkowych położonych w Pińczowie przy ul. j.n.: 
l) 7 Źródeł 8 o pow. użytk. 44,66 m kw. (piętro) 
2) 7 Źródeł 8 o pow. użytk. 44,14 m kw. (piętro) 

Przetarg odbędzie się w biune Spółdzielni Mieszkaniowej w Pińczowie przy ul. 3 Maja 
14wdniu25.Ill.1999r.ogodz.13. 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w następujących 

wysokościach: 
1) dla lokalu pod poz. l - 500,00 zł 
2) dla lokalu pod poz. 2- 500,00 zł 
WadiumnależywplacićwkasieSMprzyu1.3Maja 14wdniuprzetargudogodz.12.30. 
Istnieje możliwość połączenia tych lokali. 
Zainteresowani lokalem powinni ponadto przedłożyć w dniu przetargu do godz. 12.30 

następujące dokumenty: 
l) zaświadczenie o prowadzeniudziałalności gospodarczej 
2) zaświadczenie o niezaleganiu wopłatach skarbowych i ZUS. 
Szczegółowych informacji udziela Administracja GZM Spółdzielni Mieszkaniowej, 

teł. (041) 35-722-45 (46). 
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wyboru oferenta i unieważnienia przetargu bez 

podania przyczyny. 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Stoku" w Kielcach, 
os. "Na Stoku", Pawilon 102 

232/pi 

ogłasza przetarg na wynajęcie pawilonu handlowo-usługowego nr 116 
o pow. 143 m kw. wolno stojącego położonego w os. "Na Stoku" 

przy bloku nr 20. 
Szczegółowych informacji dotyczących warunków przetargu, wysokości 

wadium i zawartości ofert udziela Spółdzielnia, teł. 331-23-47, 331-54-98, 
wew.20. 
Wybór oferentów odbędzie w dniu 30.ill. l999 r. o godz. 11 w siedzibie 

S dzielni 2674/U 

Regjoulne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach, 
ul. JagiełloDska 66, teL 34-521-U 

ogłasza przetarg aieograniczony na zakup: 
- sm~~ocluHI o~o~owy (ftJbrycvrie IIOW}') o pojDIIIIDki dołnHj 1,1 -1,5 l 
(~iWillwllościU•nńe. 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest do odebrania w siedzl."bie 
zamawiającego. 
Termin składaniaofert do dnia20N.l999 r. do godz. l O. 
Osobami upoważnionymi do informowania są: 
l.JadwigaPi~ 
2. DanutaKowalska 2137/ri 

Pw MAiłO CHUDZICKIEJ 
wyrazy głębokiego wsp6łczucla z powodu ślllłereł 

MATKI 
składaJ~ 

nauczyciele, pncownłey admłnłstracjł l obsługi 
I LO ba. S. ŻeroJDSkłego w IUełcach 

~ .. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Firrna Holdingu 25-502 Kielce ul. Planty 4 te/. 3431293(97); Fax 3431311 
~ SEIKOSHA W S Z: Y S T K Cl D L A. s K L E p U El l U R A. D Cl M U 

KOMPUTERY c;;;r.-;IWU.:; , DRUKARKI, KASY FISKALNE, KSEROKOPIARKI, 
FAXY, TELEFONY, OPROGRAMOWANIE DLA FIRM, SIECI, SERWIS 

canon OKI HP MULTIMEDIALNE PR G Y D AU KI G Y. ZAB 

1S 26-600 Radom ul. Żeromskiego 70, tel./fax (048) 362-90-51 

BUDOWNICTWO 

041/368-47-13 BRAMY. Napędy. Drzwi 

przeciwpożarowe. Szlabany .• ROAN", Sklo

dowskiej 62, 0-90-324-621. 
GL561 

362-46-76 PARKIETY, mozaiki, panele, 

schody, kleje. lakiery . • Fioor", Kielce, Za

gnańska 232. 

KH1358 

-ALUMINIOWA ŚLUSARKA 
- SIOING 

- DOCIEPLENIOWE 

-DACHY 

• WOLOBUD"- 041/361-66-92 

DE13549 

- DREWNO BUDOWLANE 

-DESKI PODŁOGOWE 

- PŁ YTY BUDOWLANE OSB 

-IMPREGNATY 
Sklad ul. Okrzei 40 

0411344-46-1 o 

FOLIA 

dachowa 

budowlana 

ogrodnicza 

stretch 

DE13887 

Ceny producenta. Polskie atesty .• XL" 

Kielce, Damaszewska 115, Rolna 8, 

tel. 34-493-97. 368-08-79. 

- OCIEPLENIA 

BO LIX 

- SIOING 

-RYNNY 

-BRAMY 

-DACHY 

GA1897 

• WOLBUD"- Zagnańska 84, 

090-669-445. 

PANELE 

-PODŁOGOWE 

-ŚCIENNE 
-RATY-

(UKŁADANIE) 

DE13615 

• SZUMEN"- 041/345-84-53. 
DE13250 

AL TMA - OKNA - DRZWI wewnętrzne , ze

wnętrzne, antywłamaniowe. Kielce, Leonar

da 21, teVfax 369-19-69. 

GL598 

BRAMY AUTOMATYCZNE, ogrodzenia 

-producent 041/366-19-17. 
KH1379 

BRAMY XXI wieku - .METALCRAFr - seg
mentowe, ucłlyłne, v.jazda.Ye, automatyczne blo
kady parkhgowe, ogrodzenia. 041/361-52-00, 

Dym1ńska 20. 
DE13345 

BRAMY na 100 lat- HORMANN, garażo

we, przemysłowe, drzwi, bramy wjazdowe, 

napędy, maszty flagowe. Kielce, Dymińska 
18, 090-33-67-79,041/361-04-63,362-08-75. 

DG1232 

CENTRUM OGRODZEŃ, Bram. EURO
GARAŻE. Największy wybór. Najtaniej. PA

MIR, Krakowska 261,368-32-15. 
Gl595 

ELEKTRONARZĘDZIA - wypożyczalnia , 

366-36-70. 
GL587 

NAJTAŃSZE SZKŁO budowlane. Hurtow

nie - Kielce - Księcia Poniatowskiego 27. 

tel. 361-08-77; Radom- Wierzbicka 26/44, 

tel. 362-51-59. 
KH1320 

NAJWIĘKSZA kielecka hurtownia płytek 

ceramicznych, elewacyjnych, gresów- 700 

wzorów. Import, raty. Ul. Cedro Mazur 7 

(Cedzyna, cmentarz) 0411368-01-65. Sklep: 

Szydłówek Górny 4 (róg Warszawskiej) 

041/368-60-86. 

DE12234 

OGRODZENIA betonowe, błoczkj , pustaki. 

Niestachów 69 k/Kielc, 041/302-13-14. 
DE13987 

OKLAND - producent okien, drzwi PCV 

w systemie KOMMERUNG zaprasza do nowe
go B iura Handlowego Kielce, ul. Staszica 1 

(l piętro) . Tel./fax 343-04-66. 

DN496 

OKNA ,PANORAMA", .STYL 2000", dachowe 
-.FAKRO". Drzwi wewnętrzne, zewnętrzne. PCV, 
aluminium, rolety, parapety .• DROKPLAST". 

Kielce, Nowa 5, 361-71-90, 361$52. 

DG1239 

OKNA PCV. Profesjonalny montaż. Ceny 

najniższe w Kielcach. 344-61-53. 
Gl586 

OKNA: ALUMINIOWE, PCV (VEKA), drew

niane. Parapety. ELMłX, Grunwaldzka 28, 

Kielce. 345-18-60 . 
GL533 

OKNO S. C.- producent okien PCV- nie

mieckie systemy THYSSEN. Każdy wymiar. 

Mikrowentylacja gratis. 041/346-19-17, Kiel

ce, Łódzka 308; 048/365-52-32 Radom, Lu

belska 83. 

GL590 

PANELE ścienne, podłogowe, listwy wy

kończeniowe. Kielce, Okrzei 35, 366-05-84. 

GA1914 

PARKIET, mozaika, panele podłogowe 

i ścienne, listwy, kleje, lakiery. REMBUDEX, 

Kielce, Warszawska 151, 362-62-50. Raty, 
transport, rabaty. 

MJ320 

SCHODY, parapety z marmuru syntetycz

nego, polerowane, na wymiar. 0602-454-614. 

DE13952 

SIATKA budowlana do dociepleń 100% włók

no szklane. Firma Handlowa XL- dystrybutor 

o zasięgu europejskim. Kielce, ul. Rolna 8, 

tellfax 369-25-74 . 

GA1900 

STROPY TERIVA, nadproża, bloczki 

(z dostawą)- 041/361-70-60. 

DE13652 

TERIVA- STROPY. Producent. 041/ 

302-12-90. 
DE13597 

ZAPART: okna, drzwi, parapety - produk

cja, panele. Sprzedaż hurtowa, detaliczna. 

Kielce, Damaszewska 49 (róg Górnej). 
DG1215 

KUPNO 

2-,3-LETNIEGO malucha w bardzo dobrym 

stanie kupię . Tel. 346-16-02, 0603-35-75-50. 

KH1417 

PALETY. 041/31Hl5-70. 
DE12734 

SAM. uszkodzony, skorodowany. 

041/3171645-332-21-75. 
DE13736 

ZŁOM aluminium puszki 1,2zllkg, alumi

nium 2,1zVkg. Kolberga 2, 041/346-22-85. 

DE13479 

SPRZEDAŻ 

041/303-80-85- MIESZALNIKI PASZO

WE, Betoniarki. Produkcja - hurt - detal. 

Najtaniejl-RATY- .DEFRO"- Ruda Straw-

czynska. 
DE13109 

041/343-18-81 s~atki plastikowe, metało-

we, ogrodzeniowe. stowzorćrw. 
GA1887 

.AGROKOP" - części zamienne do kopa

rek. 041/362-67-36, Zagnańska 226. 
DE13719 

BECZKI p l as ti kowe 10001, tamo , 

090-33-58-35 . 
BU369 

BIAŁORUŚ- stal doby. Kiek:e, 0602492.a81 . 
DE13761 

e BOAZERIA PCV 

e SUFITY PODWIESZANE 

e SPRZEDA2: 

e PROFESJONALNY MONTAl 

TOMPLAST, Kielce, Zagnańska 27 

tel. 368-24-52. 

AF503 

CIĄGNIK siodłowy renault R330 (1990), 

szeroka kabina, ospojlerowany, webasto, stan 

bardzo dobry, cena 32.700zł +VAT. Telefon 

041/362-43-48, w godz. 8.00 - 16.00 lub 

0601-44-73-79. 
DE13874 

CINQUECENTO sportmg (1996), 

tel. 346-21-00, do 16.00. 

DE13818 

FERMA JAJ . N iskie ceny - hurt. 

0-602-33-22-45, 042/672-35-14. 

DE13886 

FIAT Uno (1993). 041/332-34-89. 

DE13971 

GOLF-IV 1,6 uszkodzony. 0-601-471-332 

DE13717 

HONDA civic 1,4 95r. 041/362-12-88. 

DE13967 

JAK l GDZIE? KUPIĆ TANIO FIATA 

INFOLINIA: 

041/368-60-05, 368-60-06 

331-58-04; 366-41-27. 

GA1919 

JAWA 350 (1983). 0604-32-73-04. 

DE13985 

KOMBAJN bizon, koparka bialoruś, czysz

czalnia do zboża (petkus ), ciągnik 1224, kom

bajn do kukurydzy (forsznit), 041/352-4 7-1 O, 
wewn. 128, kom. 090249165. 

KUCHNIE FORTE 

PROMONT-HANDEL 

Kielce, Chęcińska 40a, 

361-32-14 

BU362 

GA1873 

MASZVNY do obróbki drewna, nowe 

Tel. 012/656-14-52. 

002608 

NARYBEK karpia bezłuskowego 3-5 dkg. 

041/354-21-87. 
DE13982 

RENAULT megane 1,4RT (1996), zielony, 

l vkścióel, z salonu. 041134-539-75,34-420-32. 

BR320 

SKUP, sprzedaż ratalna, zamiana, naprawa 

samochodów. Kielce, Stolarska, 368-36-00. 

366-09-31 . 

AF502 

SPRZEDAM 

- tokarkę uniwersalną 

-prasy mimośrodowe 40-100ton 

- wytaczarka CwCa80 

- żuraw samochodowy 2:S4 

- strugarka 2HB 

-frezarka p10nowa 

- młot sprężarkowy MS1 00 

-piec PEK2 

090-626-661,041/375-13-85, 375-11-66. 

K0197 

SPRZEDAM ciągnik C-360, szuflę mecha

niczną, betonomieszarkę STAR MSZ1 . 

Tel. 041/38-573-62. 

JE1285 

SPRZEDAM renault laguna (1995). 

0602-753-280. 

P274 

.TOP-CARS" AUTOKOMIS raty, zamiany, 

gotówka, OC, autoalarm lub rad1o w ceme 

zakupionego pojazdu. Kielce, Łódzka 274, 

34-569-11 . 

GA1916 

VW POLO 1,40 (1991 ), serw1sowany, Kiel

ce, 361-62-42 (do 18) 

GA1929 

VOLKSWAGEN transporter T4, 2,4 Diesel 

( 1991 ), ściana grodziowa, częściowo przeszklo

ny, hak holowniczy, multi lock, bagażnik da

chowy, stan bardzo dobry. 041/362-43-48, 

w godz. 8.00 -16.00, 0601-44-73-79. 

DE13875 

WANNY akrylowe, kabiny szklane najta

niej. ,Nowa Łazienka". Kielce, Chęcińska 20. 

DN519 

WÓZEK widłowy Rak stan b.dobry cena 

6.500, tel. 300-37-88 . 

DE13763 

ZASTAWĘ (1980), po kapitalnym remon

Cie, cena 1 .300zł, 369-85-20. 

DE13920 

OKNA 
z PCV-REHAU 
-- Producent --

~~V IIia:§~ 
~ Kielce, ul. Skrajna 86 .., 

(teren .,CHEMAOINU") ~ 
tel. 366-20-73, 345-32-92, do 93 

PPHU "Stalbud" 
Dealer Huty Florian 

w Kielcach, ul. Starowiejska 1, 
tei.Jfax 345~5-38; 0601-480-882 

oferuje w ciągłej sprzedaży 
hurtowej ł detalicznej 

wyroby hutnicze: 
- pręty żebrowane l gładkie 
-walcówkę 
• płaskowniki, kątowniki 
• kształtowniki zlmnogiętne 
• rury czarne l ocynkowane 
- blachę ocynkowaną płaską 
l trapezową 

• blachę powlekaną płaską 
i trapezową (polską z Huty Aorian) 

- blachę cumą 
-blachę dachówkową (na zamówienie) 

Szybka obsługa. 
~ Zapraszamy. 
~ Wjazd: ul. Grunwaldzka 

OPEL calibra 2.0 (1g91). 0604-27-39-17, ZDECYDOWANIE tunel foliowy 30x7x3,5. 

369-94-18 wieczorem. 346-40-20, 366-23-42. 0604-30-14-81 . 

__________ _:D::.:E:.;1:;:386=5 DE13838 

OPONY CIĘtAROWE produkcji rosYJSkiej 

i inne. Hurt- Detal, 041/361-67-09. 

DE12485 

OPONY używane. Kletce, DOlnaszewska 41 . 

DE13961 

POLONEZ (1992), 366-24-87. 
OE13977 

POLONEZ TRUCK. (97). przebieg 60 tys. 
km- sprzedam. Tel. 346-16-02. 

KH1418 

POMPA do fekaliów. 041/361-09-23. 

DE13908 

PRODUKCJA ciągla -sprzedaż ogrodzerlla, 
pustaki, bloczki, tel. 317-16-07, 31-71-178. 

DE11873 

RENAULT 19 1,7B 93197.041/361-71-12. 

OE13957 

RENAULT twingo. 041/368-17-25 

DE13895 

2:UK blaszak 1988 Gaz- benzyna. 041f 

369-90-04. 
DE13954 

PHU "Bumat" s.c. teł. (0-41) 346-17-47 
IGelce ul. Krakowska 62 (obok stacji CP , przy wiadukcie)~ 

:viNYL PLUS Kielce, ul. Wrzosowa róg Hauke Bosaka ~ 
(0-41 ) 362..05.00, 0602 555-250 ;::; 

IM PORTER elewacji s l D 1 N G u SA"' 
~~g~~t·4T parapetów, 
SKLEP PATRONACKI n ·N E L E SOMwzDoFr •• ÓPWCV 
paneli boazeryjnych r ~ 
~~;=wvch PODŁOGI BOAZERIA 
DRZWI OKNA PARAPETY 
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STUDIA 
rewex MEBLOWE 

MEBlE z o.o. 

. . 
* MEBLE KUCHENNE Z PEtNYM WYPOSAZEmEM 
* ZABUDOWY WNĘK DRZWIAMI PRZESUWANYMI ,..._'"'!!'l!!"t.•U"I•tj!ll .. "' 

KIELCE RADOM TARNOBRZEG 
BODZENTYŃSKA 33 ŻEROMSKIEGO 31 SIENKIEWICZA 33a 

(041) 344-35-26 (048) 363-37-90 (015) 823-64-7 4 

Zapraszamy: poniedziałek-piątek 10-18, sobota 10-13 

HURTOWNIA I ZAKŁAD 
PRODUKCYJNY 

Mójc:za 29a k. Kielc teł. (041) 36S.7l-68, tel./fax (041) 368·72-67 

1. SPRZP ACD DO ZABUDOWY 

2. BLATY KUCHENNE FIRMY 

J. WST~CI DRZWIOWE IIIEuco ..... M 

S. DRZWI MEBLOWE Z DREWNA LITECO 

6. OKUCIA MEBLOWE b/Uifi 
7. ELEMENTY WYPOSAZENIA MEBLIKUCHENNYCH 

&ijtł§,,. 

4. DRZWICZKIMEBLOWE MDF ~-
8. ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE l MATERIAŁY 

POMOCNICZE 

.~.~P.raszamy: poniedziałek-czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-13.30, sobota nieczynny 

WŁOSKIE~ ............ 
STOŁY l KRZESŁA DO ZABUDOWY WNĘK ~ 

Cl KUCHENNE .. 

Cl KAWIARNIANE PROWADNICE l DRZWI DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU 
0 
:~:ovvE.....-----SPRZEDAŻ HURTOWA l DETALICZNA 

WZORNICTWO .....=..;;-...~~=-. 

SZEROKI WYBÓR 
25-318 KIELCE, BODZENTYŃSKA 33 

TEL./FAX (041) 344-34-12 s~ -18:.-_ 

AUTOSKAR 
ZŁOTAFIRMA 

REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

SKARŻYSKO - KAMIENNA - RADOM 
U dealera gwarancja 
z S-letnią tradycją na perforację 
załatwisz wszystko! blach do 12 lat 

• kupisz samochód nowy lub używany, sprawdzony 
• zamienisz samochód używany na nowy 
• otrzymasz atrakcyjny kredyt lub leasing 
• ubezpieczysz samochód na atrakcyjnych warunkach 
• gokonasz napraw mechanicznych, blacharskich 

i lakierniczych bezgotówkowo 
• dostosujesz samochód dostawczy do swoich potrzeb 
• zakupisz oryginalne części i akcesoria 

po atrakcyjnych cenach 
• przedłużysz gwarancję nawet do 4 lat 

. Specjalne ceny dla: 
dziennikarzy, lekarzy, Służby Zdrowia, weterynarzy, prawników (sC(dziów, 

prokuratorów, adwokatów, radców, notariuszy), taksówkarzy, właścicieli 
aptek, żołnierzy zawodowych, policjantów w służbie czynnej, strażaków 
Państwowej Straży Pożarnej, pracowników firm, które zakupiły większą 
ilość samochodów FORD -1.900 PLN 

Rabaty dla firm 
- TANIEJ NAWET O 4.700 PLN .. 

L!lrJ PROMOCJA ~ 
Raty Ford Transit FT 190 L -12.000 zł tanie· . Leasmg 

Z okazji wystawy Auto-Tour Market specjalne ceny na wybrane modele. 
Dclwiecli nasze salony w Skarżysku-lamiennej i Radomiu 
Skadysko-Kamlen na, 
ul. Plłsudsklego 2, telefony: 
salon (041) 253-99-29. 
serwis (041) 253-10-27, 
sklep (041) 253-99-30, fax (041) 253-78-33 

Radom, 
ul. Orkana 1, 
tel . (0-48) 381-00-61 do 64, 
fax (048) 381-00-65 

Rachunek Oszczędnościowo-Razliczen i o wy 
Nie masz głowy do pieniędzy? Nie musisz. 

Załóż rachunek. .. z głową. 

Uzyskaj specjalne przywileje: 

wysokie oprocentowanie, karty płatnicze Visa Ciassie i PoiCard, 

korzystne kredyty, opłacalne lokaty terminowe, stałe zlecenia, 

telefoniczną informację o saldzie i obrotach na koncie. 

l wszystko jedno. czy masz, czy nie masz stałych dochodów, 

czy jesteś przedsiębiorcą, studentem, czy artystą .... 
W Twoich finansach zapanuje porządek. 

111~ 00 BANK GOSPODARKI ŻVWNOŚCIOWEJ 

Bank z tej ziemi 

dla ludzi, którzy myślą o przyszłości 

· Kielce, ul. H. Sienkiewicza 47 · · 
Jędrzejów ul. 11 Listopada 86 
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PONIEDZIAŁEK, 15 marca 
PROGRAM I 
6.00 Kawa czy herbata? 8.00 Pan 

Złota Rączka- serial 8.20 Giełda 8.30 
Wiadomości 8.45 Klechdy i bajania: 
Jak kowal śmierć przechytrzy19.10 Dla 
dzieci: Mama i ja 9.30 Domowe przed
szkole 9.55 Porozmawiajmy o dzie
ciach 10.05 Dotyk anioła- serial!O.SS 
Śmiechu warte - pr. rozr. 11.20 Ciało 
i wyobraźnia 11.40 Telekomputer 12.00 
Wiadomości 12.1 O Agrobiznes 12.20 
Kontrasty - świat, ludzie, pieniądze 
12.30 Czas relaksu 12.50 Taksówka 
Jedynki: Zapach golonki 13.05 Uciecz
ka z Montelupich 13.30 Ja i moje życie 
13.50 Sto lat - magazyn ubezpieczeń 
14.00 Refonny emerytalne na świecie 
wPolsce 14.10Diadzieci: Szatnia 14.40 
Klub Delta- serial1S.OS Tydzień prezy
denta 15.30 Teleexpress Junior I 5.40 
Rower Błażeja 16.30 Moda na sukces 
- serial obycz. prod. USA 17.00 Tele
express 17.25 Klan- telenowela 17.50 
Gość Jedynki 18.00 Forum- program 
pub l. 18.50 Reporter 19.00 Wieczoryn
ka 19.30 Wiadomości, sport i progno
za pogody 20.10 Gliniarz z dżungli
serial krym. prod. USA 21.05 TeatrTe
lewizji- Maryna Miklaszewska: Hra
bia - premiera, spektakl prod. polskiej 
22.40 W centrum uwagi 23.00 Wiado
mości oraz sport 23.1 S W interesie pu
blicznym 23.55 Mistrzowie kina -
Krzysztof Kieślowski: Amator - dra
matobycz. prod. polskiej 1.35 Mistrzo
wie: Krystyna Zbijewska 2.00 Zapo
mniane pracownie 2.20 Zakończenie 
programu 

PROGRAM ll 
7.25 Sport telegram 7.30 Dzien

nik krajowy 8.00 Ąktualności lokalne 
8.30 Zlotopolscy - telenowela prod. 
polskiej 9.00 Świat kobiet - magazyn 
9.35 Krok za krokiem - serial kom. 
prod. USA 10.00 W .zagrożeniu: Hi
popotam -serial dok. prod. ang. 10.30 
Duety do mety- teleturniej 11.00 Jake. 
i Ben- serial obycz. prod. kanad. 11.50 
Szczęście na telefon: I ty zostaniesz 
wampirem- widowisko teatralne 12.10 
Podróże sentymentalne po statucie 
-film dok. 12.30 Familiada- teletur
niej 13.00 Panorama 13.20 Dziennik 
krajowy 13.40 W krainie władcy smo
ków - serial prod. polsko-austral. 
14.10 Scena młodego widza: Paweł 
Trzaska - a razie w porządku, 
mamo! -spektakl prod. polskiej l S. 10 
Prawie doskonali - serial kom. prod. 
USA 16.00Panorama 16. 10Krzyżów
ka szczęścia- teleturniej 16.40 Przy
goda z wojskiem 17.00 Małe ojczy
zny: Ballada chasydzka o owym Jor
ku 17.30 Aktualności lokalne 18.00 
Panorama 18.10 Aktualności lokal
ne 18.35 Va banque- teleturniej 19.05 
Wydarzenie tygodnia 19.35 Krzyżów
ka trzynastolatków - telet. 20.00 Le
piej być piękną i bogatą - komedia 
p rod. polsko-niem.-ukrain. -fr. 21.40 
Telewizje kultury 21.50 Dwójkoma
nia 22.00 Panorama 22.40 Wielcy Po-

RADIO KIELCE 

Jacy na koniec wieku- Profesora Lesz
ka Kolakowskiego miniwykiady o 
maksisprawach 23.00 Tajemnice Ro
sji 23.45 Camerata 2 0.15 IP5- Wy
spa olbrzymów- fUm obycz. p rod. fr. 
2.10 Zakończenie programu 

POLSAT 
6.00Piosenkanażyczenie7.00Kto 

się boi wstać? 7.45 Polityczne graffiti 
7.55 Informacje poranne 8.00 Batmao 
-serial ani m. 8.30 Dziedziczna niena
~ść - telenowela prod. brazyl. 9.30 
Zar młodości - serial obycz. prod. 
kanad. l 0.30 Słoneczny patrol- serial 
sens. prod. USA 11.30 Ochrona ab
solutna- serial sens. prod. USA 12.30 
Życie jak poker - telenowela polska 
13.00 Idź na całość- show 14.00 Di
sco polo live 15.00 Magiczny kape
lusz - serial ani m. l 5.30 Ręce, które 
leczą- pr. Zbyszka Nowaka 16.00 In
formacje 16.15 Świat według Bundych 
-serial kom. prod. USA 16.45 Dzie- l 
dziczna nienawiść- telenowela prod. 
brazyl. 17.35 Pornoc domowa- serial 
18.05 Allo, Allo - serial kom. prod. ,, 
ang. 18.45 In fonnacje 19.05 Słonecz
ny patrol -serial sens. p rod. USA 20.00 
Ally McBeal- serial obycz. prod. USA 
20.50 Losowanie Lotto 21.00 Mega
hit: Rob in Hood: Faceci w rajtuzach
film sens. prod. USA 22.55 Wyniki 
losowania Lotto 23.00 Informacje i 
biznesinformacje 23.25 Polityczne 
graffiti 23.35 Życie jak poker- teleno
wela polska 0.05 Łowcy nagród - thril
ler prod. USA 2.00 Muzyka na bis 
3.55 Pożegnanie 

TKKIELCE 
8.00 Muzyczny poranek w TKK 

8.30 Rozalka idzie na zakupy- kome
dia 10.00 Muzyczny relaks w TKK 
10.15 W poszukiwaniu zaginionych 
skarbów l 0.40 Gustaw- na~epszy przy
jaciel człowieka 11.00 Bellamy- serial 
krym. 11.47 Tajemnice natury 12.00 
Poznajemy Francję 12.53 Muzyczne 
krajobrazy 13.00 Kurs przygotowaw
czy z fizyki 13.22 Potęga siowa, czyli o 
funkcjach języka 13 .52 Ekonomia? 
Nic trudnego! 14.00 Kreskówkowy 
świat- bajki 14.27 Niezwykie sporty 
14.30 Stulecie samochodu 15.00 Bel
lamy - serial krym. 15.47 Tajemnice 
natury 16.00 Poznajemy Francję 16.53 
Muzyczne krajobrazy 17.00 Muzycz
ny relaks w TKK 17.15 Wiadomości 
TKK 17.35 Omówienie programu 
17.40 Nasza polszczyzna- teleturniej 
18.00 Szlachetne zdrowie 18.10 Ludzie 
i sprawy 18.25 Policyjne S minut 18.30 
Kurs przygotowawczy z fizyki 18.52 
Potęga słowa, czyli o funkcjachjęzyka 
19.22 Ekonomia? Nic trudnego! 19.30 
Kreskówkowy świat- bajki 19.57 ie
zwykłe sporty 20.00 Wiadomości TKK 
(powt.) 20.15 Muzycznyrelaks wTKK 
20.30 Ring z ... -program rozrywkowy 
21.26 Między nami smakoszami 21.50 
Kompozytor i muza 22.1 S Gwiazdy 
niemieckiego tenisa 22.30 Ludzie i 
sprawy (powt.) 22.45 Wiadomości 
TKK (powt.) 23.05 Program na jutro 

0.00-9.00cogodzinę, 11.00, 13,00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,21.00,23.00 
Wiadomości· 10.00, 12.00, 14.00, 18.00, 20.00 Magazyn informacyjny; 6.05, 
7.05, 12.10, 17.30 i 20.10 Sport; 5.30, 6.30, 7.30 Sytuacja na drogach; IS.SS, 
19.50 Angielski bez problemu; 8.05, 10.15, 12.15, 17.35 Kuriery ogłoszeniowe; 
5.25, 12.55 otowania cen targowiskowych; 3.00 Country w drodze 4.00 Stajnia 
WC 5.00 NO\VJnki z Radiowej 6.00, 16.00 Aktualności dnia 8.50 Radiowa g~ełda 
pracy 9. 10 5 minut o reformie ubezpieczeń społecznych 9.15 Muzyka dla wszyst
kich 10.20 Radio Kielce poleca l 0.30 Audycja literacka 1l.l0 Sprawa na dziś 
12.00 Plus w południe 12.1 O 300 sekund o sporcie 12.20 Prosto z gJniny 12.30 
W ludowych rytmach 13.10 Rozmaitości i muzyka 13.50 Dzieje grzechu- po
wieść S. Zeromskiego 14.1 S Autoradio- motaradio 15.1 O Gitarowe harce 18.00 
~Jus 18.30 Muzyka filmowa 19.10 Rock po polsku 19.50 Przygody Smdbada 
Zeglarza 20.1 O Wieczorne wiadomości sportowe 20.15 Radio po kolacji 22.00 
BBC 23.02 Z wielkiej symfoniki 0.00 Nocne Kielce 

RADIO TAK 106,5 FM 
6.00- 18.00 Serwis informacyjny (co godzinę); 20.00, 21.00, 23.00-5.00 

Skrót informacji; 19.00, 22.00 Przegląd wydarzeń lokalnych; 6.30, 7 .30, 13.30, 
16.30, 19.05 Sportowe Tak 6.40 Horoskop 6.45, 7.45 Poranne moto-info 9.45 

otowania walutowe 15.15 Notowania giełdowe 9.55, 13.55, 16.55 Komuni
katy 6.00- l 0.00 Poranny program: Razem od świtu 8.1 O Poranny gość Radia 
Tak8.30Raportreporterów lO. lO HydePark Il.lOKonkursTakczy ie 12.00 
- 15.00 W prze trzeni 13.30 z pierwszej ręki 14.10 Informator kulturalny 15.00 
-17.00 a fali-magazyninformaCYJnY 17.00-18.00Soulatack 18.00-19.00 
tAKWSPAk 19.00-21.00 Lista przebojów Radia Tak 21.00- 1.00 Tak i tak
wieczorny blok muzyczny: informacje, wydarzenia, wywiady 1.00- 6.00 ocz 
Radiem Tak: muzyka różna i różniasta . 

Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoś za zmiany w progranne. 
Szersze informacje i inne programy w kolorowym "Magazynie". 

Syndyk Zakładów 
Produkcji 

Skórzanej "Fosko", 
ul. Legionów 117 

w Skarżysku-Kam., 
tel. 2531-475 

RADIO l TELEWIZJAIREKLAMA , -. 

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej 
w Kielcach 

wynajmie od zaraz: 

- 3 hale produkcyjne 

organizuje 

25-godzinne kursy przygotowawcze 

do egzaminów do szkół średnich 

-z matematyki 
- ponad l 000 m kw. -z języka polskiego 
pomieszczeń biurowych 

- pomieszczenia sklepowe, 
magazynowe, itp. 

-gabinety lekarskie 

Informacji udziela i zapisy przyjmuje Biuro TWP Kielce, ul. św. 
Leonarda 18 (li piętro}, teł. 34-465-41, 34-463-50 
Rozpoczęcie kursów: 20.111.1999 r., godz. 9 w salach 

~~~~ @ 

207/sm 
wykładowych TWP. 

...... h" jutt4MIIJ, 
- doskonale oprocentowane, 
- bezpieczne, 
- dostępne w rozległej sieci oddziałów BGŻ. 

<J(oRZys"""tne IoRaty zło"towe i walu""towe 
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Zarząd Miasta Sandomierza 

ogłasza 

11 przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości gruntowej 

położonej w Sandomierzu przy ul. Leszka 
Czarnego oznaczonej nr ewid. 1425/1 

o pow. 883 m kw. 

Nieruchomość wpisana jest do księgi wieczystej nr 3780 Sądu 
Rejonowego w Sandomierzu. 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę jednorodzinną. 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 23.000 zł. 
Wadium w wysokości 2000 zł płatne jest najpóźniej w dniu 22 marca 

1999 roku w kasie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu lub na konto: BS 
Sandomierz nr 20201052-94290004-1300-36011-11 .007 z dopiskiem: 
.przetarg- ul. Leszka Czarnego". 

Przetarg odbędzie się w dniu 25 marca 1999 roku o godz. 10 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, plac Poniatowskiego 3. 
Przystępujący do przetargu przedstawiają dowód wpłacenia wadium. 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się 

na poczet ceny nabycia nieruchomości. W razie uchylenia się 
uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy, wadium nie 
podlega zwrotowi. 

Informacje: Wydział Gospodarki Gruntami l Rolnictwa, 
tel. (0-15) 832-22-28, w. 39. 

r AKwiZYTORZY 

ISI:MiH ZAPRASZAJĄ 
l Przyjmujemy 

l 
ogłos~':nia 
na mieJscu 
u klienta. l Wystarczy zadzwonić 

l 
podnumer 

Kielce, 361-01-01. l Radom, 363-97-88 
natychnaiast przyjdzie l nasz przedstawicieL 

To llliejsee 
kosztuje 
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PONIEDZIAŁEK - 15 marca 
1999 r. Imieniny: Longina, Klemensa. 

KIELCE 
PAŃSTWOWY TEATR im. S. ŻE

ROMSKJEO - dzień wolny. 
PA, STWOWY TEATR LALKI l 

AKTORA "KUBUŚ" - teatr nieczynny. 
KI A 
"Romantica" - "Ogniem i mieczem" 

-pol., l. 12, g. 8.30, 12.15, 16, 19.30. 
"Moskwa " (dolby stereo SR) -

"Cienka czerwona linia" - USA, l. 15, 
g. 14.15, 19.30. " Życie jest piękne" -
wł., l. 15, g. 17.15. 

Studyjne" - "Totalna magia" USA, l. 
15, g. 14, 18. "Patch Adams"- USA, l. 
12, g. 16. "Zycie jest piękne" - wł., l. 
15, g. 20 

"Echo" (w WDK) - nieczynne 
DYZURY OSTRE 
SZPlTALE: Oddział Wewnętrzny 

- Czerwona Góra, Chirurgiczny - Czer
wona Góra. Ginekologiczno-Polożni
czy - wg rejonizacji, teł. 346-55-45. 

APTEKI DYZURNE - całotygo
dniowy dyżur nocny, dzienny i świątecz
ny pełni apteka przy ul. Mickiewicza l. 
Do godz. 23 czynna będzie apteka przy 
ul. Wiśniowej 3. 

v96-22v 
RADIO - TAXI ALFA 

"~34-444 44~/ 

BEZPI."E~f'OfmJ pf<(W~-n<Eao"' t'•NIQ ECZNIE -SZVBKO • H 

TELEFONY 
Pogotowie Ratunkowe - 999, Pogo

towie Policyjne - 997, Straż Pożarna -
998, Pornoc Drogowa - 366-00-65 czyn
na non stop oraz 981 , Pogotowie Ener
getyczne Kielce - miasto i teren - 991, 
Pogotowie Gazowe - 312-020 i 992, 
Pogotowie wod.-kan. - 994, Pogotowie 
c.o., Elektryczne, RPGM - czynne w 
godz. 15 - 23 w dni powszednie i 
w godz. 7 - 23 w dni wolne od pracy 
- teł. 361-18-33. 

STRAŻ MIEJSKA - teł. 986, 368-
75-15 (przez całą dobę) i 368-75-33 
(w godz. 7 -15, potem fax) . Posterunki 
(czynne w godz. 7 - 22): Śródmieście -
367-60-13, dworzec PKS- 366-01-10, 
os. Świętokrzyskie 331-15-41. 

TEL. 344-85-15 - "ZDROWIE" -
CODZIENNIE 7- 21 -WIZYTY DO
MOWE LEKARZV SPECJALISTÓW, 
PEŁNY ZAKRES usług pielęgniarskich, 
ULTRASO OGRAFIA, EKG, HOLTER, 
PRÓBY WYSIŁKOWE, ECHOKARDIO
GRAFIA, LASEROTERAPIA, BICOM -
ODCZULANIE, Warszawska 34. 

SPECJALISTYCZ E POGOTO
WIE DLA DZIECI "VITAMED" -wizyty 
domowe- do 21.30, 0602-18-07-23. 

POGOTOWIE DLA DZIECI -
zgłoszenia codziennie w godz. 7 - 22, 
tel.331-14-94 . 

NAGŁA POMOC LEKARSKA -
wizyty domowe lekarzy, 331-56-50, 
zgłoszenia li - 20. 

GABINETY UROLOGICZNE
BEZOPERACYJ E LECZENIE PRO
STATY - ul. Seminaryjska 27b, teł. 361-
30-60 - specjaliści urolodzy. 

UROLOG dr n. med. Stefan Ol
szewski- 041/331-39-34. 

ZABIEGI UROLOGJCZ E (kami
ca moczowa, stulejki itp.) - specjaliści 
urolodzy codziennie - Prywatne Am
bulatonum Urologiczne, Kielce ul. Gał
czyńskiego 7, teł. (0-4 1) 362-44-11. 

ZAKŁAD LECZNICZY CHORÓB 
KRĘGOSŁUPA " ATURA" dr Jerzy 
Stodolny - leczenie manualne chorób 
kiegosłupa i narządu ruchu, masaże lecz
nicze i zabiegi rehabilitacyjne - Kielce, 
ul. Spacerowa 6, tel./fax 041/361-68-
04, codziennie w godz. 9-18. 

PEDIATRZY - DOROTA i RAFAŁ 
SZCZUKOCCY - gabinet, wizyty 
368-48-91 , codziennie do 22, soboty 
do 16, niedziele nieczynne. 

LEKARZ PEDIATRA - wizyty do
mowe, teł. 331-19-91. 

GABINET DERMATOLOGJCZ-
0 - KOSMETYCZ Y. CENTRUM 

LECZENIA GRZVBIC - dr n.med. Ha
lina Brodecka, Kielce, ul. Mała 14, teł. 
343-15-15. 

GABI ET DERMATOLOGICZ
NY - dr Mirosława Wierzchoslawska, 
specjalista dermatolog-wenerolog, Kiel
ce, ul. Mickiewicza 4, p. 42, poniedzia
łek- czwartek 15.30-16.30. 

ZYLAKI KO . CZYN DOL YCH 
METODĄ KRIOCHIRURGICZ Ą, 
usuwanie hemoroidów, inne zabiegi chi
rurgiczne. Dariusz Klimer - specjalista 

chirurg, Kielce, ul. Sienkiewicza 45, po
n iedzialki, środy (16-18), te l. 
0602494762. 

PRYWAT Y GABINET ORTOPE
DYCZNY - specjalista ortopedii i chi
rurgii urazowej Wojciech Armański, 
czwartki g. 16 - 17, Kielce, ul. Kościusz
ki 16. Wizyty domowe - 331-62-86. 

CHOROBY PŁUC DZIECI - wi
zyty domowe, codziennie 15-21. Kiel
ce 369-88-77 

CHOROBY PŁUC - dr n. med . 
Małgorzata Jędrzejczak. Kielce, ul. Se
minaryjska 15A, wtorek, czwartek od 
godz. 16.30 do 17.30, wizyty domowe 
090-68-32-44. 

Mercedes 
Ki\ 345-1111 
~ 96-25 

RadioTaxi 
CHOROBY SERCA- dr Dawid Bą

kowski, wizyty domowe- 041/331-46-
04. 

POGOTOWIE STOMATOLO
GICZ E - lecznica "Medistar", ul. 
Warszawska 34 (DOM RZEMIOSŁA), 
czynne NON STOP - teł. 344-39-45. 

SPÓŁDZIELNIA LEKARSKA -
gabinety czynne w godz. 8-20: ul. Pa
derewskiego (d. Buczka) 42, teł. 366-
30-19 - stomatologia, ul. Konopnickiej 
5, tel. 331-50-16 - stomatologia (znie
czulenie ogólne), RTG, ul. Hipoteczna 
3, teł. 344-86-44 - stomatologia, cyto
logia, analityka, ginekologia, ul. Ko
ściuszki li, teł. 344-50-96 - stomato
logia, gabinety specjalistyczne. 

RADIO-T~I 
ISI<RA 
96-62 

366-40-40 
KAR TA STALEGO XLLEJVTA 
DOJAZD GRA T .T .S 

PRYWATNE USŁUGI MEDYCZ
NE WOJEWÓDZKIEGO SPECJALl
STYCZNEGO SZPITALA DZIECIĘ
CEGO, Kielce, ul. Langiewicza 2 i WO
JEWÓDZKIEJ SPECJALISTYCZNE 
PRZYCHODNI DZIECIĘCEJ , Kielce, 
ul. Kościuszki 3: Ambulatorium Pedia
tryczne (361-53-07), Usługi Pielęgniar
skie (361-53-07 , 361-55-25, wewn . 
224, 316, EKG (361-55-25, wewn. 
225, 344-40-51 , wewn. 21 - ul. Ko
ściuszki 3), RTG, USG (361-55-25), 
ECHO (361-55-25, wewn. 225, 244-
40-51, wewn. 21 -ul. Kościuszki 3), 
Badania Holtera (361-55-25, wewn. 
225), EEG (361-55-25 , wewn. 341, 
361-54-60), Badania urodynamiczne 
(361-55-25, wewn. 313), Gastroskopia 
- helikobakter p. (361-55-25, wewn. 
350), Analizy laboratoryjne (361-55-
25), Testy alergologiczne (361-55-25, 
344-40-51, wewn. 24- ul. Kościuszki 
3), Badania spirometryczne (361-55-
25, wewn. 264, 244-40-51, wewn. 40 -
Kościuszki 3), Chirurgia Jednego Dnia 
(361-54-00), Badania peloptyczno-or
toptyczne (344-40-51, we w n. 36 - ul. 
Kościuszki 3), Rehabilitacja - laserote-

EURO-AUTO 
RADIO ·~ TAXI 
z-96-63~ 

rapia (361-55-25, wewn. 291 ), Bada
nia laryngologiczne (361-55-25, wewn. 
340) , Badania psychologiczne (361-55-
25, wewn. 327), Stomatologia dla osób 
niepełnosprawnych (bezpłatne) 361-55-
25, wewn. 238. 

OMEGA Prywatna Przychodnia 
Specjalistów, Kielce, ul. Jagiellońska 70 
(Cefarm), 345-47-44, 366-31-21. 

PRYWATNY GABI ET DERMA
TOLOGICZ Y - ul. Sienkiewicza 77 
(l p.), przyjmują specjaliści od 15 do 
16.30: E. Klujszo (czwartki), H. Sielska 
(poniedziałki , środy) , K. Sobańska 
(wtorki, piątki). Szeroki zakres zabie
gów dermatologicznych. 

PRYWATNY GABINET PSYCHIA
TRYCZ Y - Kielce, Sienkiewicza 76 (V 
piętro) , p. 36. Dr n.med. Michał Pie
cewicz - poniedziałki , środy, piątki w 
godz. 16- 18, soboty w godz. 10- 12. 
Wizyty domowe 
- tel. 33-22-853, 0-602-705-991. 

PSYCHOLOG , PEDAGOG PO
MOGĄ CI - zadzwoń - telefon zaufa
nia 366-17-41 w poniedziałki i czwart
ki w godz. 15 - 1 7. 

w Y.POŻi'CZA LlVZA 
S4MOCJlODÓW 

OPEL 
~ (041) 368-13-94 

,.96-23 
~36-99999 

SPECJALISTA NEUROLOG -
Anna Cebula, Kielce, Daleka 5 (Porad
nia Rejonowa nr 17), wtorki (16-17), 
teł. 34-470-35. 

BIM - informacja o prywatnych ga
binetach i wizytach domowych, teł. 34-
27-697. 

TELEFON ZAUFANIA DLA LU
DZI Z PROBLEMEM ALKOHOLO
WYM - od poniedziałku do piątku w 
godz. 18-20, teL 345-73-46 . 

MŁODZIEZOWY TELEFON ZA
UFANIA - 34-463-56. 

W SPRAWACH RODZI NYCH -
teł. 368-18-67, czynny od poniedział
ku do piątku w godz. 8-17. 

PORADNICTWO l POMOC DLA 
RODZIN WYCHOWUJĄCYCH 
MAŁE DZIECI (O - 5 lat), teł. 346-53-
11, poniedziałe~, g. 15-18. 

PUNKT KONSULTACJI DS. UZA
LEŻNIEŃ (alkoholizm, narkomania) -
działa od poniedziałku do piątku w godz. 
14-18, tel. 344-39-86. 

ŚWIĘTOKRZYSKI KLUB .AMA
ZONKA" przy Centrum Onkologii w 
Kielcach, ul. Jagiellońska 74a, czynny 
jest od poniedziałku do czwartku w 
god.z. 10- 14. Telefon zaufania- (041) 
366-34-54. 

KRYZYSOWY TELEFON ZAUFA
NIA-86-10-372 OŻARÓW w ponie
działki i środy w godz. 17 - 21. Jeśli Ty 
lub ktoś Tobie bliski nadużywa alkoholu 
- zadzwoń. 

POSTOJE TAKSÓWEK: osobo
we - ul. Piekoszowska - 345-15-11 , uL 
Jesionowa- 331-79-19, bagażowe- uL 
Sandomierska - 368-06-6.8, ciężarowe 
- ul. Mielczarskiego - 345-41-22. 

POMOC DROGOWA - teł . 361-79-76. 
POMOC DROGOWA-tel. 311-35-09. 
BILETY LOTNICZE - rezerwacja i 

sprzedaż- "Sigma", ul. Sienkiewicza 56, 
teL 366-44-32, 344-30-33. 

LOT - informacje, rezerwacja, 
sprzedaż biletów - teł. 952. 

OMNJA - komunikacja międzyna
rodowa, Kielce,ul. Sienkiewicza 61, teł. 
345-77-43, 345-77-46. 

POGOTOWIE POGRZEBOWE 
"USTRONIE" - USŁUGI CAŁODO
BOWE . Wystawianie kart zgonu przez 
lekarzy uprawnionych , teł. 361-29-18, 
361-39-12 . 

POGOTOWIE POGRZEBOWE 
CAŁODOBOWE, BEZPŁATNE WY
STAWJANIE KART ZGONU PRZEZ 
LEKARZV UPRAWNIONYCH - Zwol
scy, 344-37-78, 343-17-52. 

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG 
KOMUNALNYCH - usługi pogrzebowe 
całodobowe, tel.366-31-77, 344-67-88. 

TAI - ogólnopolska informacja go
spodarcza, teł. 94-77 

OIKT - Ogólnopolska Informacja 
Gospodarcza - żółta linia - teł. 94-34. 

NUMERY ZAMIEJSCOWE-tel. 911. 
I FORMACJA PKP - tel. 366-93-28. 
INFORMACJA PKS - tel. 366-02-79. 
POCZTOWA INFORMACJA TE-

LEFO JCZJ'iA - tel. 932. 

• Konkurs Piosenki Przed
szkolnej - do udziału zaprasza Woje
wódzki Dom Kultury w Kielcach. Zgło
szenia (do 15 marca) prosimy kiero
wać na adres WDK, Dział Edukacji 
Kulturalnej, 25-033 Kielce, ul. Ście
giennego 6, tel.361-27-37, 361-26-92 
do 93 

• Impresje wielkopostne (me
dytacje jazzowe) - koncert zespo
łu NO NAME - Dom Środowisk 
Twórczych, Kielce, ul. Zamkowa 5 -
17. IH., g. 19. Bilety do nabycia w 
DŚT. 

• Szkolenie nt. "Polska KJasy
fikacja Wyrobów i Usług (PKWiU) 
w zakresie sprawozdawczości staty
stycznej i finansowej - Urząd Staty
styczny w Kielcach, ul. Wróblewskie
go 2. Zgłoszenia przyjmowane są do 
20.IU. 

• Zajęcia pracowni kompute
rowej - zapisy i infonnacje w Klubie 
"Polonez", Kielce, ul. Pocieszka 17, 
teł. 34-27-874. 

• Zajęcia samoobrony - Ośro
dek Wychowawczy, Kielce, ul. War
szawska 96.lnformacje: 368-60-39 

(wiek) 

Meble można było kupić z 30-procentową zniżką Fot. P. Polak 

"Euromeble" 
z atrakcjami 

Zakupy ze zniżką, konkursy 
dla dzieci, możliwość wygrania 
mebli za darmo i obejrzenia no
wości rynkowych -to atrakcje ja
kie przygotował na dwudniowy 
festyn salon .EUROMEBLE• przy 
Kieleckich Fabrykach Mebli. 

-To nie pierwszy festyn promocyj
ny jaki organizujemy - wyjaśnia ideę 

sobotnia-ntedzielnych atrakcji dla klien
tów dyrektor Kazimierz Rybczyński 
-Tym razem promocja połączonajest 
natomiast z otwarciem firmowego 
salonu Swarzędzkich Fabryk Mebli, 

usytuowanego pod tym samym da
chem, co "EUROMEBLE". 

Według szacunków organizato
rów festyn odwiedziło w ostatni 
weekend około tysiąca osób. Zainte
resowani mogli zrobić zakupy z trzy
dziestoprocentową zniżką. Jako no
wość wprowadzono konkurs z nagro
dą w postaci dannowych mebli - przy 
zakupie dostaje się specjalny zestaw 
kuponów, które trzeba przesyłać zgod
nie z określonymi zasadami i za pięć 
lat umeblowanie zmienia się już bez 
płacenia. (br) 

Nowe publikacje KTN 
Kieleckle Towarzystwo Na

ukowe i Polska Akademia Nauk 
- Oddział w Krakowie w serii 
.Nauk/ przyrodnicze• opubliko
wały kolejny, 25 numer . Rocz
nika świętokrzyskiego •. 

Zawarte są w nim interesujące 
artykuły z dziedziny leśnictwa, gle
boznawstwa, zoologii i klimatolo
gii dotyczące regionu kieleckiego. 
O Świętokrzyskim Parku Narodo
wym piszą prof. R Poznański (wy
niki badań dotyczących zasobów le
śnych w rezerwacie "Święty Krzyż"), 
dr J. Bąk (uszkodzenia modrzewia 
na Górze Chełmowej przez pochwi
ka modrzewiowca) oraz D. Woj
dan, R. PodJaski, J. Wypiórkie
wicz i A. Borkowski (obserwacje 
zwójek jodłowych). Dr A. Świercz 
zajęła się przekształceniami właści

wości gleb w Białym Zagłębiu , 
K. Zolbach - populacją zająca 
w woj . kieleckim, dr M. Bertman 
- pasożytami zaskrońców w okoli
cy Kielc, dr B. Ichniowska-Korpu
la- płazami i gadami Niecki Włosz
czowskiej, dr J. Bąk - motylami 
tego samego terenu, prof. Jerzy 
L. Olszewski G. Szałach i A. Ba
jer - wskaźnikami klimatu konty
nenta!nego w Łysogórach , zaś 
dr G. Zamowiecki- zgonami ludzi 
w Kielcach w kontekście oddziały
wania klimatu i pogody. 

Kieleckie Towarzystwo Nauko
we i Polska Akademia Nauk - Od
dział w Krakowie opubliko~ały 
także kolejny, 3 numer serii geolo
giczno-geograficznej "Studiów Kie
leckich". W wydawnictwie tym ór 
A. Chruszcz zamieszcza 3 :myku
ły dotyczące fauny górnokredowej 
z okolicy Włoszczowy (w tym na 
temat nowego stanowiska wystę
powaniajednego z jeżowców i no
wych danych o występowaniu śla
dów żerowania tej fauny). 
P. Szwarczewski prezentuje zmia
ny koryta angielskiej rzeki, 
dr G. Żarnowiecki zajmuje się wy
stępowaniem mgły i gołoledzi 
w Kielcach, dr W. WiJczyński pre
zentuje bardzo ciekawe przemyśle
nia dotyczące historii myśli geo
graficznej w Polsce, prof. J. Ćmak 
omawia sprawy ochrony przyrody 
na tle problemów energii, a dr B. Wój
towicz przedstawia opinie miesz
kańców gminy Nowa Słupia na te
mat form ochrony przyrody. 

Tak bogaty zestaw przedstawio
nej problematyki sprawia, że oby
dwa wydawnictwa KTN znajdą na 
pewno wielkie grono czyte!ników. 
Wszyscy zainteresowani zagadnie
niami związanymi z regionem świę
tokrzyskimjuż teraz z utęsknieniem 
czekają na kolejne publikacje towa
rzystwa. (Cez) 
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Agnieszka Fatyga, Kazimierz Kowalski, Marek Tercz i inni 

W przerwie poczęstunek dla wszystkich widzów 
Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach 
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AZS Wrocław - Kolporter Kielce 29:23 

Straciły podwójnie 
W kolejnym meczu o mistrzo

stwo l ligi B piłkarek ręcznych 
drużyna Kolportera Kielce prze
grata we Wrocławiu z AZS 23:29 
(11:10). 

Kolporter: Feldman, Sagan - Gru
ba 4, Zali ta 2 (l z karnego), Stokłosa 5 
(1), Pohrebnyak 3. Wodyk O, Rolak 7 
(2), Kołus 2, Kargul O. Kary:O minut 

AZS: Podralska, Gała- Jańczak 8, 
Ditńch 5, Gimen 3, Klamka O, Wańkow
ska O, Waligóra 9, Piecbocka 4, Fabija
niak O. Kary: 4 minuty. 

Sędziowali: P Dziedzic i W Marci
nek (Kraków). Widzów 100. 

- Zupełnie nie udał nam się wyjazd 
do Wrocławia - mówi trener kiełczanek 
Marian Siewrok - Ponieśliśmy same 
straty. Nie dość, że przegraliśmy mecz, 
który powinniśmy wygrać, to jeszcze tuż 
przed spotkaniem rozchorowała nam 
się podstawowa zawodniczka, Aneta 
Kulik, a na dodatek złodzieje włamali 
się do naszego autokąru. Wybili szybę i 
skradli parę rzeczy. Jedynie do Ani Ko
łus nie mam najmniejszych zastrzeżeń, 
pozostałe zawodniczki zawiodły, może 
z wyjątkiem Anety Sagan w bramce. Już 
do przerwy powinniśmy prowadzić 7, 8 
golami, lecz gdy się nie wykorzystuje 
kilku rzutów karnych i robi proste błędy 
w ataku, to trudno o korzystny wynik. 

S potkanie rozpoczęło się dobrze dla 
kiełczanek, które w 7 minucie objęły pro
wadzenie 3:0. 5 minut później gospody
nie już wyrównały, wykorzystując pudła 
naszych zawodniczek z rzutów karnych 
i "przejścia·' Agaty Rołak. W25 min po 
golach Rołak i Stokłosy zawodniczki 
Kołportera znów objęły prowadzenie 
10:7, a potem 11:8, lecz wrocławianki 
przed przerwą zniwelowały przewagę. 

Po zmianie stron przez pierwsze czte
ry minuty wrocławianki zdobywają czte
ry gole, nie tracąc ani jednego i w tym 
momencie trener Siewrok bierze czas. 
Kielczanki opanowują sytuację tylko na 
chwilę, bowiem w 47 minucie przegry
wają aż 14:21. Potem po golach Rolak, 
Grubej, Kolus i Pohrebnyak jest tylko 
21:24 (w 54 min), lecz gospodynie w 
końcówce nie dały sobie wydrzeć zwy
cięstwa. 

- Najważniejsze, że chociaż w 
dwumeczu z AZS jesteśmy lepsi, bo
wiem w Kielcach wygraliśmy różnicą 
siedmiu bramek. To może być przy
datne w końcowej tabeli - stwierdził 
trener Siewruk. 

Inne wyniki: Cracovia- AZS War
szawa 34:20 (19:7), AZS Katowice-

Dwa zwycięskie mecze Progressu 

Spaceridem 

AZS Poznań 33:24 (14: l l), Start Gdańc;k
Otmętl<raprowice 27: 12 (l4:4),AKS Gdy· 
nia-Dora Dzieri.oniów23:31 (12: 14), VJC
tcria Toruń- Słupia Słupsk nie odb}'i się. 
l. Dora 15 30 444-336 
2. Start 15 24 403-311 
3. Kolporter 14 16 337-320 
4. Słupia 14 16 404-342 
5. Cracovia 15 14 355-353 
6. Gdynia 15 14 381-381 
7.AZSK. 15 14 362-393 
8.AZSWr. 15 13 355-355 
9.AZSW-wa 15 12 374-411 
10. Otmęt 15 10 353-387 
1l.Victoria 13 10 319-396 
12.AZSP. 15 3 297-398 

W najbliższy piątek kielczanki roze
grają zaległy mecz z Victorią w Toru
niu. (pak) 

Spo. RT -., .-.,....,..-~-_;,_-·~, -- ..,.,., ... 

Bilardowy Puchar Polski 

Porażka Contaetu 
W pólfinalowym meczu bil~ 

wego Pucharu Polsld dn.rżyna Con
tactu 0 /K Kielce przegrafa w Bia
lymstoku z miejscową Elklą 1:3. 

Oto wyniki pojedynków (na pierw· 
szym miejscu gospodarze): Przemysław 
Marl<owski- Michał Turkawski 100:96 
w 14/1, Karol Augustynowicz- Paweł 
Rogalski 9:5 w "8", Dariusz Skurat -
Karol Skowerski 9:5 w "9", Krzysztof 
Struk- Radosław Babica 4:9 w "9". 

- Osiągnęli'my i tak wielki sukces, 
zajmując uzecie miejsce w kraju. Przy 
innym rozstawieniu zawodników była 
szansa na fmał, ale i takjesteśmyzado
woleni • powiedział nam prezes Święto· 
krzyskiego Okręgowego Związku Bilar
dowego, Marcin Krzemifiski. - Teraz 
Radek Babica wyjeżdża do Turcji na tur
niej z cyklu "Euro-Tour", a potem cze
kają nas spotkania ligowe. 

(pak) 

Swiętokrzyski zamiast kieleckiego 

Łueznieze porządki 
Jerzy Kula wybrany zostBI pre

zesem ŚW#ętolcrzysldego Olufgo
wego ZWiązku Łucmlczego, pod
czas zebrania sprawozdawczo
wyborczego, jakle odbyto się w 
ośrod/cu Steli/ na Stawiku. 

- Będzie to moja kolejna kadencja 
w roli szefa okręgowego związku łucz
niczego, który wobec nowej struktury 
administracyjnej kraju zmienił nazwę z 
Kieleckiego na Swiętokrzyski - powie
dział nam J. Kula. 

Prócz niego w skład nowego zarzą
du związku weszli: Waridemar Mołda 

(wiceprezes ds. sportowych), Wiktor 
Pyk (wiceprezes ds. organizacyjnych), 
Małgorzata Macbulska (sekretarz) i 
Ryszard Olejnik (skarbnik). 

Na czele 3-osobowej Komisji Re
wizyjnej stanęła Elżbieta Hajduk, na
tomiast Tomasz Śledzik kierować bę
dzie pracami Komisji Sędziowskiej . 

Miłym akcentem łuczniczego fo
rum b}'io uhonorowenie, obchodzcego 
jubileusz 30-lecia pracy szkoleniowej z 
najmłodszymi adeptami tej dyscypliny 
sportu - Leszka Mazera 

(wid) 

LZS-owsld ping-pong 
WCudzynowicachrozegrane Iena Batór (Włoszczowa) , 3. Dorota 

zostały mistrzostwa wojewódz- Koźbiał/Katarzyna Kaleta (Podzam
twa Zrzeszenia LZS szkól rolni- cze). Debel mężczyzn : l. Marcin Ko
czych w tenisie stalowym. wałski/Krzysztof SteCanek (Cudzyno-

Juniorki: l. Dorota Koźbiał (ZSR wice), 2. Karol Picheta/Maciej Mazur 
Podzamcze), 2. Karolina Chwalik, 3. (Podzamcze), 3. Łukasz Jajeśniak/ 
Wioletta Sambur (obie ZSR Cudzy- Rafał Przeniosło (Odonów). Mikst: l . 
nowice). Juniorzy: l. ŁukaszJajeśniak Karolina Chwałik/Marcin Kowalski 
(ZSR Odonów), 2. Maciej Mazur (Cudzynowice), 2. Monika Robak/ 
(ZSR Podzamcze), 3. Konrad Wątek Łukasz Jajeśniak (Odonów), 3. Do
(ZSR Cudzynowice). Seniorki: J. rota Koźbiał/Maciej Mazur(Podzam
Monika Robak, 2. Małgorzata Bała- cze). Drużynowo: l. Cudzynowice 61, 
ga (obie Odonów), 3. Jolanta Wójcik 2. Odonów 56, 3. Podzamcze 46 pkl 
(ZSR Włoszczowa) . Seniorzy: 1. Mar- -W imprezie startowało prawie 80 
cin Kowałski (Cudzynowice), 2. Karol zawodniczek i zawodników, a niektóre 
Picheta (Podzamcze), 3. Piotr Made- pojedynki stały na dobrym poziomie-

po Mazurach rak (Cudzynowice). Debel kobiet: l . powiedział nam sekretarz Rady WoJe
Monika Robak/Małgorzata Gómiak wódzkiej LZS w Kielcach, Jerzy Kuła. 
(Odonów), 2 . Jołanta Wójcik/Magda- (pak) 

~--------------------------------~--~~------------------~ 
Bezkonkurencyjny Kuza Dwa wysokie zwycięstwa od

niosły pilkarlei ręczne Progres
su/Łysogór Kielce w kolejnych 
meczach drogoligowych rozgry
wek. W sobotę kielczanki poko
nały w Giżycku miejscowy UKPR 
42:19 (21:7), zaś wczoraj zwy
ciężyły w Suwalkach Press Hań
czę 36:25 (15:13). 

Progress: Działa - Rusak 4 i 3, 
Tarławska 7 i 9, Kmiecik 6 i 4, Forma 
8 i 8, Pyczek l i O, Adamiec 5 i 2, Apa
nowicz 7 i 4, Mi szczyk 2 i l, Rutka 2 i 
5. Najwięcej goli dla UKPR zdobyły: 
Kulnik 9 i Grzeszczyk 5. Dla Hańczy: 
Kozun II, Zielińska 5. 

Na początku pierwszego meczu 
gospodynie objęły prowadzenie 2:0, 
lecz po kwadransie kielczanki wygry
wały już 13:3 i emocje się zakończyły. 
Słabiutki ze pół z Giżycka nie był 
w stanie przeciwstawić się rywalkom 
i jedyną niewiadomą były rozmiary 
zwycięstwa Progre su. 

Pierwsza część niedzielnego spo
tkania była bardzo wyrównana, a· pro-

wadzenie zmieniało się dość często. 
Po zmianie stron wystarczyło lO mi
nut szybszej gry i kielczanki wyszły na 
prowadzenie 21 : 15. 

- Na początku dziewczęta chyba 
trochę zlekceważyły rywalki i stąd taki 
wynik. Potem było już znacznie lepiej 
- powiedziała trener Progressu, Ewa 
Kruk. 

Inne wyniki: MKS Kwidzyn - Znicz 
Kętrzyn23:14(12:6), Ochota Warsza
wa-KMKS Kraśnik 19:28 (13:12), 
MKS Zgierz- Varsovia30:18 (15:8). 

l. Kraśnik 13 24 433-228 
2. Kwidzyn 11 22 360-199 
3. Progress 13 20 422-273 
4_ Znicz 13 12 256-261 
5. Zgierz 12 12 267-257 
6. Ochota 12 lO 217-339 
7. Press 13 5 240-398 
8. Varsovia 12 4 217-351 
9. UKPR 13 3 218-395 

27 marca Progress zagra w Kiel
cach z MKS Zgierz. 

Castingowey w akeji 
Już po raz dziewiąty w hall 

Miejskiego Szkolnego Ośrodka 
Sportu w Busku rozegrane zosta
ły ogólnopolskie zawody castin
gowe. Stawką zawodów byt pu
char ufundowany przez prezesa 
Polsldego Związku Wędkarskiego 
województwa świętokrzyskiego. 

-Były to kolejne, bardzo udane za
wody. Poziom prezentowany przez za
wodników był niezwykłe wysoki i mógł 
zadowolić nawet największych mal
kontentów - powiedział nam Jacek 
Kuza,jeden z organizatorów imprezy. 
Szkoda tylko, że nie udało nam się 
wygrać rywalizacji w klasyfikacji dru
zynowej. 

3. Sebastian Janke (Warszawa). 
Dzieci do lat 14: l. Mateusz Tar-

gosz, 2. Sebastian Talar, 3. Sławomir 
Cykulski, 4. Nina Miziołck. (mac) 

Końcowe wyniki - drużynowo: L 
Katowice, 2. Busko l, 3. Warszawa 

(pak) Kobiety: Monika Talar (Katowi-
r--------------------------. ce), 2 Urszula Wiodarska (Busko), ~ 

MULTJ LOTEK 3. Renata Kuza (Busko). Semorzy· l. O 

4,12,13,14,20,29,33,34,45,49, 
52,57,60,61,62,65,67,69,70,73 

Jacek Kuza (Busko), 2. Marek oga ~ 
(Katowice), 3 Piotr Sapigórski (Ka- ~ 
towice). c 

Juniorzy: l. Dariusz Wolicki (Bu- ~sztof Władny (pierwszy z lewej) jest wielką nadzieją krajowego ~ 
sko), 2. KrzysztofWładny (Busko), castingu Fot. M.lmosa 

l 
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Mali pacjenci z "Górki" dziękują za pomoc 

Dar serca 
Dziecięcy Szpitalik Kom

pleksowej Rehabilitacji.Górka• 
w Busku-Zdroju jest o~rodkiem 
szczególnym, jednym z kilku 
tego typu w kraju. Na leczenie 
trafiają tu m.in. dzieci z pora
żeniem mózgowym, wymaga
jący troskliwej opieki oraz wie
lu skomplikowanych zabiegów, 
niewykonalnych w warunkach 
domowych. 

W przeszłości niejednokrotnie 
zdarzało się więc, że po zakończe
niu kuracji rodzice nie zgłaszali się 
po dziecko ... Inne statystyki mówią. 
że aż 40 procent ojców opuszcza w 
takim przypadku swoją rodzinę! 

· Małych pacjentów "Górki" po
stanowiła wspomóc redakcja "Sło
wa Ludu". Podczas aukcj i pamią
tek sportowych, przeprowadzonej 
na Balu Mistrzów Sportu uzbiera
liśmy ponad dwa tys iące zł. S przęt 

sportowo - rehabilitacyjny, kupio
ny za te pieniądze. dwa tygodnie 
temu tygodniu trafił do huskiego 
szpitala i od razu zaczął służyć 
małym rehabilitantom. W miniony 
czwartek odbyła się w szpitalu mała 
uroczystość oficjalnego przekaza
nia steppera, sztucznej łodzi wio
słowej i populamych "piłkarzyków". 

-Jesteśmy wam bardzo wdzięcz
ni za tę akcję - powiedział Tadeusz 
Oryniak, prezes zarządu spółki 

Dzieci z "Górki" podziękowały piosenkami 

mamy duże. Nasi mocno doświad
czeni losem pacjenci będą dzięki 
temu milej spędzać swój wolny czas 
a w szpitalu jest to bardzo ważne. 
Bardziej skuteczny będzie też pro
ces leczenia. W imieniu dzieci, ich 
rodziców, lekarzy, specjalistów od 
rehabilitacji i całego zespołu jesz
cze raz serdecznie dziękuję. 

A dzieci podziękowały jeszcze 
piękniej, śpiewając piosenki i wrę
czając ąam swoje wspaniałe prace 
plastyczne. 

sprawność rąk i koordynację rucho
wą - mówił dr Adam Bandyra, gdy 
oglądaliśmy szpitalne sale. - To 
szczególnie ważne pacjentów z dzie
cięcym porażeniem mózgowym i in
nymi problemami neuroortopedycz
nymi. Im więcej mamy takich urzą
dzeń, tym lepiej możemy naszym 
podopiecznym zorganizować czas. 
A i goście, którzy nas odwiedzają, 
też mają co robić . Taka sportowa 
rywalizacja zdrowych z chorymi 
dobrze wpływa na rozwój socjalny 
dzieci. 

Pokaz karate był dużym przeżyciem dla dzieci i ... karateków 

Szpital "Górka" zbudowany zo
stał w roku 1926. Od dwóch lat prze
chodzi gruntowną modernizację , 
której celem je s i dostosowanie pla
cówki do standardów Unii Europej
skiej. Pornaga w tym założony w 
ubiegłym rokubuski oddział .. Fun
dacji Dzieciom", którego dyrekto
rem jest Halina Wielogórska. 
- Chcielibyśmy jak najszybciej do
stosować nasz blok operacyjny do 
wymogów XXI wieku - mówi pani 
dyrektor i jednocześnie przełożona 
pielęgniarek z ,.Górki'". - Wykonu
jemy tu bardzo poważne i specjali
styczne zabiegi operacyjne w zakre
sie ortopedii dziecięcej. Co bardzo 
ważne, zespół medyczny, który przy
gotowuje i kwalifikuje dziecko do 
zabiegu pracuje potem przy jego re
habilitacji. Wszyscy wiedzą więc do
skonale co i jak chcemy osiągnąć w 
leczeniu. W przypadku porażenia 
mózgowego operacja jest często 
tylko wstępem do właściwej rehabi
litacji . Dlatego zależy nam , aby 
szpital nie zmieniał profilu swoje
go działania. Fundacja zdobywa pie
niądze organizując koncerty, aukcje 
prac plastycznych. Wszystkich. któ
rzy chcą nam pomóc, zapraszam w 
maju do Kieleckiego Centrum Kul
tury na wielki koncert charytatywny 
z udziałem m.in. Filharmonii Kie
leckiej i Wiesława Ochmana. 

"Uzdrowisko Busko-Solec". - Ten 
sprzętjest świetnym uzupełnieniem 

naszych niedoborów w tym zakre
sie a nie ukrywam, że potrzeby 

a pięknej wyklejance, ofiaro
wanej naszej redakcji przez dzieci 
jest napis: "W dowód wielkiej 
wdzięczności za okazane serce, mali 
pacjenci szpitala "Górka'" . 

Sponsor główny: EXBUD S.A.· 
Nagroda główna 

- samochód osobowy Daewoo matiz 
• Codziennie nagroda na numer szczęśliwej karty 

• W piątki nagrody specjalne 
w kategorii "Magazynek" - dziś l 000 zł 

• Łączna pula nagród - 50.000 zł 

Wraz Y: _Magazynem"(l2.III. 1999), otrzymali Państwo kartę konkursową, za
wierającą 6 plansz z naniesionymi liczbami. Codziennie w naszej gazecie zamieszcza
my specjalne kupony konkursowe wrlll z zestawami liczb. Należy odnaleźć je na swojej 
karcie i zakreślić tak, aby pozostały nadal czytelne. Z chwilą zakreślenia wszystkich 
liczb, znajdujących się w danej planszy - wygraleś nagrodę, której nazwa znajduje się 
obok. 

Warunłi otizymania nagrcx!y: 
l. Zakreślenie wszystkich liczb w danej planszy. 
2. Posiadanie wszystkich kuponów konkursowych, drukowanych 

w "Słowie Ludu" do dnia stwierdzenia wygranej (może brakować jednego). 
3. Zgłoszenie faktu wygranej osobiście lub telefonicznie do godz. 16 dnia następnego 

(w przypadku wygranej w piątek lub sobotę do godz. 16 w poniedziałek) do Biura Obsługi 
Konkursu: Kielce, ul. Wesoła 4'!/49, te!. (041) 344-59-19 (czynne w godz. 
9-16). 

4. Pozytywna identyfikacja karty wygrywającej, dokonana przez Biuro Obsługi 
Konl'Ursu. 

Uwaga! W przypadku niezgłoszenia wygranej (tylko wtedy, gdy będą zakreślone 
wszystkie liczby)z kategorii "Magazynek" - zgodnie z regulaminem - nagroda w wyso
kości l 000 zł powiększa pulę wygranej w tej kategorii!! ! 

NAGRODA DNIA: Dzisiaj już 300 zł. 
Do soboty do godz. 16.00 nikt nie zgłosił wygranej. 
Codziennie drukujemy numer szczęśliwej karty, której posiadacz otrzyma 100 zł. 

Jeżeli nikt dzisiaj do godz. 16 nie zgłosi do nas tej wygranej · przechodzi ona na dzień 
następny, powiększając jej wartość. Wygraną na numer szczęśliwej karty należy zgłosić 
(osobiście lub telefonicznie) w Biurze Obsługi Konkursu. 

Dziś szczęśliwy numer karty 916648 

l li DZIEŃ 3. 450 461 
1S.lll.1999 r. 

344 li 464 li 290 li 270 
WYTNU! ZACHOWAJ! 

Szczegółowy regulamin naszej loterii, zatwierdzony przez Izbę Skarbową w Kiel
cach, znajduje się do wglądu w siedzibie naszej redakcji (Kielce. ul. Wesoła 47/49). 

UWAGA! Wraz z dzisiejszym wydaniem "Słowa Ludu" 
- dru a bez łatna karta konkursowa. 

UWAU! PRIMICJA UWAGA! 
MEBLE+DEK MEBLE= .IJIIAEWOO M AT l Z 

BIOPROGNOZA: 
niekorzystna 

. KIELCE 
3 

... SANDOMIERZ 

-

1362111'12 

POGODA. 

Pogodnie. lokalnie wzrost za
chmurzenia (zwłaszcza na wscho
dzie regionu). Na ogól bez opa
dów. Temperatura maksymalna w 
dzień od + l st. do 4 st. W nocy 
również będzie pogodnie) zachmu
rzenie maJe lok. umiarkowane). 
Zamglenia a lok. może być mgli
sto. Temperatura minimalna od -3 
do -7 st. (lok. możliwa niższa). 
Wiatr słaby i umiarkowany prze
ważnie z kierunków wschodnich. 

SŁONECZNIE ZACHMURZENIE POCHMURNO DESZCZ BURZA MGŁA ŚNIEG WIATR 

• Widzialność rano lokalnie zmniejszona, dniem do-
bra, warunki drogowe dobre. 

SPRZEDAŻ MEBLI 

---~ DEK 
ID KIELCE, UL OLSZEWSKIEGO 9, 
W tel. 34-501-72, fax 34-548-75 

<( Na sztucznej łodzi ćwiczy Pa-
::::E weł · ·autor 

W rewanżu obejrzały atrakcyjny 
pokaz w wykonaniu zawodników 
Kieleckiego Klubu Karate Kyoku
shin. Fachowy i dowcipny komen
tarz wiceprezesa KKKK, Tomasza 
Kęćko przybliżył pacjentom "Gór
ki"' tę tajemniczą dyscyplinę a wy
konywane przez karateków trudne 
ćwiczenia wzbudzały niekłamany 

zachwyt nie tylko najmłodszych wi
dzów. - Bardzo się cieszę, że mogli
śmy tu dziś wystąpić - powiedział 

instruktor KKKK, Marek Prasek. 
-To było duże przeżycie. Po poka
zie podszedł do mnie jeden z chłop
ców i powiedział, że po powrocie 
do domu będzie miał co opowia
dać, bo nareszcie zobaczył prawdzi
wych karateków. Ponieważ prowa
dzę zajęcia w Busku, umówiłem się 
od razu, że będziemy zaglądać czę
ściej do ,.Górki'" i podtrzymywać 
małych pacjentów na duchu. 

- Sprzęt, który otrzymaliśmy. 

Dziękujemy, ale w tej akcji byli
śmy tylko pośrednikami. Wdzięcz
ność naJeży się przede wszystkim 
posłowi Henrykowi Długoszowi i 
pozostałym uczestnikom aukcji. 
Osobne podziękowania składamy 
Kieleckiemu Klubowi Karate 
Kyokushin. 

SłAWOMIR SUER IIIIII 
KIELCE, os. SŁONECZNE WZGÓRZE 33 

~ tel. 36-866-65, fax 33-181-86 
LO 

ma bardzo e działanie na 

SGmoch64, nA Jc1ióry trzebG CllelcGć 4 miesiące l W "Sławte Ludu" 
mośesa go mieć od. r,Jct i aa. da,rmol W "Ma,gQ,8JJBie", 12 ma.rca. 
WIELKA LOTERIA JUBILEUSZOWA 

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Na boiskach ekstraklasy 

Mistrz - in minus 
Wydarzenia 18. kolejki o mi

strzostwo pilkarskiej l ligi kome".. 
tuje Adam Topolski, trener Lecha 
Poznań. 

-Tym razem najciekawiej było w Po
znaniu, gdzie moja drużyna walczyła z 
warszawską Legią. Choć w meczu nie 
pacH ani jeden gol, pojedynek mógł się 
podobać. Sporo było walki zawodnicy 
stworzyli kilka dobrych sytuacji. Uwa
żam. że remi je l na zym ukcesem. 
Lech w tej chwili dysponuje gorszym skła
dem niż Legia. Podzial punktównajbar
dziej u atysfakcjonowal Wisłę Kraków, 
Widzew Łódź i Polonię Warszawa. A 
propos _Czarnych Ko z ul'"- start w run
dzie wio ennej mają wprost wymarzony. 

· Trzy mecze. komplet punktów, aż l Ostrze-

!onych goli. To robi wrażenie. Polonia 
gra z rozmachem, pomysłowo. alakuje 
od pierwszej do ostatniej minuty. Jed
nak, mimo sympatii do warszawskiego 
klubu myślę, że za kilka kolejek Polonię 
"złapie zadyszka" i w końcowym rozra
chunku podopieczni Dańusza Wdow
czyka nie będą się liczyć. 

Jeszcze w ubiegłym tygodniu kandy
datem numer l. do padku była Odra. 
Ale oto wodzistawianie zdobyli 6 pkt. 
i mają już bezpośredni kontakt punkto
wy z rywalami. In minu zaskakuje po
stawa tKS Łódź. Mistrzowie Polski gra
ją bez wyrazu, tatycznie. Dla mnie, po 
Ruchu Chorzów i Bełchatowie. właśnie 
ŁKS jest największym zaskoczeniem in 
minustt:jwiooly. (mac) 

W meczu ekstraklasy Lech Poznafi bezbramkowo zremisował z Le
gią DAEWOO Warszawa. Na zdjęciu piłkarz Lecha Krzysztof Piskuła 
(lO) przeskakuje nad leżącym Maciejem Murawskim Fot. PAP- R. Sikora 

Pam Anna Domagała zamieszkała 
w Kielca h p!Z) ul. Hanki Sawickiej l S 
trafnie wytypowała \V)niki \~orajszych 
potkań naszych drugoligowcó\ i w na
grodę Otrz}ma 200 zł. Przypomnijmy że 
nasz konkurs ponsoruje aż sześciu świę
tokrzyskich parlamentarzystów: senator 
Jerzy Suchański oraz posłowie: Wdlde-

mar Bartosz. Henryk Długosz. Stani
sław Głowacki Zdzisław Kalamaga 
i Czesław Siekierski 

a kolejne kupony oczekujemy 
do najbhż zego piątku (19 bm.) . 
W tym tygodniu na zwycięzcę- >Aj łomo
nego drogą losowania - czeka nagroda 
wwysokości IOOzł. (pak) 

Zgadnij 
wyniki 

KSZO Ostrowiec- Unia Tarnów .... : .... ( .... : .... ) 

Ceramika Opoczno -Korona Kielce .... : .... ( .... : .... ) 

Imię i nazwisko ......................................................... .. 

Adres ........................................................................... . 
25- 363 Kielce, ul. Wesoła 47/49 kupon nr3 

+ Lewis skrzywdzony w Nowym Jorku + Holyfield 
zadowolony • Kobieta zadecydowała • Będzie rewanż 

Remisem zakoficzyła się w sobotę wieczorem pięściarska walka o zunifikowany tytuł mistrzowski w wadze ciężkiej 
pomiędzy Brytyjczykiem Lennoxero Lewisem (z lewej) i Amerykaninem Evanderem Holyfieldem Fot. PAP/EPA 

Koszykarki 
STK/Peńopol 

w II lidze 
Czytaj na stronie 5 

Moje 
olimpiady 

Czytaj na tronie 7 

Uczeń 

,,Kosy'' 

Zloty medal biathlonowych mi
strzostw świata w biegu masowym 
(12,5 km), w norweskim Holmen
kołlen zdobyła Ukrainka Olena 
Zubriłowa (na zdjęcuiu) 

Fot. PAP/EPA 

ZC7ególy o walce C7Jiaj na eronie 6 

Szansa kieleckich koszykarzy 

Będzie polskie NBA 
Jeżeli koszykarze Cersanitul 

/Nomi Kielce awansują w tym 
roku do ekstraklasy i utrzymają 
się w niej zajmując co najmniej 
dwunaste miejsce, staną przed 
historyczną szansą gry w pierw
szej w Polsce lidze zawodowej. 

W obotę w Sosnowcu, przed 
meczem koszykarskich gwiazd 
Wschód - Zachód, odbyło ię po
tkanie Rady adzorczej Polskiej Lig~ 
Ko Z}kówki. U taJono na nim. że 
od sezonu 2000/200 l rozpocznie 
rozgrywkr zawodowa liga kosLy
kówki . 

- Dy ku ~a była trudna, ale pod
C7a gło owania w zy cy byh za ligą 
zawodową . - powiedział nam preze 
PLK. Wiesław Zych.- Jest je zcze wiele 
zczegółów do dogranra, ale wiadomo 

na pewno, że w lidze zagra nie więcej 
niż dwanaście drużyn, reprezentujących 
Sportowe Spółki Akcyjne. 

W jutrzej zym wydanru _Słowa 
Ludu~ ob Le my wywiad 7 preze e m 
Zychem, a w nim wszy tkie zczegół 
dotyczące zawodowej ligi. A już dzi ' . 
na lr. 6 relacja z Meczu Gwiazd 
W chód -.Zachód. 

SŁAWOMIR SIJER 

Kosz Zachodu atakuje Kendall Williams z Sopotu (w białej koszulce), 
jeden z najlepszych zawodników polskiej ekstraklasy Fot. autor 

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Avia Świdnik- KSZO Ostrowiec 2:3 (2:3) 

Zwycięskie błędy 
Udał się wyjazd drużynie 

KSZO Ostrowiec do ŚWidnika. 
.Hutnicy• po twardym boju wy
grali 3:2 (3:2) i wzbogacili się o 
kolejne trzy punkty. 

l :0 Ziarkowski (9) , l-1 Bislki (16 
kamy) , 1:2 Bilski (19) , 2:2 Teodoro
wicz (39) , 2:3 Budka (41) . 

Avia: Krawczyk- Machnikowski, 
Bartoś, Bednaruk - Wojciechowski, 
Klajda (79 Piasecki), Gamla, Prokop, 
Teodorowicz (82 Basiński) - Sawa, 
Ziarkowski. 

KSZO: Jojko - Jop, Kut, Pasio
nek (64 Gumieniak) - Kaczorowski, 
Budka, Bil ski, Kot, Stokowiec- Świe
rad (85 Wójcik) , Żelazowski. 

Sędziował A. Barrnosz z Warsza
wy. Żółte kartki: Teodorowicz - Jop, 
Kot. Widzów 1200. 

To był dziwny mecz. No bo tak- w 
pierwszej połowie padło aż 5 gol~ były 
emocje i szanse na kolejne bramki. Ale 
ta część meczu stała na słabiutkim 
poziomie. Wszystkie bowiem bramki 
były efektem prostych błędów w de
fensywie. Natomiast druga polowa, 
mimo, że nie padła ani jedna bramka 
stała na lepszym poziomie. 

wodnik znów wpisał się na listą strzel
ców po 3 minutach. -To była składna 
akcja. Kot wypuścił w uliczkę Stokow
ca. Ten ostatni zauważył Bilskiego, 
który huknął z woleja i futbolówka 
zatrzymała sią w siatce - powiedział 
nam kierownik drużyny, Marek 
Młodnic.k:i . Avia nie mając nic do stra
cenia ruszyła do zdecydowanych ata
ków. Przewaga gospodarzy uwidocz
niona została w 39 min. Obrońcy 
KSZO sygnalizowali spalonego a tym-

czasem Sawa wyszedł na pozycję je
den na jeden z Jojko. Bramkarz KSZO, 
co prawda odbił futbolówką, ale nad
biegający Teodorowicz dopełnił for-. 
malności . Na tym nie koniec emocji 
w tej części . W 41 min Świerad ograł 
dwó:::h rywali, wycofał do Budki, któ
ry nie pomylił się . 

Po zmianie stron drużyny popra
wiły znacznie grę obronną. Nie było 
już prostych kiksów i nieporozumień . 

KSZO zagęścił środek pola i kontro-

Rozpoczęło sią od ofensywnych 
akcji. W 9 min Teodorowicz uciekł 
lewą stroną, dośrodkował na środek 
pola karnego a tam Ziarkowski mimo 
asysty Budki i Pasionka wpakował 
piłkę do siatki. Gospodarze cieszyli się 
krótko. W 16 min -grający po prawej 
stronie Kaczorawski wpadł na pole 
karne i Machnikowski nie widząc in
nego wyjścia sfaulował go. Warszaw
ski arbiter natychmiast wskazał "na 
wapno". Pewnym egzekutorem ,jede
nastki" okazał się Bil ski. Ten sam za- Arkadiusz Bilski (przy piłce) rozegrał w Świdniku bardzo dobry mecz 

Korona - Hetman Zamość 2:0 

Meez Pastuszki 
W drugoligowym meczu pil

karze Korony, pokonali wczoraj 
w Kielcach .jedenastkę• Hetma
na Zamość 2:0 (0:0) po bram
kach Macieja Pastuszki w 47 i 79 
minucie. 

Korona: Pyskaty- Grzesik, Pacoń, 
Ruszkawski (46 Mudoh) - Cichoń, 

Heinrich, Kozak, Trestka, Kozubek 
- Kubicki (89 Salwa), Pastuszka. 

Hetman: Łukiewicz - Turkowski, 
Wasilitczuk, Bożyk- Manelski (76 Ju
rok), Pranagal, Sobczak, Cios, Bartos 
(61 Emaefule)- Pidek (33 Piechniak), 
Pliżga. 

Sędziował: P. Maurek z Krakowa. 
Żółte kartki: Heinrich, Turkowski, czer
wona kartka: Turkawski (80 min) . 

Bohaterem spotkania był strzelec 
obu bramekdla Korony Maciej Pastusz
ka Najpierww47 min. gryładną "głów
ką" wykończył dynamiczną akcję prawym 
skrzydłem Jacka Kubickiego, a na nie
spełna kwadrans przed końcem spotka
nia popisał się indywidualnym rajdem 

przez pół boiska, "uciekł" obrońcom 
Hetmana i obok wybiegającego z bramki 
Sebastiana Łukiewicza, pewnie strzelił 
do siatki. pieczętując w pełni zasłużone 
zwycięstwo kielczan. 

- Cieszę się , z dwóch strzelonych 
bramek, jednak najważniejsze jest 
zwycięstwo drużyny i trzy punkty, wy
walczone po trudnej walce. Przy 
pierwszym golu miałem chwilę za
wahania, kiedy widziałem lecącą w 
moim kierunku półgórną piłkę. Nie 
wiedziałem czy zdecydować się na 
strzał nogą czy też głową. Odrucho
wo rzuciłem się "szczupakiem" i naj
ważniejsze, że trafiłem do bramki. 
Przy drugim golu ładnie "z klepki" 
dograł mi Mudoh, a ponieważ 
obrońca trochę się zagapił, zdecydo
wałem się na indywidualny rajd, któ
ry okazał się skuteczny- powiedział 

nam po meczu M. Pastuszka. 
Pastuszka już w pierwszej połowie 

mógł wpisać się na listę strzelców. 
W 18 minucie po dośrodkowaniu z rzu-

Dariusz Kozubek (z lewej) choć nie zdobył gola, przyczynił się 
do ważnego zwycięstwa kielczan Fol P. Polak 

tu wolnego Dariusza Kozubka z 8 me
trów minimalnie niecelnie "główkował". 
Kopię tej sytuacji oglądaliśmy w 27 
minucie. Jeszcze raz przed przerwą pra
cowity napastnik Korony dał się we 
znaki defensywie Hetmana Tym razem 
po składnej akcji Tomasza Trestki, Ce
zarego Ruszkowskigo, i Jacka Kubie
kiego, lecz piłkę zablokował jeden 
z obrońców gości. 

Jeśli dodać do tego wymarzoną 
wręcz sytuację jaką w 20 minucie miał 
Dariusz Kozubek, po dokładnym po
daniu Kozaka, kiedy to piłka po po
przeczce wyszła na aut, to goście po
winni byćzadowole~ iż stracili w Kiel
cach tylko dwa gole. 

Zamościanie praktycznie przez całe 
spotkanie ograniczali się tylko do obro
ny. Jedynie po utracie pierwszego gola 
nieco śmielej zaatakowali, ale szybko 
zostali skontrowani. Bramkarz Koro
ny, Krzysztof Pyskaty praktycznie ani 
raz nie był poważniej zatrudniony. Do
dajmy, że He_trnan kończył mecz w dzie
siątkę, gdyż w 80 minucie drugą żółtą i 
w efekcie czerwoną kartkę ujrzał Da
riusz Turkowski. 

- Cieszę się, że mimo kontuzji To
masza Pietrasińskiego , Krzysztofa 
Złotka i choroby Dariusza Gawlika, 
którego w piątek zmogła grypa, zespół 
potrafił się zmobilizować i odnieść zwy
cięstwo. Ma ono tym większą wartość, 
że był to już trzeci nasz trudny mecz w 
tym tygodniu, a zawodnicy dobrze wy
trzymali go kondycyjnie, imponując 
mądrą taktycznie grą - stwierdzi ł po 
meczu odbierając gratulacje trenerKo
rony, Włodzimierz Gąsior. 

Wyższość Korony w dzisiejszym 
meczu nie podlegała dyskusji. Moi za
wodnicy tylko statystowali na boisku 
i nie wypracowali sobie praktycznie ani 
jednej dogodnej sytuacji do strzelenia 
gola. Mam pretensje do obrońców 
o bezsensowną grę na spalonym, którą 
ułatwili zadanie kielczanom -skomen
tował postawę swych podopiecznych 
trener Hetmana Jerzy Krawczyk. 

DARIUSZ WIKŁO 

lował przebieg wydarzeń. W 64 min 
"hutnicy" byli blisko zdobycia kolej
nego gola, ale Stokowiec, po zagra
niu Bilskiego trafił w poprzeczkę. 

Po meczu powiedzieli: 
Krzysztof Szefler (trener Avii) : 

- Mogliśmy zremisować ten pojedy
nek. Niestety, zabrakło nam wytrwa
łości i konsekwencji w grze. KSZO 
to doświadczona drużyna. Ja mam 
do dyspozycji przede wszystkim mło
dych graczy. 

HenrykApostel (trener KSZO): 
W pierwszej połowie obie drużyny grały 
fatalnie w obronie. I nam, i Avii przy
trafiały się szkolne błędy. W Świdniku 
zagraliśmy w nowym zestawieniu 
i powiem szczerze, że przypadło mi ono 
do gustu. Najważniejsze, że zdobyli
śmy trzy punkty. (mac) 

Fot. M. Cender 

Widzew 
już trzeci 

* Ruch Radzionków - GKS Kato
wice l: l (l: 1). Jarosz 39- Mandzieje
wicz23. Widzów4200. 

• Polonia Warszawa - Ruch Ch0· 
rzów 3:0 ( l:O) . Moskal13, Dąbrowski 
68, Tarachulski 76. Widzów 1100. 

• Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze 
0:1 (0:1). Gierczak25. Widzów 5400. 

• Lech Poznań - Legia Warszawa 
0:0. Widzów 17000. 

• Widzew Łódź- Amica Wronki 3:0 
(2:0) Wichoiarek 18, 89, Czajkowski 
23. Widzów 5000. 

*Odra Wodzisław- ŁKS Ptak Łódź 
2: l (I :0). Kampka 14, Nosal65- Gór
ski 85 kamy. Widzów 5000. 

• Stomil Olsztyn- GKS Bełcható~ 
0:2 (0: 1). Bykowski 45, Szarpak 68. 
Widzów 6000. 

• Zagłębie Lubin - Wisła Kraków 
0:3 (0:2). Frankowski 41, 85, Kałużny 
45 .. Widzów 4000. 

l. Wisła 18 46 42-14 
2. Lech 18 37 37-17 
3.Widzew · 18 34 33-21 
4. Legia 18 33 22-14 
S. Górnik: 18 30 24-17 
6.Polonia 18 29 30-22 
7.Amica 18 23 25-29 
8. Radzionków 18 23 25-20 
9. Bełchatów 18 23 19-28 

10. Zagłębie 18 20 26-31 
11.Pogoń 18 19 22-33 
12.Chorzów 18 19 14-29 
13.ŁKSPtak 18 18 18-27 
14. Stomil 18 17 16-26 
15.Katowice 18 18 17-32 
16. Odra 18 15 19-29 

Za tydzień : Katowice- Amica Bel-
chatów - Lech, Chorzów - Zagłębie 

Górnik - Odra, ŁKS Patak - Polonia 
Wista - Stomil, Legia - Radzionków, 
Pogoń - Widzew. (mac) 

N a boiskach II ligi 
Grupa l 

• Odra Szczecin - Grunwald 
Ruda Śląska l: l ( 1:0). Benesz 10 
karny- Kudełko 75 . Widzów 700. 

• KS Myszków - Raków Czę
stochowa 2:1 (0:0) . Okoń 83 , Ko
łaczyk 89 - Wilk 51 karny. Widzów 
1000. 

• Aluminium Konin- Elana To
ruń 1:1 (1:1) . Bugaj 18 karny 
- Hańczewski 40. Widzów 3400. 

• Odra/Varta Opole - Lechia 
Zielona Góra 2: l (l: O). Chifon 54, 
Kucharski 58 karny. Widzów 4700. 

• Polonia Bytom - Naprzód Ry
dułtowy 2:0 (0:0). Razakowski 58, 
Szałapa 67. Widzów 1000 

• Grodin Grodzisk Wielkopol
ski - Karkonosze Jelenia Góra 4: l 
(2:0). Kaziów 6, 39, Rosiak 68, 01-
szowiec 79- Grad 77. Widzów 700. 

• Pauzowały : Śląsk Wrocław 
i Lechia Polonia Gdańsk. 

L Aluminium 15 31 23-12 
2. Myszków 15 29 22-17 
3. Groclin 15 28 30-23 
4. Raków 15 27 25-12 
5. Grunwald 15 21 23-25 
6. Polonia/Lech 14 21 20-16 
7. 0draSz. 15 18 17-15 
8. Odra O. 14 18 17-15 
9. Elana 15 17 20-25 

10. Śląsk 13 17 18-13 
1l.Polonia 15 17 10-14 
12. Naprzód 15 15 14-22 
13. Karkonosze 15 13 13-26 
14. Lechia 15 8 11-28 

SOBOTA 
DUży LOTEK 

9, 11, ll, 31, 40,48 
NUMEREK 

18 (5, 10, l4, 17) 

Grupa 11 
*Avia Świdnik - KSZO Ostrowiec 

2:3 (2:3) Ziarkowski 10, Teodorowicz 40 
- Bilski 17 kamy, 20, Budka 42. Widzów 
1000. 

* Korona Kielce - Hetman Zamość 
2:0 (0:0). Pastuszka 46, 79. WJdzów2ro>. 

*Unia Tarnów- Ceramika Opoczno 
0:0. Widzów HXXl 

* Hutnik Kraków - Górnik Łęczna 
1:1 (0:1). Lacsabidze 49- Feliksiak 23. 
Wtdzów HXX>. 

* Piotrcovia Ptak Piotrków Tryb. 
-RKS Radomsko O: l (0: l) Dopierala45. 
Widzów 3ro>. 

• Jeziorak llawa- Petrochemia Płock 
2:3 (0:2). Widzów2000. 

* Stal Sanok- Stal Stalowa Woła 0:2 
(0: 1). Klempka 5, Podlasek 48. Widzów 
700. 

• Pauzowal: Wawel Kraków. 

L Ceramika 16 34 29-12 
2.KSZO 16 33 37-15 
3. Górnik 16 31 23-12 
4. Petrochemia 16 31 25-16 
5. Korona 16 28 19-13 
6. Stal SW 15 24 23-17 
7. Radomsko 16 23 20-17 
8. Hetman 16 22 11-17 
9. Unia 16 22 17-16 

10. Hutnik 16 20 17-19 
11. Jeziorak 16 19 21-21 
12. Piotrcovia 16 15 13-17 
13. Wawel 15 13 12-27 
14.Avia 16 13 15-30 
15.Sanok 15 3 9-42 

(mac) 

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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l 
Efektowna inauguracja wiosny w Daleszycach 

Odrodzenie Spartakusa 
W pierwszym meczu wiosen

nej rundy rozgrywek Spartakus 
Daleszyce pokonał Karpaty Kro
sno 3:1 (0:1). Gole strzelili: Pin
dral 53 kamy, Gil 62 i Bemat 75 
-Ząbek B. 

Spartakus: Mierzwa- Duda, Bąk, 
Dróżdż - Detka (62 Mochocki), Bu
jak (89 Łukawski), Skalski, Dec (78 
Matałowski) , Pindral - Gryz, Gil (70 
Bema t). 

Karpaty: K.ilar- Soliński (77 Gi
nalski), Cwynar, Zych- Benben, Go
rzynik, Wacek, Mastaj, Cionek (77 
Młocek) -Ząbek, Szeliga (66 West
falewicz). 

Sędziował J. Rożen z Chełma, \vi
dzów500. 

Kiedy piłkarze gości w wesołych 
nastrojach schodzili na przerwę do 
szatni mało kto przypuszczał, że po 
meczu będą się także cieszyć, ale ze 
zgoła innegu powodu: że nie przegrali 
znacznie wyżej ... 

W pierwszej połowie gospodarze 
zagrali po prostu słabo i właściwie ani 
razu niezagrozili bramce K.ilara. Tym
czasem goście w ciągu 45 minut od
dali jeden celny strzał. W 8 minucie 
Ząbek huknął zza pola kamego i pił
ka odbijając się jeszcze od poprzecz
ki wpadła do siatki. 

W szatni trener Marek Parzyszek 
musiał nieźle nakrzyczeć na swoich 
podopiecznych, bowiem na drugą po
łowę wyszedł zupełnie odmieniony 
Spartakus- bojowy, szybki i bez przer
wy zagrażający bramce gości . W 53 
minucie w polu karnym faulowany był 
Detka a niezawodny Pindral wyrów-

na! z ,jedenastki". W 62 min na pra
wym skrzydle Gryz w swoim stylu "za
kręcił" dwóch obrońców go'ci, do
środkował i Gil głową posłał piłkę 
w długi róg. Dziesięć minut potem go
ście mogli wyrównać, ale będący 
w sytuacji sam na sam z Mierzwą Cio
nek, strzelił obok słupka. Za to kolej
nej sytuacji nie zmamowali daleszy
czanie. Na indywidualną akcję zdecy
dował się Pindral, ograł obrońców, 

oszukał bramkarza, dokladnie podał 
do nadbiegającego Bemata a ten 
z kilku metrów kopnął piłkę do pustej 
bramki. 

W ostatnich minutach wciąż trwał 
szturm na bramkę Karpat, ale Buja
kowi i Gryzowi zabrakło precyzji 
w doskonałych sytuacjach. 

Na kooferencji prasowej po me
czu (ewenement w llllidze!) powie
dzieli: 

Szymon Pindral strzela pierwszą tej wiosny bramkę dla Spartakusa 

III LIGA 
Marek Parzyszek: -Wiedziałem 

że w drugiej połowie zagramy dużo 
lepiej, bo wiem, że jesteśmy dobrze 
przygotowani do sezonu. Dobra gra 
Gryza była dziś kluczem do zwycię
stwa. 

Trener Karpat, Janusz Kapuściń
ski: - Gratuluję wam mobilizacji po 
przerwie. Moich piłkarzywyraźnie zde
prymował rzut kamy. 

Prezes Spartakusa, Arkadiusz 
Chrapkiewicz: -Dobre przygotowa
nie do rozgrywek i wzmocnienia będą 
procentować. Jeste' my pełni optymi
zmu i na następny meczjedziemy tak
że po zwycięstwo. 

SŁAWOMJR SIJER 

Fot. autor 

Alit nie zagrał 
Nie doszedł do sulctku nie

dzielny mecz Alitu/Cementow
nia, gdyż do Ożarowa nie doje
chali piłkarze Czuwaju Prze
myśl. Głośno ostatnio mówi się 
o finansowych kłopotach tego 
klubu, a co za tym idzie o wyco
faniu drużyny z rozgrywek. 

Inne wyniki: Górnik Wieliczka -
Wisloka Dębica 2: l (2:0), Poskrobko 
15, Kozieł 17- Kaczówka 63 min., Tłoki 
Gorzyce- Siarka Tarnobrzeg 0:0, Po
lonia Przemyśl- Sandecja owy Sącz 
0:0, Dal in My' lenice- AZS Biała Pod
laska 3:0 (1:0), Wyroba 31, 88, Czaj
czyk 55 min, Orlęta Łuków- Cracovia 
0:2 (0:0) Skrzyński 85, Zegarek 86 min. 
l. Siarka 18 36 43-13 
2. Cracovia 18 36 34-10 
2. Wisłoka 18 34 37-13 
4. LubliiDanka 18 34 36-15 
5. Polonia 18 34 23-12 
6.Sandecja 18 30 22-16 
7. Dalin 18 28 24-27 
8. Pogoń 18 27 25-16 
9. Błękitni 18 26 23-17 
lO. Tłoki 18 25 27-18 
1l.Spartakus 18 22 21-23 
12.AZSB.P. 18 21 19-22 
13. Górnik 18 21 17-31 
14. Alit 17 18 16-23 
15. Czuwaj 17 17 16-39 
16. Karpaty 18 14 17-28 
17.Szydłowianka 18 13 17-33 
18. Orlęta 18 2 9-70 

(wid) 

Za tydzień 
Siarka - Szydłowianka, sobota, 

godz. 12. AZS Biała Podlaska- Spar
takus, sobota, godz. 15. Alit- Orlęta 
tuków, niedziela, godz. 11 . Karpaty
Błękitni, niedziela, godz. 12. 

Rodrigo, nie Pele Błękitni - Lublinianka 1:1 

5ZYDŁOWIANKA - POGOŃ Le- PmdfOZJXXlęCiemmeczukibirescep-
żajsk 1:0 (O:O).Bramka: Rodrigo 68 tycznie oceniali nowe nabytki beniaminka 
min. 

Sędziował: P Czarnecki (Chełm). 
Widzów: 1000 

Szydłowianka: Sanecki- Ludew.Jac
kowski (81 min. Biernat), Stąpor, Nowak 
- Sasa!, Nowocień, Krzosek, Rodrigo -
Fabiąno, Kowalczyk (76 Jakubczylk). 

Zółte kartki: Krzosek, Ludew, Nowak 
(WSZ'f"CY Szydlowianka). 

DziękiBrazylijczykowi Rodrigo Gon
calves do Nascimento w ekipie ,,niebie
skich" odżyły nadzieje na pozostanie w m 
lidze. To właśnie imienniksłynnego ~\!lego 
celnym strzałem w 68 minucie zapewnił 
gospodarzom trzy -jakże cenne - punkty. 

SprowadzenizMiędzynarodo'M!jSzkólki 
Piłkarskiej Antorliego Ptaka Brazylijczycy 
oraz pozyskanyzl<ozjenic. via Otze!Wm
bica-RafałStąporna boisku położyli ldam 
niqxx:hlebnym opiniom. Cowięrej, oprócz 
Marcina Krzoska, strzelec gola i Stąpor 
należeli do najle~ch w drużynie gospo
darzy. 

Inauguracja rundy wiosennej m ligi 
wypadła w Szydłowcu nad wyraz okaza
le. Przed meczem swoimi umiejętnościa
mi popisywali się muzycy ze Straży Pożar
nej, a sędziowie z rąk członków ~u 
otrzymali wiązanki kwiatów. W tak świą
tecznej atmosfeu.e piłkarzom "niebieskich" 

wp-ootnie\~ 
ło nie zwyciężyć. 
Pcrlopiecmi Jerze
go Rota nie spra
wili zawodu Jic:znie 
przybyłym symo
pat:ykom i zasłuże
nie zainkasowali 
trzy punkty. 

- Zwycięst\\0, 
choć skromne cie
szy. Chłopcy udo
wodnili, że zależy 
im na walce o 
utrzymanie. Jeżeli 

Rodrigo Goncalves do Nascimentow akcji w kolejnych spo. 
Fot W. Matlok tkaniach zagrają z 

Otrzymał dokładne podanie od swojego 
rodaka Rlbiano, po czymstrzałem w "krót
ki" róg z narożnika pola kamego nie dal 
szans na skuteczną internencję bramka
rzowi Pogoni -Tomaszowi Krzyżakowi. 

Po końcowym gwizdku bohater spo
tkania nagabywany przez kibiców d~ 
tlumaczył, że z legendą brazylijskiej piłki 
nie ląc:ly g:> żadne pokrewieństoo. 

- Szkoda, że oprócz nazwiska nie 
~"jeszczeJXlllie~~ 
jętności - żartował zadowolony z debiutu 
w oowym klubie Rodrig:>. 

równą ambicją, \\'CIWą i zaangażowamem 
nasze szanse na pozostanie w gronie m 
ligowcówwzrosną -oceml podopiecznych 
nowy szkoleniowiec ,,niebieskich", Jeny 
Rot 

Wygrana mogla być bardziej okaza
ła, aledogodnych okazji nie wykorzysta
li notorycznie pudlujący Michał Kowal
czyk, Manusz Sasa! (w 60 min. z sze
ściu metrów przeniósł piłkęnad poprzecz
ką) 1 Rodngo (w 23 minucie trafil w po
przeczkę) . 

PIOTR. DOBROWOLSKI 

Za mało "cwaniactwa" 
W Kielcach w spotkaniu inau

gurującym wiosenną rundę trze
cioligowych rozgrywek pilkarze 
Błękitnych zremisowali z "jedenast
ką" l.JJblinianlci 1:1 (0:0). Bramki: 
Rogala 87- Jasina 66 min. 

Błękitni : Styczyński- Łoszek, Jana
szek, Wołoszyn - Lipski (57 Łuszczyń
ski), Bartkowski, Gołąbek, Stępniew
ski (71 Anduła), Trela - Rogala) , 
P. Kukula (46 Saliou). 

Lublinianka: Racbawski - Wieleba, 
Komar, Chmura- Borowski (61 Szcza
wiński), Jasina, Poleszak, Josicz, 
Kleszcz- Bielak, Grzesiak. 

SędziowaJ J. Pocięgiel (Kraków). 
Widzów 200, żółta kartka: Andula (Błę-
kitni). . 

Z pewnością nie takiego debiutu w 
roli szkoleniowca Błękitnych oczekiwał 
Marekl<ostizewa. Jego podopieczni byli 
bawiem o krok od porażki, dopiero 
w ostatnich minutach meczu ratują: remis. 

-T rudno być zadowolonym, skoro 
straciliśmy dwa punkty, a Lublinianka 
była drużyną do "ogrania". Moim za
wodnikom zabrakło przede wszystkim 
boiskowego "cwaniactwa", bez które
go nie da się wygrywać. Tylko raz oka
zali się sprytniejsi od rywala i strzelili 
gola iestety, znacznie więcej było błę
dów. Zaskoczyła mme przede wszyst
kim ogromna nerwowość u zawodni
ków, która wielu paraliżowała ruchy. ie 
wiem kąd to się bierze, bo przecież nie 
ciążyła nad nimi w tym spotkaniu pre
sja wyniku czy też kibiców, których garst
ka zasiadła na t.r)bunach - skomento
wał mecz trener kielczan. 

T rudnosię z nim nie zgodzić, borze
czywiście pilkaize Błękitnych przez więk
szą część spotkania sprawiali wrażenie 
wystraszonych klasą rywala Zupełnie 
niepotrzebnie, gdyż lublinianie plasują
cy się w ścisłej czolówre tabeli niczym 

specjalnym nie zaimponowali. Właści
wie można powiedzieć, że remis najle
piej oddaje układ sil na boisku w tym 
spotkaniu. 

W pierwszej połowie, która toczyła 
się głównie w środko~ch rejonach bo
iska oba zespoły wypracowały sobie po 
jednej dogodnej sytuacji strzeleckiej. W 
12 minucie po "główce" Piotra Kukuły 
lublinian od utraty gola uratowała po
przeczka, natomiast w kwadrans później 
po błędzie kieleckiej defensywy na czystą 
pozycję wyszedł Wojciech Josicz,jednak 
nie potrafił umieścić piłki w siatce. 

Po przerwie w 55 minucie Piotr 
Woloszyn dokJadnie dośrodkował na 
głowę do Marka Gołąbka, lecz ten nie 
trafił w bramkę. W rewanżu w 59 minu
cie ponownie Josicz mógł zaskoczyć 
Wojciecha Styczyńskiego, kiedy to piłka 
wybijana sprzed kieleckiej bramki przez 
Pawła Łoszka trafiła wprost w niego. 

Wreszcie w 66 minucie błąd w kry
ciu popełniJ Robert Stępniewski i to
masz Jasina mając sporo swobody w 

polu karnym z 15 metrów technicznym 
strzałem w "długi róg" prtelobowal gol
kipera Błękitnych. W 77 minucie goście 
mieli szanse na podwyższenie wyniku, 
lecz Styczyński zdołał wybić na rzut roż
nypilkępo strzale Grzegorza Polesza
ka. 

Gdy wydawało się, że goście wywio
zą z Kielc komplet punktów pilkarze 
Błękitnych zaskoczyli rywala szybkim 
rozegraniem rzutu wolnego. Marek 
Goląbek szybko podał do Dieye Saliou, 
ten dośrodkował z prawego skrzydła, 
a Robert Rogala głową doprowadził 
do wyrównania · 

- Graliśmy dziś bez czterech zawod
ników z podstawowego składu, Więc 
remis nas zadawala Mam jednak nie
dosyt, gdyż byliśmy o krok od zwycię
stwa. Moim zdaniem błąd popełniJ ar
biter, który pozwolił Błękitnym na zbyt 
szybkie rozegranie decydującej o losach 
meczu akcji- stwierdził trener Lublinian
ki, Roman Dębiński 

DARIUSZ WIKł..O 

Robert Rogala (z lewej) zdobył wyrownującego gola dla błękitnych 
Fot. M. Cender 
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IV LIGA IV LIGA 
+ Hat trick Dziubka + Nieskuteczni Czarni + Granat nie graf 

piłka o milimetry minęła cel. Jeszcze lep
szą sytuacją zmarnował w 66 min. Opa
ra, który nie trafił do bramki z 8m. Ostat
nie minuty, to istna nawałnica Piasta, ale 
przyjezdni mieli wczoraj pecha M. in. w 
82 min. Sicowerski trafił w słupek. Ciekawa inauguracja • Sparta Kazimierza Wielka- Gram
ea Chełm 2:0 (0:0). S. Owca 55, 59 kamy. 

To byta bardzo udana inaugu
racja rundy wiosennej. Na większ~ 
ści stadionów pilkarze zaprezen
towali futbol na wysokim poziomie. 
Oby tak dalej - chcialoby się po
wiedzjeć. 

Nida Pińczów- Het
man Włoszezowa 3:2 (l: l) 

0:1 Łęgowiale (18), 1:1 
Chlewicki (21 kamy), 2: l 
Szpiega (60), 2:2 Łodej (66 
kamy), 3:2 Chlewicki (71). 

ida: Maj- Gluc (77 Lniany), Ma
deja, Kudełka- Szpiega, Dziubel, Bębacz, 
Chrobot (46 Ciekalski), Madej- Toboła, 
Chlewicki. 

Hetrnan: Miernik - Mularczyk, Ło
dej, Łęgowiak, Kozieł- Kupijaj (67 Wol
ski) , Słupecki, Kosowski, Luzar (17 
Szwejkowski) - Skiba (67 Grabarski), 
Grzesik. 

Sędziowal G. Gilewski z Radomia 
Żółte kartki: Chrobo~ Kudelka- Luzar, 
Kozieł, Slupecki, Łodej, Grzesile Widzów 
700. 

To był dobry, momentami poi)'Wlłjący 
pojedynek. Obie drużynypostawiłynaofen· 
sywę i nic dziwnego, że co kilkadziesiątse
kund raz pod jedną, raz pod drugą bramką 
dochodziło do gorących spięć. Minimal
nie w tej swoistej wy.rnianie ciosów lepsi 
okazali się gospodarze. ale i włoszezowia
nom nalei..ą się słowa uznania 

Począrekmeczu to zdec)dowana prze
waga Hetmana. Goście zaatakowali 
ostro, jednak ich akcjom brakowało wy
kończema. Po lO min. napór Hetmana 
osłabł i do ataku przeszli gospodarze kie
rowani przez Dziubela W 11 min., po 
do' rodkowaniu kapitana pińczowskiej 
,jedenastki" Toboła źle trafił w piłkę i skoń
czyło się na strachu. Chwilę potem, znów 
po dośrodkowaniu Dziubela Chlewielei 
"wkręcił w ziemię Słupeckiego, alestrzelił 
niecelnie. W 18 min. cieszyła się spora ki
biców gości . Głuc sfaulował na 17 m. 
Grzesika a tęgowiak precylY.jnym ude
rzeniem z wolnego nie dal szans Majowi. 

Po niespełna 120 sek. było l : J. Tym ra
zem skiksował Mularczyk i Miernik ra
tował się faulem na własnym polu kar
nym. ,,Jedenastkę" pewnie wykonał Chle
wicki. 

Jeszcze większe emocje towarzyszy
ły drugiej połowie. W 60 min. doświad
czony Szpiega popisał się precyzyjnym 
uderzeniem z 12m. i golkiper włosz
ezawski był bezradny. Utrata gola nie 
załamała gości . Wprost przeciwnie. 
Hetman natychmiast ruszył do odra
biania strat. 6 min. potem znów był 
remis. Słabo dysponowany Głuc sfau
lował w obrębie pola kamego Koziela 
i po chwili Łodej trafił do siatki. Ostat
nie słowo należało do Nidy. W 71 min. 
po dalekim dośrodkowaniu najwyżej 
do piłki wyskoczył Chlewielei i mimo 
asysty dwóch rywali trafił precyzyjnie 
ustalając wynik tego interesującego 
pojedynku. 

• Sparta Rejowiec- Granat Skarży
sko- mecz przelożonyze względu na cho
robę zawodników Sparty. 

• Unia Rejowiec- Korona Łaszczów 
l :0 (0:0). Dąbski 70. 

•KrysztaJWerbkowice- NaprzódJę
drzejówO:O. 

Naprzód: Blicharski-Kośrnider, Ła
po~ Bartkiewicz, Dudek- Woźnica, Czar
necki, Fendrych, Wójcicki - Ziółkowski, 
Byrski. 

Sędziowal M. Mścisz ze Stalowej 
Woli. Widzów 500. 

Goście byli w tym meczu stroną dyk
tującą warunki, ale kapitalną partię roz
grywał bramkarz Kryształu . 

• Pogoń Staszów- Granica Lu bycza 
Królewska 5:3 (1 : 1). Dziubek 3, 40, 75, 
Adamczak 35, Mierzwa 53, - Szpindor 
6, 59, 86. 

Pogoń : Tomczyk- Oźga, Mokrzycki, 
Kula - Adamczak, Drozd (82 !<ubiec), 
Dudajek, Dziubek, Bednarczyk - Wilk, 
Mierzwa (85 Lesiak). 

Sędziował: M. Trofimiec z .Kielc. Żółte 
kartki: Wilk oraz M. Gmoch, Nazaro. 
wicz, Szpindor 

Za chwilę Dariusz Miernik sfauluje Pawła Tobołę (przy piłce) i sędzia 
podyktuje rzut kamy, który na gola zamieni Robert Chlewielei Fot. autor 

Nie wszyscykibiceoglądali dwie, rzad- precyzyjnie z 12 m. Po chwili jeszcze lep-
kiej urody gole. W 3 min. Dziubek trafił szejsytuacjiniewykorzystałl<iciński,prze-
idealnie w "okienko" z 25m. Odpowiedź grywając bezpośredni pojedynek z bram-
gości była jeszcze atrakcyjniejsza. W 6 min. karzeru Skopania Wypisz, wymaluj taka 
Szpindor także trafił w "okienko", tyle sama sytuacjamialamiejsce w 20 min. i 
tylko, że przewrotką. Od tej chwili gospo- ponownie Kiciński nie pokonał Żaka. 
darze zaatakowali ze zdwojoną energią i Po zmianie stron inicjatywa przeszła 
jeszcze przed przerwą strzelili dwa gole. na stronę gospodarzy. W 51 min. Mini-

Obie bramki dla przyjezdnych padały mainie przestrzełil Przypko~ki. W 59 min. 
po kiksach defensywy staszowskiej. z dużym SZQ;ęściem Wisandopiął swego. 

-Jestemzadowolony z poziomu, kt&- Pilawiecki dośrodkował niemal z linii koń-
ryzaprezentowali nasi piłkarze, stwierdził cowej i piłka - niesiona wiatrem wpadła 
po meczu prezes Pogoni, Jerzy Jankow- do siatki. 
ski. *Łada Biłgoraj- Piast ChęcinyO:O. 

• Wisan Skopanie -Czarni Połaniec Piast: Dąbrowski - Send)'był, Bialo-
1:0 (0:0). Pilawiecki 59. sukna, Pańczyk, K paluch -Mucha, Bąk 

Czarni: Olejarnik- Bobrowski, Sipr (88M. Mądzik), Wilman (86Romaniec), 
wicz, Dobrasiewicz, Mikoda- Gazdecki, K Mądzik -Skowerski, Opara. 
Byrka, Kiciński, Młynarczyk - Janowski, Sędziowal J.Jaskot ze Stalowej Woli. 
Wiszniewski. Żółta kartka: Bąk. Czerwona kartka: K 

SędziowalK Łodej z Bukowej. Żół- Właź. Widzów 700. 
ta kartka: Wiszniewski. Widzów 300. Goście mogli spokojnie wygrać ten 

Podopieczni Janusza Konefala tylko mecz. W 30 min. K Właź uderzyłłokciem 
sobie ,,zawdzięczają", że w Skopaniu nie jednego z graczy chęciński i arbiter poka
zdobyłijtrlnegochoćbypunktu. Tylko po- zał mu czerwony kartonik. Od tej chwili 
między 10. a 20. minutą goście mieli trzy, podopieczni Andrzeja Więcka posiadali 
idealneokazjedostrzeleniagoli.Najpierw wyraźną przewagę. W 35 min. Mucha 
Młynarczyk, nieatakowany strzelił malo uderzył mocno z linii pola karnego, ale 

Sparta: Gibuła- Zmarlak, Zawadziń
ski, Prokop, Kwiecień - Michalski, Ma
rzec (80 Bojanmvicz), S. Owca, M. Owca 
- Klimczyk, Zwolski (46 Witek). 

Sędziowali: P. Stępień z Radomia. 
Żółte kartki: Kwiecień, M. Owca, Ma
rzec, Gibula Widzów250. 

Inauguracja .rundy wiosennej wypa
dla w Kazimierzy zupełnie przyzwoicie. 
Obiedrużynyzaprezentowały dobry. szyb
ki futbol. Sporo było więc emocji i kibice 
opuszczali stadion zadowoleni. W pienv
szej połowie optyczna przewaga należała 
do gospodarzy. Niewiele z niejjednak wy
nikało, gdyż defensywa Granicy interwe
niowała w porę. Losy spotkania rozstrzy
gnęły się w niespełna 5 min ul W 55 min. 
szarżującego na polu karnym Witka sfau
lował Bancerz i arbiterwskazał na "wap
no". Pewnym egzekutorem ,jedenastki" 
był S. Owca Ten sam zawodnik po kolej
nych 4. min. znówwykorzystał rzut kamy 
przyznany po faulu na Marcu. W koń
cówce Granica przycisnęła mocno, ale 
Sparta broniła się szczęśliwie- m. in. w 82 
min. Naczas trafił w poprzeczkę. 

* Victoria Łukowa - Tomasavia To
maszów Lubelski 1:3 (O: l). Leniart 80 -
Korzeń 22, Iwanic ki 64, Paszkiewicz 66. 

l. Tomasavia 18 42 40-13 
2.Nida 18 40 48-17 
3. Naprzód 18 36 42-20 
4. Granat 17 34 31-12 
5.Hetman 18 32 32-15 
6. Łukowa 18 29 30-23 
7. SpartaR 17 27 23-22 
8. Łada 18 27 32-25 
9. Wisan 18 26 26-22 

10. Czarni 18 24 25-24 
11. SpartaKW 18 23 27-40 
12. Unia 18 22 18-22 
13.Piast 18 21 23-37 
14.Pogofi 18 20 30-38 
15. GranicaLK 18 20 28-42 
16. Kryształ 18 20 30-41 
17. Korona 18 6 14-51 
18. Granica Ch. 18 5 10-45 

MACIEJ CENDER 

niedzielnym meczu. lider mimo, że osła- brze prowadzącego wczorajszy mecz 
biony brakiem pięciu zawodników ( M. i arbitra mogła być tylko jedna: rzut kar-Wygrane Radomiaka, Kozienic i Video na powitanie wiosny 
K Oczkowscy sprzedani do Video, Rafał ny. Skutecznym egzekutorem okazał się 
StąporzasiliłSzydłowiankę,GrzegorzSe- Grzegorz Sudół. Od tego momentu 
remak, Andrzej CzapJarski -kontuzjowa- zdecydowanie dominowali gospodarze. 
ni)zaprezentowałsięzbardzodobrejstro- Cóżjednak z tego, skoro przewagi nie 

"zieloni" rozpoezęD pogoń 
Pierwsza kolejka rundy rewan

żowej N ligi olcazala się niezywlcle 
udana dla drużyn z naszego regio
nu. Trzej przedstawiciele Radom
skiego w tej klasie rozgrywek pew
nie pokonali swoich przeciwników. 

Podlasie Sokołów 
Podlaski- Radomiale 1:5 
(0:3). Bramki: Nowak 23 
i 41 min, Zawadzki 
5 min, Wierzbicki 71 min 

i Dohojda 83 min dla Radomiaka oraz 
Zarzycki 62 min. (kamy) dla Podlasia. 

Sędziował: P Sadczule (Wbłin). Wr 
dzów:700 

Radomiale Wróbel - Grzyb Kielich, siatki. Potem dwa razy obrońców Podla- ny. ,,Zółto- zieloni" umiejętnie kierowani potrafili udokumentować kolejnymi 
Szary- Kowal, WleiZbicki, Rosł~ec,La- sia "oszukał" Dariusz Nowak i było 3:0 paez Jacka Prockiego dali - szczegółnie golami 
skawieclei - Zawadzki (61 Dohojda), dla przyjezdnych. przed przerwą - popis gry. W tym okresie Warto dodać, że w drużynie Video 
Mosiołek, Nowak. Gospodarze pielWSZą odważniejszą gościernieliproblemyzwyprowadzeniem zdobrejstronyzaprezentowałisięnowiza-

Kibice, którzyzdeq.dowałi się wybrać akcję przeprowadzli dopiero po godzinie piłki z własnej połowy. I choćbrawa nal~ wodnicy Marek i Krzysztof Oczkowscy 
do Sokołow·a w pien'łSZ)'Ch minutach po- gry. I od razu ,,zarobili" rzut kamy. Arka- się wszystkim graczom gospodarzy, to na pozyskani z Kozienic oraz Piotr Kunath ze 
tyczkiRadomiakazPodlasiemzezdumie- diuszGrzybwśłizgiempróbowalodebrać szczególnewyróżnieniezaslużyłzciobyvA::a StaliNowaDęba 
nia przecierali oczy. Tak dobrze grających piłkę Cezaremu Jagielle. Zawodnik Pod- drugiego gola Sylwester Sokół. W 32 mi- W innydl meczach: Czarni/Orlęta Dę-
"zielonych" nie wiedzieli dobrych kilka lat Jasia się przewrócił, a jako, że zdarzenie nucie znakornicie opanował piłkę po po- blin - LKP Lublin 2:0 Pogoń Siedlce -
Podopieczni WłodzimierntAndrzej\vskie- miało miej;cew polu karnym prowadzący nad trzydziestometrowym podaniu Proc- Kosovia Kosów Lacki 2:0, Wilga Garwo-
go- szczególnie w pierwszej połowie- nie- spotkanie Piotr Sadczule podyktował ,je- kiego, ograł obrońcę rywali, po czym z na- lin- Unia Krzy\\da 2:2, Garbamia Kurów-
mai non- stop atakowali. Ich przeciwnicy denastkę". rożnika polakamego ,,huknął"wdługiróg LZS SobolewO:I, LKS Terespol- Górnik 
mieli poważne Idopoty z przekroczeniem Pochopnie podyl1owany kamy tylko nie do obrony. ll Łęczna l :8, Stal Kraśnik- Promnik ł..a-
Iiniiśrodko~boiska.Oprzewadzegoście rozdrażnił,,zielonych".dziewięćminutpól- ROLMOTVIDEOCiepielów-LE- skarzew7:0. 
niech świadczy choćby bilans rzutów roż- niej KrzysztofWierzbicki po dośrodkowa- W ARf Lubartów l :0 (0:0). Bramka: Su- l. Kozienice 18 48 50:0 
O}~h. Trzynaściewykonywałi ,,zieloni", aje- niuRosłańcaskoczyłnaj\\yżejdopilkiinie dół 51 min. (kamy). 2 Radonrlak 18 41 40:12 

~~~~~~~~~~~~ii~i~ den gospOOarz.e. dał szans bramkarzowi miejscowych Po Sędziowal: M. Patyński (Kielce) Wi- 3. Stal K. 18 38 62:20 
Już w 2 minucie raz piąty Sylwestra Kucharskiego "tech- dzów: 200 4. Czami/Orl. 18 38 35:11 

gościepowinniprowa- nicznym'' strzałemzłiniipolakamegopr Video: Kunath- Rusin, Stefański, 5. GórnikiT 18 35 54:19 
~- dzić l :0. Grzegon Za- kona! w 83 minucie Artur Dohojda ·chmurzyński, Pyrka - M. Oczkowski. K 6. Lewart 18 32 35:24 

wadzki najwyżej wy- MGMZKSKOZIENICE-HURA- Oczkmvski,M. Bielecki (46Kochańczyk), 7.Pogoń 18 T! 31:27 
skoczył do dośrodko- GAN Międzyrzec4:0 (3:0). Bramki: Paw- Sudół- Lewandowski, Nędzi (79 Roter). 8. Podlasie 18 26 28:25 
wania Marcina Ro- łowski 21 min, Sokół 32 min, Michalski W pierwszej połowie na boisku nie- 9. VIdeo 18 24 26:23 
słańca i mocno strzełil 36rnin i E Czaplarski 75 min. wielesię działo. Gra toczyłasięgłównie w 10. Garbamia 18 23 39:26 
głową. Piłkę z linii Sędziowai : Rębisz(Kielce). Wtdzów : środku pola Oba zespoły stworzyły co 1l.LKP 18 23 16:30 
bramkO\~ W}bił jtrlen 800 prawda kilka okazJi do zdobycia gola ale, 12. Wilga 18 22 28:32 
z obrońców Podlasia Kozienice: Minda - Sokół, Procki, albo fatalnie pudłowali, albo pewnie bro- 13. Unia 18 18 22:35 

~ lizyrninuty~Za- Misztal, Gogacz- arop:yk (84karski), niłiobajbramkarze. 14. Terespol 18 16 25:50 
::::> wadzki już się nie po- Michalski, E. Czaplarski (77 Piłat) , Paw- Rozstrzygająca dla losów spotka 15. Sobolew 18 15 26:52 
_.J Miejmy nadzieję, że wysoka forma Kózienic i Ra- n-nA;t Nieobstaunnnvw t c ( M ha) Krze -
0 domiaka jest zwiastunem pasjonującej rywalizacji ... ,w. ··-.. J =(BoJ:~trąg)., ~ 84 ue , - niaokazałasięSl minuta. Wtedy to po 16.Kosovia 18 14 19:43 
S: obu klubów o awans do m ligi. N a zdjęciu napastnik polu kam) m pokojnie dośrodkowaniu Jana Nędzjego na środ- 17. Promnik 18 10 15:52 
o ~igk:lwąs!OO- Oklaskami na stojąco podziękowali ku pola kamego piłkę ręką zatrzymał 18. Huragan 18 7 11:80 
_"; Radomiata - Artur Dohojda Fot W Matlok rował futbolówkę do kibice piłkarzom Kozienic za postawę w jeden z obrońców gości. Decyzja do- PIOTR DOBROWOlSKI 
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Historyczny sukces siatkarzy Warki Strong Club/Czarni STK Pertopol zdegradowany 

Jest puchar! Zabrakło sil 
W barażowych meczach 

o utrzymanie sit w elcstraldasie ko
szykarek Bick 8/ack Start Gdańsk 
przegraJ z STK Perlopoi Staracho
wice 82:84 (45:48) l wygrai 77:65 
(47:27). Rywallzacja zakończyła slf 
wynikiem 4:2 dla Startu. STK Per
topol spadł z elcstraldasy. 

-Obie drużynyzagrałydobrze wata
ku, stąd taki wysoki wynik - powiedział 
nam prezes ~rfopołu, TomaszBujnow
ski -Tym razem nasze zawodniczki wy
trzymały w końcówce olbrzymią presję 
a wręcz rewelacyjniezagrała Ania Kędzior. Po 15 lalach wystwJów w eles

traklasie siatkarze Warlei Strong 
Club/Czarni Radom, W}'SfWJUjący 
po 1BZ ósmy W finale tych rozgry
wek, wywalczyli Puchar Polslci. 
WCZDfll/ wieczorem w Sosnowcu w 
fina/owym meczu podopieczni 
Edwarda Slcotlca pokonali zespól 
AZS)atral Badc.bajslra Czfsłochc> 
wa 3:2 (25:21, 26:24, 28:30, 13:25, 
15:13). 

fuy stanie 2:0 w trzeciej partii tego 
dramatycznego meczu radomianie mieli 
nzy piłki meczowe. Nie potrafili tego wy
korzystać. Yawal wyrównał stan meczu, a 
o tym, który z zespołówwywalczy Puchar 
Połski zadecydować musi tie-break. 

Do stanu 8:8 trwała zacięta walka 
o każdą piłkę. Potem naszym siatka
rzom udało się uzyskać 4-punktową 
przewagę (12:8). Częstochawianie 
mimo niekorzystnego przebiegu tej par
tii nie rezygnowali, doprowadzając do 
stanu 13:12. Nie powtórzyłysięjednak 
na szczęście sytuacja z ostatnich frag
mentów trzeciego seta. Radomianie nie 
dali sobie odebrać zasłużonego zwycię
stwa, a mecz udanym atakiem zakoń
czył Artur Maroszek. 

W chwilę rotem trener Edward Sko
rek, ,,fruwał" na rękach siatkarzy, a dyrek
tor klubu, Ryszard Pisarek: rozJewał szam
(llll 

- To wielki sukces zesrołu i klubu. -
powiedział wzruszony Edward Skorek. 

(KORESPONDENCJA WŁASNA) 

Nie mniej szczęśliwi byli liczni kibice 
radomskiego zespolu, którzy dopingowali 
swoją drużynę w drodze do tego prestiżo.. 
wego sukcesu. 

Dodajmy, że w radomianie oprócz 
Pucharu zdobyli w Sosnowcu trzy wy
różnienia indywidualne. Najlepszym blo
kującym uznano Adama Nowika, naj
wszechstronniejszym l<Izysztofa Śmigie
la, a najlepszym Iibero- Pawła Słomkę. 
Ponadto w zespole radomskich grali: 
Piotr Szymanowski, Artur Maroszek, 
Jarosław Stancełewski, Krzysztof Sta
niec, Marcin Kocik, Paweł Boratowski, 
Andrzej Piotrowski oraz Piotr Gabrych. 
Swój udział w sukcesie mają także tre
ner odnowy biologicznej KrzysztofHaj
d ul<. 

W drodze do pucharu radomianie 
pokonali w piątek, o czym już infonno
waliśmy, Bosmana/Morze Szczecin 3:0 
(23, 23, 23),.natomiast w sobotnim po 
bardzo dramatycznym SJXltkaniU z Citnr 
enem Stałą Hochłand Nysazwyciężyii 3:2 
(24, -23,-22, 19, 14). 

Przed meczem radomianie mieli w 
pamięci słowa szkoleniowca Kazimierza 
Plomienia, Ryszarda Kruka. Jego zespól 
prowadził w piątek z Citroenem 2:0 i prze
grał 2:3, a trenerstwierdził po spotkaniu:
Z Nysą albo gra się do końca, albo ... prze
grywa! 

Radomianie zagrali znacznie słabiej, 
niż w meczach z Mostostalem, Yawalem i 
Bosmanem, ale zwyciężyli. 

N a parkietach II ligi 
Rezultaty rozgrywanej "na raty" 

29 kolejki spotkań koszykarzy: 
Wisła Kraków- Resovia 70:81, 

StaJ Stalowa Wol<l- Górnik Wał
brzych 71:79, Start Lublin - Bo
brek II Bytom 75:64, Alba Cho
rzów - Siarka Tarnobrzeg 96:81, 
Cersanit\Nomi Kielce - Glimar 
Gorlice 104:66, SMS Warka- Hut
nik Kraków 83:88, Linodrut Za
brze Techmet Częstochowa 94:84. 
Mecz AZS Politechnika Wrocław
AZS Połitechnika Radom -dziś. 
l. CersanH\Nomi 29 53 2510-2074 
2. Resovia 29 50 2435-2183 

3. Start 
4. Stał SW 
5. Hutnik 
6. Wisła 
7.Gómik 
8. Linodrut 
9. AZSWr. 
10. Techmet 
II. AJba 
12 Glimar 
13. Warka 
14. Siarka 
15. Bobrek ll 
16.AZSR 

29 49 2320-2129 
29 48 2342-2229 
29 47 2294-2145 
29 44 2297-2320 
29 44 2355-2398 
29 43 2165-2113 
28 43 2081-2066 
29 43 2332-2415 
29 41 2190-2231 
29 41 2094-2263 
29 40 2188-2239 
29 39 2349-2419 
29 39 1998-2131 
28 28 1646-2241 

(wid) 

SMS Warka - Hutnik Kraków 83:88 

Szczęśliwe trzynaste 
W przedostatniej kolejce roz

grywek 11 ligi koszykarzy SMS 
Warka przegrał we własnej ·hali 
z Hutnikiem Kraków 83:88 
(46:36). 

SMS: lgnerski 31 (4x3), Józefo
wicz 14 (2x3), Czerwonka 12 (2x3), 
Białek 7 ( lx3), Kukiełka 7 (lx3), Her
nik 5, Prus 3 !Ix3), Snochowski 7, 
Gajewski 2, Lisewski O. 

HUT IK: Trojan 23, Janczura 
23 (2x3), Moryto 14 (2x3), Pyla 14, 
Dymacz 12, Nuszkiewicz 2, Szczer
bakaw I. 

Sędziowali: K. Świerzyński (Łódź) 
i M. Wasilewski (Bydgoszcz). Widzów 
300. 

W pierwszej polowie gospodarze 
urządzili sobie istny festiwal rzutów 
za trzy punkty. Do przerwy koszyka
rze z Warki zdobywali w ten sposób 
punkty aż ośmiokrotnie, a w całym 
meczu ich skuteczność w tym elemen
cie gry wYniosła 70 procent iespo
tykane! 

Kibice zgromadzeni w hali OKSiW 
obejrzeli bardzo dobre spotkanie. W 
warecioej drużynie bardzo udanie za
prezentował się młodziutki Grzegorz 

Kukiełka, który zastąpił Michala Si
korę. Ten ostatni ze swoją klubową 
drużyną - Startem Lublin- występo

wał w pólfinale mistrzostw Polski ju
niorów. Gospodarze sporo punktów 
zdobywali także z kontry, które koń
czyli celnymi rzutami. 

Do 28 minuty wynik meczu oscy
lował wokół remisu, a jeśli już któryś 
zespół obejmował prowadzenie, to nie 
wyższe niż sześciopunktowe . 

W 34 min hutnicy "odskoczyli" jed
nak na 7 punktów. - ie ćwiczymy gry 
przeciwko obronie strefą, a taki wła
śnie manewrzastosowali rutynowani 
rywale - stwierdził trener SMS Ma
ńusz Mazur. W 36 min. przewaga 
go' ci stopniała do dwóch punktów, a 
szansę na wyrównanie strat zmamo
wał Andrzej Gajewski, dwukrotnie pu
dłując z rzutów wolnych. Kiedy w koń
cówce krakowianie prowadzili 85:78 
wiadomym stało się, że SMS zejdzie 
z boiska pokonany. 

- iezależnie od wszystkich innych 
rezultatów zajmiemy 13 miejsce 
w końcowej tabeli ligi - powiedzial tre
ner Mazur. Mimo że drużyna SMS 
nie może paść z n ligi, zagra w do
datkowych spotkaniach o utrzymanie 
w tej kJasie rozgrywek. 

PAWEł.STUS 

w pierwszym, wyrównanym secie o 
ich wygranej zadecydowała końcówka W 
drugim przegrywali wysoko, nawet 6: 14 i 
8: 17. Nie pomagały liczne zmiany trenera 
Skorl<a. szwankował odbiór, mylili się ata
kujący. Po drugiej stronie siatki szalal Ja
nusz Bułkowski, imponujący niemal stu
prorentową skutecznością. Po tJZech par
tiach wydawało się, że w finale wystąpi ze
spól z Nysy 

W czwartym secie trener Skorek wró
cił do wyjściowego ustawienia Radomia
nie uspokoilisię nieco i próbowali~ 
cić losy meczu. Powyrównanej walce uda
lo im się wygrać czwartego seta 

Dec)dująceznaczeniedla wyniku tąp 
meczu miała piąta partia, a konkretnie 
moment kiedy przy stanie 14:13 dla Stali 
bezbłędniedotychczas grającyliberoStali 

KrzysztofWąjciknieOOebrai~Pio
tra Gabrycha. Za chwilę KrzysztofŚmigieł 
zablokował Adama Kurka i było 15: 14 dla 
Vł.łrka/Czamych. W tym momencie tre
nerSkorek krzyknął pod adresemAdama 
Nowika: -Skacz w ciemno do Dymow
skiego! Rada okazała się skuteczna No
wik zablokował l)Wclla i radomianieawan
sowali do finału. 

JACEKBEDNARClYK, (past) 

Start: Dubojska 24 i 12, Przychodzeń 
19i l2,Gołemska 13 i4, Gajewska II i9, 
Odrzywołska 9 i O, Kowalska 6 i 2, Sa
dowska O i O, Szwed- i 22, tornako- i 16. 

~rfopoł: Madejska 22 (3) i 18 (3), 
Kędzior 19 i 2, Mitiagina 14 (I) i 7 (1), 
Turkowska 12 i 4, Miloszewska 7 i 18, 
Żyłczyńska 6 i 2, Leszczyńska 4 i 5, Wlo
czewska- i O, Abrosimowa- i 9 (l). 

SOBOTA Starachowiczanki rozpo
częły bardzo dobrze i w 3 minucie prowa
dzily91. Do głosu zaczęłyjednak docho
dzić~, które prezentowałyrzad
ko spotykaną skuteczność 80 procent! 
Ostatnie trzyminutypierwszej polowy, były 
jednakpopisemdwóchzawodniczek~r
fopolu: Beaty Madejskiej i Anny Kędzior, 
którazdobyłakolejno Ił punktów i przed 
przerwąjednopunktowe prowadzenie ol:r 
jęła drużyna gości. 

Druga polowa rozpoczęła się po
myślnie dla gdańszczanek, które objęły 
ponownie prowadzenie, nawet różnicą 5 
punktów (57:52, 67:62). ~rfopoł nie pod
dawał się jednak i na 4 minuty przed koń
cemznówwygrywał(71:70). W ostatnich 
dwóch minutach prowadzenie zmieniało 
się po każdej akcji. Przewagi Startu na
tychmiastniwełowaly Madejska i Kędzior. 
Na 6 sekund przed końcem to właśnie Kę
dzior trafiła dvva rzuty wolne ustalając 
wynik meczu na 84:82. 

Nie bez znaczenia dla wyniku tego 
meczu była absencja dwóch czołowych 
zawodniczek Startu, Wiktorii Szwed i Ee
ny Łomako. Rosjanki postawiły wygóro
wane żądania finansowe i zostały odsu
nięte od gry. 

NIEDZIELA. Zadowolone (z pie
niędzy) i wypoczęte Szwed i tornako 
zagrały wczoraj i przesądziły o losach 
meczu zdobywając w sumie 38 punk
tów. Starachowiczanki zaczęły zupełnie 
dobrze i po 6 minutach nawet prowa
dziły 12:9, ale z upływem czasu coraz 
bardziej brakowalo sił. W 14 minucie, 
po rzucie Przychodzeń było już 29: 19 
dla Startu a cztery minuty potem prze
waga ta podwoiła się. 

Po przerwie starachowiczanki zeiWa
ły się jeszcze do odrabiania strat Grą ze
społu dobrze dyrygowały Madejska 
i Abrosimowa. Na l, 10 minuty przed koń
cem, JXl rzucie za 3 punkty Abrosimmvej 
przewaga gospodyń zmalała do sześciu 
punktów (68:62), ale ostatnie słowo na
leżalo do gdańszczanek. 

- Zabrakło może trochę czasu a na 
pewno sił - mówiJ prezes Bujnowski. 
- Zwłaszcza tym zawodniczkom, które 
dały z siebie wszystko w sobotę. Szkoda .. 

Wyniki play olf. 
O I miejsce. Wisła Cristal Kraków 

-FotaPortaGdynia 88:71 (50:43)i61 :69 
(32:34). Stan rywalizaji 4:2 dla Foty. 

(s ts) 

Cersanit\Nomi - G/i mar Gorlice 104:66 

Potrenowali przed play-off 
W przedostatnim już meczu 

zasadniczej rundy drugoligo
wych rozgrywek koszykarze Cer
sanitu\Nomi pokonali w Kielcach 
drużyn' Glimaru Gorlice 104:66 
(48:37). 

Cersanit\Nomi: Derricks 23 (I x 
3), Hayes 23 (l x 3), Kuzian 11, Wol
dan 8, Rajkowski 4 oraz SzczerbaJa 
J2 (l x 3), Kij 9 (l x 3), Sowiński 7 (I 
x 3), Korus 6, Bręczewski l. 

Glimar: Dygutowicz 27, Kwiat
kowski II (I x 3), Baron lO, Zgłobic
ki 8 (I x 3), Peciak 5 (I x 3) oraz 
Rykala 5, Piwowarczyk O. 

Sędziowali: P. Podolski (Poznań), 
D. Zapolski (EJbląg). Widzów 900. 

Dla kieJczan, którzy już przed ty
godniem zapewnili sobie pierwsze miej
sce w tabeli przed rozgrywkami play
off o awans do ekstraklasy ten mecz 
miał tylko prestiżowe znaczenie. O wiele 
ważniejszy był on dla zespołu Glima
ru, zagrożonego spadkiem z drugiej 
Jigi. Goście, którym nie sposób odmó
wić ambicji, nie byli jednak w stanie 
podjąć równorzędnej walki z zawodni
kami CersanilU orni, przewyższają
cymi ich w każdym elemencie koszy
karskiego wyszkolenia W miarę rów
norzędne spotkanie oglądaJiśmy tylko 
w pierwszych 20 minutach. 

Goście tyJko raz w całym spotka
niu objęli prowadzenie. Miało to miej
sce w 3 minucie, gdy po celnym rzucie 
najskuteczniejszego gracza Głimaru, 
Rafała Dygutowicza było 5:6. a tyle 
podrażniło to kieleckich koszykarzy, 
że w ciągu niespełna 120 sekund zdo
byli oni kolejno 11 punktów, nie tra
cąc ani jednego. Była to pierwsza i nie 
ostatnia w tym spotkaniu próbka 
dużych możliwości lidera. Kolejna 
rruała miejsce między 7 a 10 minutą 
spotkania, kiedy to zespól Cersani
tu orni bez specjaJnego wysiłku od 
stanu 20:15, doprowadził do rezuJta
tu 30:15, by znów nieco "spasować". 
Głównie nie tyle swoim udanym ak
cjom, co demobilizacji gospodarzy 

gorliczanie dość długo utrzymywaJi 
naderkorzystnydla nich wynik. W 18 
minucie po trafieniu Krzysztofa 
Kwiatkowskiego było już nawet tylko 
42 :37 dla podopiecznych Stanisława 
Dudzika, którym jednak po przerwie 
jakby znudziła się ospała gra i znacz
nie przyspieszyli tempo swych akcji, 
czym najwięcej radości sprawili kibi
com. Leon Denicks, Derrick Hayes 
raz po raz popisywali się swymi wyso
kimi umiejętnościami , a i pozostali 
gracze łącznie z rezerwowymi poka
zali, że potrafią grać w koszykówkę. 

Choć w 25 minucie Glimar przegry
wał jeszcze tylko 44:54, to w 33 minu
cie po serii trzynastu kolejnych punk
tów gospodarzy i "wsadzie" Derrick
sa było już 77:50, a w 37 minucie 
z kolei Sławomir Woldan podwyższył 
na 88:58 i publicznośćzaczęła doma
gaćsię "setki". Ku wielkiej radości na 
widowni przypieczętował ją rzut Grze
gorza Sowińskiego, którego okJaski
wali już wtedy z ławki rezerwowych 
najskuteczniejsi w sobotę gracze Cer
sanitu orni, Hayes, Derricks i Mar
cin Kuzian. 

-Trudno wymagać od zawodni
ków pełnej koncentracji przez 40 mi
nut skoro wynik tego meczu nie mial 

dla nas żadnego poza prestiżowym , 

znaczenia. Myślę jednak, że druga po
lowa w naszym wykonaniu zadowoli
la kibiców. Trochę żałuje, że rywal był 
tak słaby w obronie. Większość punk
tów zdobywaliśmy po kontratakach 
lub grze ,jeden na jednego", a prak
tycznie nie było okazji przećwiczyć 
a aku pozycyjnego. Był to jednak 
z pewnością pożyteczny trening przed 
rozgrywkami płay-off- powiedział po 
meczu trener Cersanitu\Nomi, Sta
nisław Dudzik. 

Szczególną sympatią kieleckich ki
biców cieszył się w sobotę były roz
grywający Mitexu, występujący w tym 
sezonie w barwach Glimaru Gorlice, 
Stanisław Zglobicki. 

-Jestem wdzięczny za tak życzliwe 
przyjęcie. To naprawdę miłe, że kibice 
nadał traktują mnie jak "swojego". 
Meczu nie ma co komentować , bo 
Cersanit orni to dJa mnie pewniak 
na pierwszoligowca, a my musimy 
wygrać ostatni mecz by uchronić się 
przed barażami . Wynik był więc do 
przewidzenia. Sądzę, że najwyższy czas 
by do Kielc wreszcie zawitaJa ekstra
klasa- stwierdził S. Zgłobicki. 

DARIUSZ WIKŁO 

Fot. M. Cender 
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SŁOWO KIBICAISPORT 

Wybrzeże "odczarowało" kielecką halę 

Zgasła Iskra 
W sobotę w meczu o mistrzo

stwo ekstraldasy pHicarzy ręcznych 
.siódemka• lskry\Lider Market 
nieoczekiwanie uległa zespołowi 
DGT Wybrzeże Gdańsk 27:29 
(14:14). Była to pierwsza ligowa 
porażka kielczan we własnej hali 
od blisko 2 lat. Po raz ostatni szut
ki tej dokonała drużyna płockiej 
Petrochemii w pófflnałowym me
czu play-off w maju 1997 roku. 

lskra\Lider Market: Bernadu. 
Stęczniewski- Wasiak l, Chrabota 6, 
Zydroń 2, Hiliuk 3 (l z rzutu karnego), 
Kamielin 6. Witkowski 2, Jurasik 7, J. 
Sieczka O. Karne minuty: 4. 

DGf Wybrzeże: Czoska, Glębocki 
- Wieklak 3 (3), Żynda l, Lijew ki 5. 
Meszczyński l, Walasek O, ilsson 9, 
A. Siódmiak 6, M. Siódmiak 4, Kardy
naJ O. Karne minuty: 14. 

Choć mistrzowie Polski kilkakrot
nie byli w poważnych opalach w me
czach przed własną publicznością, za
wsze potrafili się zmobilizować. Tym 
razem jednak kryzys przyszedl w kluczo-

wych momentach spotkania i po koń
cowym gwizdku, togdań zezanie tań
czyli ze zczęścia a Iskra ,.zgasła" na 
oczach swoich kibiców. 

- Je tern zbulwersowany postawą 
na zego zespołu w ofensywie, a zwłasz
cza w ataku pozycyjnym. Dziś Wybrze
że było po prostu lepsze. a trenerowi 
i zawodnikom ta porażka powinna dać 
wiele do myślenia - powiedział tuż po 
meczu prezes Iskry/Lider Market, Mi
rosław Kędzia. 

Początek meczu nie zapowiadaJ tak 
smutnego finału. Wprawdzie w 8 mi
nucie goście prowadzili 5:3,jednak kiel
czanie grając znacznie lepiej niż w piątek 
szybko odrobili straty i po kwadransie 
gry było już 7:5, natomiast w 21 minu
cie już nawet II :6. Być może inny ze
spół w tym momencie pogodziłby się 
już z porażką, jednak nie Wybrzeże pro
wadzone, dodajmy znakomicie, przez 
trenera Daniela Waszkiewicza. 
Gdańszczanie jeszcze przed przerwą od
robili tratę, mimo iż aż 12 minut gra
cze gości spędzili w tej odsłonie na ław-

ce kar (przy zaledwie 2 karnych minu
tach kielczan). 

Oznaki slabości Iskry/Lider Mar
ket były coraz wyraźniejsze po przer
wie, a zwłaszcza w samej końcówce 
spotkania. Dziwić musi choćby fakt, 
że trener Gienadij Kamielin do końca 
trzymał na parkiecie Marka Witkow
skiego, który mial w sobotę bardzo 
zły dzień . Na przyzwoitym poziomie 
grali wprawdzie Dimitr Kamielin , 
Mariusz Jurasik i Krzysztof Chrabo
ta, ale wystarczyło to zaledwie do tego 
by w 50 minucie kielczanie wyszli na 
prowadzenie 24:23. Jeszcze w 54 mi
nucie był remis 25:25. ale kilka kolej
nych ukcji rozwiało nadzieje kibiców 
na korzystny wynik. Witkowski. Hi
Iiuk rzucali ,,na wiwat". z czego skwa
pliwie skorzystali gdańszczanie, zdo
bywając kolejno trzy gole. 

Inne wyniki: Warszawianka Top 
2000- AZS AWF Pol-Kres Biała Pod
laska 30:28 (15:11), Zagłębie Lubin
Metalpiast Oborniki Wielkopol kie 
26:20 (11:7), Petrochemia Płock- Po
goń Zabrze 33:25 ( 17:7), Spójnia 
Gdańsk - Paria Szczecin 29: 14 (9:5), 
Zepter Cusson Wrocław-Czuwaj Prze
myśl 10:0 v.o. 
l. Petrocbemia 36 50 996- 798 
2. Warszawianka 38 50 1080- 946 
3. Zagłębie 38 48 972- 878 
4. Iskra/LM 32 47 891- 715 
5. Zepter 36 44 890- 794 
6. Wybrzeże 38 44 906- 858 
7.AZSB.P. 38 42 953- 921 
8. Spójnia 36 40 868- 831 
9. Pogoń 38 37 836- 875 
10. Metalpiast 36 17 810- 970 
ll.Paria 36 15 811-1071 
12.Czuwaj 38 6 662-1018 

DARIUSZ WIKŁO 
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W siódmej rundzie. obaj pięściarze znaleźli się na deksacb 

Niesprawiedliwy werdykt 
w walce gigantów 

Zdziwiony Lewis 
Bokserska walka o tytuł mi- · 

strza świata wszechwag pomię
dzy Amerykaninem Evanderem 
Ho/yfieldem a Brytyjczykiem Len
noksem Lewisem zakończyła się 
remisem po dwunastu rundach. 

Werdykt sędziów w nowojorskiej 
hali Madi on Square Garden był nie
sprawiedliwy, bowiem pięściarzem lep
szym w tej walce był Lewis. Jedynie arbi
ter z RPA, Larry Christodoulou obiek
tywnie ocenił pojedynek, typując wygra
ną Lewisa 116:\13. Brytyjczyk, LarryO 
Connel wypunktował remis 115:115. 
natomiast amerykańska sędzina uzna
la. że zwyciężyłjej rodak 115: l 13 (!) .. 

Tuż po ogłoszeniu werdyktu na 
twarzy Lennoksa Lewi sa przez długą 
chwilę malowało się wielkie zdziwie
nie. Bok er nie mógł zrozumieć, dla
czego nie wygrał tej walki, choć w rin
gu był lep zy. Najprawdopodobniej 
zadziałała tutaj magia nazwiska Ho-

lyfielda i fakt, że jest on posiadaczem 
mistrzowskich pasów dwóch organi
zacji. 

ajbardziej zadowolonymi ludźmi 
po walce byli chyba menażerowie obu 
zawodników. którzy już zacierają ręce na 
rewanżowy pojedynek. ie może narze
kać także Holyfield, który wzbogacił 
swoje konto o 20 mln dolarów (Lewis 
otrzyma połowę tej kwoty) i nadal jest w 
posiadaniu tytułów wersji IBF i WBA 
(Lewis - WBC). Wreszcie powody do 
radości mająci,którzywpewnym book
macherskim lokalu w Warszawie posta
wili na remis, bowiem za każde wydane 
100 zł otrzymali 2,5 tysiąca. 

Sobotni remis był pierw zym wyni
kiem nierozstrzygniętym w historii walk 
obu rywali. Holyfield ma na koncie 36 
wygranych walk (w tym 25 przez no
kaut). trzy porażki i jeden remis. Lewis 
wygrai 34 walki, tylko raz przegrał i raz 
zremisował. (pak) 

Adam Wójcik, Tyrone Barksdale i Ainaras Bagatskis najlepsi 

W VI Meczu Gwiazd koszy
kówki Zachód pokonał Wschód 
125:90 (62:47). To pierwsze zwy
cięstwo Zachodu, bowiem do
tychczas rywalizowano w fonnu/e 
Pólnoc- Potudnie ... 

l 
(Korespondencja własna) 

podopiecznych. jakby był to co naj- z ze połu Zachodu. Oczywiście. jestem 
mniej mecz ligowy a nie zabawa dla zadowolonyzwyróżnieniaMVP Gra
kibiców. Ale zwycięstwo w tej zabawie lo dziś tyłu w paniałych ko zykarzy. że 
nagradzane było kwotą l ,5 ty . zł dla każdy mógł zdobyć tę nagrodę. 
każdego ko zykarza. Pokonani otrzy- -Gdybym mial w kadrze w zy t-
mali trzy razy mniej. kich, którzy dziś grali. byłoby bardzo 

dobrze. Ale jest to tylko teoretyczna 
możliwo 'ć. wiec mu zę \'<ieuyć 

w umiejętności pol kich koszykartS 
- podsumowal mecz trener reprezen
tacji. Piotr Langosz. 

Mimo wysokiej porażki wojego 
ze polu nie tracił humoru trener 
W chodu, Todor Mołłow: - Zachód 
mial dziś więcej atutów. Poza tym byli 
bardziej nastawieni na poważną grę 
a my na zabawę. W końcu wygrali· my 
dwa konkur y indywidualne. więc mu-
ieliśmy im co' zo tawić. 

Mistrzem wsadów został mie
rzący 182 cm rozgl)'\vający Zagłębia 
Sosnowiec Tyrone Barksdałe a za 
trzy punkty najlepiej rzucał Ainaras 
Bagat ki z Erics ona Bytom. 

Koszykarską zabawę w hali so
snowieckiego MOSiR-u obejrzał 
komplet widzów w ilo 'c i 1500. 
Szkoda tylko. że nie wszyscy włączy
li ię do zabawy. Sprzedawcy pamiąt
kowych ko zulek na przykład. wyce
nili woje produkty na ... 50 zł. l te
raz będą mieli . .zabawę~, bowiem nie 
przed a h ani jednej. 

Zachód: Adam Wójcik (Zepter 
Ślą kWrocław). Maciej Zieliń ki (Ze
pter) , Raimondas Miglinieks (Zepter), 
Jo eph Me auli (Zepter), Tomasz 

Indywidualna akcja Josepha McNaulla (numer 4) 

Już po kilku minutach widać 
było, która drużyna wygra. W pierw
szej piątce Zachodu wystąpiło bo
wiem aż czterech graczy mistrza Pol
ski, leptera Wrocław oraz kapitan 
reprezentacji, znajdujący się w zna
komitej formie Toma z Jankow ki. 
-Czułem się bardzo dobrze a przed 
meczem trener Urlep nary owal kil
ka zagrywek. więc nie było proble
mu ze zgraniem się - powiedział nam 
~Jankes~. 

Andriej Urlep potraktował ten 
mecz bardzo poważnie. Niemal przez 
40 minut stał i pokrzykiwal do swoich 

W drużynie Zachodu widoczna 
była dominacja graczy Zeptera. Naj
więcej punktów - 24 zdobył Maciej 
Zieliński. ale tytuł MVP (najwarto
ściow zy gracz meczu) otrzymał 
Adam Wójcik i jemu swoją nagrodę 
wręczył prezes Urzędu Kultury Fi
zycznej i Turystyki. Jacek Dębski . 

- Wygraliśmy, bo szybciej wracali
śmy do obrony i byli' my lepsi na de-
kach- powiedział nam Adam Wójcki . 

- W ataku każdy mial wolną rękę. 
Chcieliśmy dziś przede wszystkim bar
dzo dobrze ię bawić i. .. wygrać. Myślę, 

że wszyscy są zadowoleni, przynajmniej 

Prezes Polskiej Ligi Koszykówki Wiesław Zych (z prawej) przekazał 
po meczu 10 piłek spald.ing na ręce dyrektora SMS w Warce Andrzeja 
Brzeżniekiego 

Efektowny wsad w wykonaniu 
Yohance Nicholasa z Zachodu 

Zdjęcia: autor 

Jankowski (Anwil obiłe Włocła

wek), Igor Griszczuk (Anwil). Robert 
Stelmachers (Dallas•Za tal Zielona 
Góra). Christopher Sneed (Stal O trów 
Wlkp.), Walter Jeklin (AZS Elana To
ruń). Paweł Wiekiera (Komfort Forbo 
Stargard), Alan Gregov (Anwil). 

Trenerzy: Andrej Urlep (Zepter) 
i Eugeniusz Kijewski (Anwil). 

Wschód: Antoine Joubert (Pogoń 
Ruda Śląska) , Ainaras Bagat ki 
(Ericsson Bobry Bytom). Adrian 
Malecki (Azoty Unia Tarnów), Do
minik Tomczyk (Hoop Pekaes Prusz
ków), Andrzej Pluta (Ericsson). Ma
riusz Bacik (Eric son), l aiah Moriss 
(Pogoń), Tyrone Barksdale (Zagłębie 
Maczki Bór Sosnowiec), Yohance 

icholas (Eric son). Kendall Wil
liams (Prokom Trefl Sopot), Phil Ze
venbergen (Azoty) . 

Trenerzy: Todor Mollow (Eric -
son) i Dariusz Szczubiał (Pogoń) . 

SŁAWOMIR SUER 
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w rolaJobchodów lDłecia Pol
slciego Komitetu Olimpijskiego 
p~zedstawiamy na ""'-:h .stowa 
Kibica • sylwetlei olimpijczyków, 
związanych z naszym regionem. 
OZisiaj kulisy igrzysk w Helsinlrach, 
Melboume i Rzymie odslania * 
ściatz ldalacldch Blęldlnych, l...eszelc 
Drogosz. 

1952 r. - Helsinki 
W składzie bokserskiej reprezentacji 

Polski znalazł się zaledwie I 9-letni Le
szek Drogosz. Walczący w kategorii piór
kowej kielczanin wygrał dwie walki i zna
lazł się w ósemce najlepszych. Niestety. w 
pojedynku decydującym o medalu nie 
sprostał Włochowi Caprari, lecz jego 
występ uznany został za dobry. 

-Turniejbokserskiwspominam zwiel
kim żalem, bowiem wówczas bylem chy
ba naJbliżej zlotego medalu. Mój ćwierć
fmalowy rywal stylem walki przypominał 
zawodowców i nie moglem znaleźć na 
niego sposobu. Zresztą tuż po igrzyskach 
Włoch został profesjonalistą. Mistrzem 
olimpijskim został Czech Zacbara, z któ
rym kilka miesięcy później wygrałem. 

Jako młody zawodnik Leszek Dro
gosz zetknął się z plejadą najznakomit
szych sportowców, a głównie podziwiał 
legendamegoczeskiego lekkoatletę, Emila 
Zatopka. Ceremonie otwarcia i zamknię
cia igrzysk \\)ciskały mu tzyradości i dumy. 

-Turniej bokserski odbywał się na 
dwóch ringach jednocześnie i często do-

SŁOWO KIBICAISPORT 

Leszek Drogosz: -Igrzyska tracą wspaniałą atmosferę, 
jaką ja przeżywałem 

Moje olimpiady 
chodziłodoprzezabawnych ytuacji. Za
brzmiał gong i nie było wiadomo. dJa 
kogo. Albo trwa walka, nagle uderza gong 
i bokserzy na obu ringach odchodzą do 
narożników. Zapewne błędem organiza
torów było ustawienie w wiosce olimpij
skiej sklepu samoobsługowego. Gdy so
cjalistyczna szarańcza rzuciła ię na te 
wszystkie dobra, to po paru dniach zrobi
lo się manko, więc dov.ieziono lady i koń
czyła się samoobsługa 

1956 r. - Melbourne 
Dla Leszka Drogosza turniej w Au

strnlii zakończył się bardzo szybko. Już w 
pierwszej wałce przegrał on z Ro Jarllnem 
Jengibarianem i musiał się pożegnać z 
marzeniami o medalu. A przecież przybył 
do Melbourne jako dwukrotny mistrz 
Europy. Jednak by mógł wystartować w 
kategońi lekkopór redniej zawodnik mu
siał zbić aż 5 kg nadwagi. 

- Moje pożywienie codziennie kła
dało się z kilku żółtek z cukrem. szklanki 
herbaty i najwyżej kawałka lekkostrawne
go mięsa z drobiu - mówi. - Co noc bu-

dziłem 1ę z wyschniętymi ustami i co noc 
'niła mi się czysta, źródlana woda Po 
layjomu wypijałem butelkę wody sodo
wej i szybl;o szedlem do sauny. aby ją wy
pocić. 

Taki reżim nie wyszedł bokserowi na 
dobre. PrzegraJ z kretesem pierwsZą wal
kę po czterech latach ZW)tięstwi zapoznał 
ię nawet z ~deskami". 

- Udział w tych igrzyskach zaliczam 
do najwspanialszych przeżyć. Kilkudnio
wy lot z przerwami w lraku.lranie, Paki-
tanie. Birmie. lądowanie na równiku na 

wy pie Bijak i kąpiel w gorącym oceanie 
- to niezapomniane wrażenia. Ale naj
bardziej utk\l.iła mi w pamięci wycieczka 
po stolicy Pakistanu. Karaczi. Zobaczy
lem tam dzielnicę nędzy. setki rodzin miesz
kających w wykopanych dołach nakry
tych de karni bez wody, wyżywienia, 
a I 4-, l S-letnie dziewczęta zaczepiały 
mężczyzn. by zarobić choć pól dolara 

1960 r. - Rzym 
- Do konałe zdawalem obie pra

wę. że teraz albo nigdy. Tumtej w RJy-

mie był moją o taLnią zan ą zdoby
cia olimpij kiego medalu. To wielkie 
zadanie okazało się dla mnie zbyt trud
ne pod względem p ychicznym, chodzi
łem roztrzęsiony, na samą my'l o po
rażce byłem jak paraliżowany, znów 
bezsenne noce i nerwy. Ale udało ię, 
chociaż znów czułem wielki niedo yt. 
Przecież pólfinałową wałkę z Rosjani
nem RadoDiakiem przegrałem to un
kiem 2:3. Ale igrzyska znów dostarczy
ły mi niezapomnianych przeżyć: pobyt 
w Wiecznym Mieście , jego zabytki, 
możliwość zobaczenia Pompejów 
i Neapolu. 

Już wtedy do gło u dochodził boks 
agresywny, a Le zek Drogo z zawsze 
walczył technicznie. Jego delikatne lewe i 
prawe proste oraz akge defensywne nie 
znałazły uznania w oczach sędziów a?.ja
tycko-afrykańskich. Dwóch Europejczy
ków jako zwycięzcę wskazało Polaka, lecz 
to było za mało. Mistrzem otimpij kim 
w wadze półśredniej został Radoniale 

-Trzyolimpiady-kontaktzdzie iąt
kami wspaniałych sportowców. niesamo-

\\1te wrażenia Gdy dziś oglądam kolejne 
igrzyska, wydaje mi tę, że tamte ,.rn<>Je" 
były\\ pamalsze. Dominowała atmo fe
m swobody. królowal prawdziwy duch 
ohmpij ki, a dzi ' bez przerv.y rzucają mi 
ię w oczy funkcjonariusze policji. Mam 
wrdŻenie. że obecne igrzyska tracą tę tak 
\ panialą atm ferę, jaką ja przeżywa
łem - zakończył Leszek Drogosz. 

KRZYSZTOFPARSWWSKI 

Leszek Drogosz, urodzony 
6 stycznia 1933 roku w Kielcach, ab
solwent A WF w ~rszawie, mgr wf. 
trener. Trzykrotny mistrz Europy, 
brązowy medalista Igrzysk Olimpij
skich w Rzymie. Reprezentant Stali 
i Blęldtnych Kielce. 

Peeh napastnika twierdzi!: - Wygramy. ale niestety traci
my gola. Bc;-d.lic 2: l. 

A może wynik ten u taJono podczas 
po iedlema komi ~i rewizyjnej klubu, któ
rej członkiem je t pan Tadeu z? 

Początek lat dziewięćdziesią
tych byt dla Tomasza Dziubińslcie
go niezwy/de udany. Występując 
w krakowskiej Wiśle zdobył tytuł 
lcróla strzelców polskiej ekstrakla
sy i podpisal lukratywny kontrakt z 
FC Brugge. Przeszedł do historii, 
jako pierwszy Polak, który~ 
gola w Lidze Mistrzów (FC Btug
ge- Glasgow Rangers 1:1). 

Stare przyslowie mówi, że po latach 
tlustych przychodzą łata chude. W jed
nym ze spotkań ligowych wychowanek 
radomskiej Broni doznał zerwania wią
zadeł krzyżowych w kolanie. Uraz w zna
czący sposób zaważył na jego kańerze. 

- Rzeczywiście. Po operacji w klinice 
profesora Martensa (tego samego, któ
ry zajmował ię leczeniem Holendra 
Marco van Baslena -przyp. pd.) kolano 
nie było już tak sprawne, jak przed kon
tuzją. Mimo bólu jakoś dawałem o
bie radę, grałem jeszcze kilka lat w Bel
gii i we Francji, jednak w pewnym mo
mencie zdecydowaliśmy się z żoną na 
powrót do Radomia. Miałem nadzieję 
na grę w lidze polskiej - rozpoczął roz
mowę z reporterem ,.Słowa~ Tomasz 
Dziubiński. 

• Miałeś oferty z warszawskiej 
Polonii, Śląska Wrocław i KSZO 
Ostrowiec, ale nie związałeś się z żad
nym z tych klubów. Dlaczego? 

- Z kilku powodów. Najbardziej 
konkretną propozycję złożył mi trener 
Józef AntoDiak prowadzący wtedy 
KSZO. Z własnejwinyniezasiliłem~ut
ników~. Zawrócił mi w głowie dyrektor 
Polonii Jerzy Engel Uczestniczyłem 
w kilku treningach .,Czarnych Koszul", 
zebrałem ponoć pozytywne recenzje, ale 
kiedy wszystko zczegóły były już u ta
lone ... szef warszawskiego klubu wyco
fał swoją ofertę. A Śląsk od początku 
nie wchodził w rachubę. Od kolegów 
grających w WKS słyszalem o jego kło
potach fmansowych i organizacyjnych. 

ie miałem zamiaru ryzykować odno
\ltienia urazu. 

• Jeszcze kilka tygodni temu wy
dawało się, że podpiszesz kontrakt z 
Ceramiłą Opoczno. Trener Białek 
widział cię nawet w podstawowej je
denastce tego klubo. Ostatecznie do 
zawarcia umowy nie doszło. Dlacze
go? 

Machowskim z Legii postanowiłem 
dać sobie pokój z p1łką. Szanse na 
powrót do gry dawała tylko kolejna 
operacja w Belgii, po której czekalaby 
mnie kilkumiesięczna rehabilitacja. bez 
gwarancji powrotu do pełni ił. 

• Czyli koniec z futbolem? 
- Definitywny. ie ma się co 

o zukiwać. Tym bardziej. że gdybym 

Tomasz Dziubiński w czasach 
występów w FC Brugge 

Fot. archiwum 

podjął ryzyko zabawa z ptłką mo
głaby ię zakończyć na wózku inwa
lidzkim. 

• Co zatem porabia obecnie To
masz Dziubifiski? 

Prowadzę klep ze sprzętem DVD 
i Play Station. Oczywiście me zeiWa
łem z futbolem. Mam zamiar po 'wię
cić się ędziowaniu. W rundzie jesien
nej prowdziłem mecze w B kJa ie. 
Wydaje mi ię. że nieźle obie radzi
łem. Liczę na awans o zczebel wyżej. 

• Na wiejskich boiskach musia
łeś wzbudzać sensację ... 

- Kilka razy zawodnicy uwazrue mi 
się przyglądali , ale nic poza tym. 

• A nie myślałeś o tym, by boga
te doświadczenia pnekazywać pił
karskim adeptom? 

- iedawno otrz}małem propol)
cję prowadzenia A klasowego Azmetu 
Radom. Ocirn(ywiJem a trenerkę mam 
jeszcze czas. 

• Czego ci życ::zyć? 
- Tylko zdrowia Gdy ono będZie 

dopisywać o przyszłość me muszę ię 

martwić. 
rozmaWiał: 

PIOTR DOBROWOLSKI 

Luz prezesa 
- Eventualna trata punktów w po

tkaniu z Avią w Świdniku nie będzie trage
dią. Je7eli zagramy tak słabo jak z Hutni
kiem Kraków, to w następnym meczu z 
Unią Tarnów zagra drugi zespół- powie
dział o tatnio prezes Stowarzyszenia Pil
ki ożnej KSZO Ostrowiec, Marian 
Strzelecki. 

ie ma to. jak życie na luzie. 

Sposób na wygrywanie? 
Coś nam się wydaje. że prezes Iski)'/ 

L1der Market, Mirosław Kędzia wynalazł 
. .sposób na wygrywanic" we własnej hali. 
Jeżeti tylkodrużyna Iskry/LM ma w pierw
szej połowie problemy z rywalami (vide 
mecze z Zagłębiem Lubin. WtlrszaWJan
ką czy piątkowa potyczka z Wybrzeżem 
Gdańsk) - prezes natychmiast opuszcza 
trybuny i toi tuz przy boi ku. Co cieka
we. po takim zachowaniu włodarza klu
bu dfUZ)'Tia gra w drugiej połowte bardzo 
dobrze 1 mkasuje punkty. 

może Je t to faktycznie posól:> 11a 
wygryw.uue'? 

Maskowanie? 
Środowy mecz pucharowy pilkarzy 

Korony z GKS Bełchatów oglądali z 

uwagą szkoleniowcy KSZO. Henryk 
Apo tel i Jan Makowiecki. Trudno się 
temu dziwić. gdyż drugoligowe derby re
gionu świętokrzy kiego już za niespełna 
dwa tygodnie. Obaj trenerzy nie docze
kali jednak do końca meczu i na kilkana
ście minut przed jego zakończeniem opu
ścili trybuny. Jakby na przekór temu do
piero wtedy kieleccy pilkarze zaczęli grać 
,jak z nut", rozstrzygając spotkanie na 
swoją korzyść. 

Czyżby rzeczywiście Korona masko
wała ię przed derbowym meczem? 

Nowa redakcja? 
Podc7-as pucharowego meczu pilka

rty Korony Kielce zapełniła ię trybuna 
prasow·a. ajwięcej miejsc zajęli na niej ... 
miejsrowi turesrneni. Czyżby była to przy· 
miarka do nowej redakcji'? 

Na przykład poradnika ,Jak robić biz
nes na porcie~. 

Komisja wie wszystko 
OddanydziałaC7 Koron} TadeUSI Fa

tyga JUŻ rueraz podo.as meczów pilkarLy 
zadziwiał wszystkich JYTflO\\"'llllYJlll powie
dzonkami. Okazuje ię, że mógłby z po
\\odzeniem podjąć ię takze roli proroka. 
Pr.led środowym meczem pucharowym 

Cudotwórca 
aJbardneJ zapracowanym masaży-

tą klubowym pr7ed rozpoczęciem rundy 
wiosenneJ był bez wątpienia Janusz Adam
czyi< z Bł~kitnych Kielce. Po poradyprzy
chodzili me tylko pilkarze Błękitnych. ale 
także Korony Kielce, Spartakusa Dałe-
zyce. idy Pińczów i a przodu Jędrze

jów. 
Cudot\.vórca jaki czy co? 

Nieubłagany Dziubel 
Bardzo poważnie potraktowała dru

żyna idy Pińczów i jej kapttan. Krzysztof 
Dziubel mecz puchamwyzAtestem Kiel
ce. Oglądający mecz kibice czę to krzy
czeh pod adresem pomocnika pińczow-
kiego: J(rzysiek.. odpuść". Ale nic z Lego. 

Dzmbel, nie dość, że .. nie odpuszczał"'. to 
jeszcze strzelił rywalom tr"L)' gole. 

Mtejmy nadzieję. ie ida t jej kapitan 
me będą także odpu zczać rywaJom 
w czasie rundy Y.1osenneJ. 

Girlaski nie pomogły 
Pm:d. \\ pr1em 1e i po meczu plikarek 

ręczn)ch Kolportera z Dorą DZierżomów 
na parkletie prc1entowaly Stę ładne dziew
częta, zabaWiając publiczność tańcami 

iestel). girlaski lepiej tańczyły niż za-
wodmczlu grał). (mac, wid, sts, pak) 

~-.... 

Halo, panie sędzio! Nie zgubił pan głośnika? 
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Fot. S. Sijer ::0 

- Znów odezwał się prze 'ładujący 
mnie pech. Kiedy do zedlem do pełni 
fonny na obozie w Breonej odnowiła 
ię kontuzja tych nieszczę'nych wią

zadeł. Po kon ultacjach z doktorem 
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Złota passa Wojtka Zydronia Choć Wojciech Zydroń gra 
w barwach Jskry\Lider Market 
dopiero drugi sezon, zdążył już 
zaskarbić sobie życzliwość kie
leckich sympatyków piłki ręcz
nej. W niedawnych meczach 
,.siódemki '" mistrza Polski we 
własnej hali - ligowym z Zagłę
biem Lubin oraz pucharowym 
ze Spójnią Gdańsk- byt najsku
teczniejszym zawodnikiem na 
parkiecie, a niektórzy kibice 
zaczęli porównywać go z gra
czem numer jeden zespołu 
w trzech ostatnich latach, dziś 
zawodnikiem Bayeru Dorma
gen, Robertem Nowakowskim: 

U ezeń "Kosy" 

- Do klasy "Kosy" jeszcze wiele 
mi brakuje. Jestem trochę zażenowa
ny próbami porównywanie mnie do 
Roberta. Odkąd pamiętam był on 
moim sportowym idolem. Nie wiem 
czy kiedykolwiek uda mi się mu do
równać. To przecież prawdziwy mistrz, 
nie tylko lewego skrzydła - mówi 
Wojtek Zydroń. 

Nie pamięta już dokładnie, kiedy 
po raz pierwszy zobaczył w akcji Ro
berta Nowakowskiego. To było chy
ba podczas telewizyjnej transmisji z 
meczu reprezentacji Polski. Nawet 
mu się nie śniło, że w kilka lat póź
niej pozna go osobiście i obaj będą 
występować w barwach jednego ze
społu. 

- Nigdy nie zapomnę, gdy po raz 
pierwszy miałem wejść do szatni Iskry. 
Wprost paraliżowała mnie obecność 
takich "gwiazd" jak Nowakowski, 
Czernysz, Hiliuk, Bernacki, Wa
siak, czy Stęczniewski. Nie wiedzia
łem jak przyjmą mnie, chłopaka po 
maturze z tarnowskiego Pałacu 
Młodzieży. Obawy okazały się niepo
trzebne i choć oczywiście musiało 
upłynąć trochę czasu zanim mnie za
akceptowali, to przyjęto mnie z wiel
ką życzliwością. Wielkie znaczenie dla 
mnie miała także życzliwość kibiców, 
z którą spotykałem i spotykam się 
na każdym kroku. Nie ma przesady 
w stwierdzeniu, iż w Kielcach jest naj
lepsza w Polsce publiczność- wspo
mina Wojtek. 

Choć urodził się w Bochni, szyb
ko wraz z rodziną przeprowadził się 
do Tarnowa i tam stawiał swe pierw
sze sportowe kroki. 

-To, że zostałem piłkarzem ręcz
nym zawdzięczam starszemu bratu 
Jackowi. Już jako dziecko, gdy nie 
miał mnie z kim zostawić w domu, 

zabierał mnie na treningi młodzików 
Pałacu Młodzieży. Najpierw patrzy
łem co robią starsi ode mnie koledzy, 
a potem sam próbowałem powtarzać 
ich ćwiczenia. Wreszcie gdy byłem w 
czwartej klasie rodzice przyprowadzili 
mnie na zajęcia do szkółki, prowa
dzonej przez Jacka Małka. To była 
bardziej zabawa niż prawdziwa gra w 
piłkę ręczną_ Kolejnym moim nauczy
cielem szczypiorniaka był przez na
stępne dwa lata Józef Bommers
bach, aż wreszcie trafiłem pod opie
kę Jana Koziola Był on dla nas nie 
tylko wspaniałym trenerem i wycho
wawcą, ale można śmiało powiedzieć: 
drugim ojcem. 

To właśnie pod opieką Jana Ko
zioła Wojciech Zydroń zasmakował 
pierwszych sportowych sukcesów, a 
za takie trzeba uznać złote medale 
z dziecięcego festiwal u piłki ręcznej 
w Kępnie oraz I Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży we Wrocła
wiu w 1995 roku oraz pierwsze po
wołanie do kadry narodowej mło
dzików, a potem juniorów. 

Działacze z Kielc zauważyli 
Wojtka Zydronia podczas towarzy
skiego trójmeczu juniorów Polski i 
Ukrainy w kwietniu 1997 roku w 
Radomiu. Zwrócił ich uwagę nie
pozorny, ale bardzo sprawny, szyb
ki i waleczny lewoskrzydłowy z Tar
nowa. 

-Byłem bardzo zaskoczony, gdy 
trener Gienadij Kamielin doszedł 
do mnie i zapytał czy chcę zagrać w 
drużynie Iskry. Podziwiałem kielec
ki zespół w telewizyjnych transmi
sjach z pucharowych meczów, a 
zwłaszcza Roberta Nowakowskie
go, który grał na tej samej pozycji 
co ja i także z numerem "5". 

Potem wszystko potoczyło się 
bardzo szybko. Wojtek zdał matu
rę i w wakacje zameldował się na 
obozie drużyny w Zakopanem. 

- Doskonale wiedziałem, że nie 
mam najmniejszych szans, by rywa
lizować o miejsce w podstawowym 
składzie Iskry z Robertem Nowa
kowskim. Chciałem jednak go po
znać, podpatrywać zagrywki, spo
sób ustawiania się na boisku. Po 

prostu być jak najbliżej swego mi
strza. Trochę żałuję, że tylko przez 
jeden sezon byliśmy w jednym ze
spole, bo przydałoby mi się jeszcze 
trochę lekcji od czołowego lewo- · 
skrzydłowego Europy. -

Zaraz po przeprowadzce do 
Kielc Wojtka spotkała kolejna miła 
niespodzianka. Choć był dwa Jata 
młodszy od kolegów, trafił do mło
dzieżowej reprezentacji Polski na 
Mistrzostwa Świata w Turcji, gdzie 
Polacy byli o krok od medalu, zaj 
mując czwartą lokatę. 

- To była wspaniała przygoda i 
niezapomniane przeżycie, mimo iż 
wróciliśmy bez med alu. Trener 
Wojciech N owiński dał mi szansę 
gry w kilku spotkaniach, między in
nymi ze Szwajcarią, Rosją, Fran
cją i Tunezją. Nigdy nie zapomnę 
najbardziej dramatycznego meczu 
o awans do półfinału, w którym 

po dwóch dogrywkach był remis. 
Nie wiem, czy jeszcze kiedyś w ka
rierze będę strzelał równie ważny 
rzut karny. Odetchnąłem, gdy uj
rzałem piłkę w siatce. 

NadaJ gra w młodzieżowej re
prezentacji Polski i pewno pojedzie 
jeszcze na niejeden prestiżowy mię
dzynarodowy turniej. 

- Marzy mi się, by w przyszłym 
roku zagrać w finałach młodzieżo 

wych MŚ w Katarze. Wcześniej 
musimy jednak pokonać w turnie
ju eliminacyjnym "siódemki" Ro
sji, Gruzji i Bułgarii. 

Trudno wymarzyć sobie lepszy 
początek sportowej kariery, skoro w 
wieku 20 Jat zostaje s ię mistrzem 
Polski. Tak właśnie było w przypad
ku Wojtka, który wraz z Iskrą w 
maju ubiegłego roku w Przemyślu 
tonął w stru mieniach szampana. 
- Nie wstydzę się łez, które popłynęły 

W efektownej akcji Wojciech Zydrofi 

Korona nie wpuszcza na mecze działaczy i 
za okazaniem wejściówki 

sędziów pokazywał swojej legitymacji ani w 
Koronie, ani w Błękitnych. Wolę 
pojechać na Dąbrowę i w spokoju 
obejrzeć mecz. 

Burza o bilety 
Burzę wywołała w kielec- padku posiadaniajedynie legityma

kim środowisku pilkarskim cji tak nie jest. Teoretycznie może 
uchwala Zarządu Korony Kieł- się zdarzyć, że arbitrowi czy działa
ce, na mocy której postanowio- czowi, który wszedł na stadion za 
no nie wpuszczać działaczy okazaniem legitymacji nie spodoba 
i sędziów na podstawie legity- się kibic obok i - powiedzmy - użyje 
macji. Prawdopodobnie za kil- wobec niego wulgarnych słów. 
ka dni podobną uchwalę wpro- Wówczas my, jako organizatorzy, 
wadzą w życie Błękitni Kielce. odpowiadamy za niestosowne za-

kompensaty karnety na rundę wio
senną. Pozostatym wypłacaliśmyde
legacje i teraz, aby wejść na mecz, 
muszą przyjść dzień wcześniej, oka
zać aktualną legitymację i wówczas 
otrzymają bilet. 

Działatern najpierw w Iskrze, 
potem w Koronie przez długie lata. 
Oddałem temu klubowi wiele cza-

W uchwale Zarządu MKS SF chowanie. Jeżeli natomiast deli- su. Terazjestem na emeryturze i co, 
Korona z dn . 6. 03. 1999 r. czyta- kwent ma bilet, to ewentualna kara panowie działacze będą nakazywać, 
my: Zarząd na posiedzeniu w dn. będzie wymierzona w niego. Nie abym kupował bilet? Na pewno nie! 
6.03.1999 r. postanowił : l. Działa- ukrywam także, iż powyższa uchwa- Obecni działacze nie szanują nas, 
cze PZPN, OZPN oraz sędziowie ła wprowadzona została w życie z ludzi starszych, a to przecież my, 
piłkarscy, za okazaniem stosownej czysto komercyjnych powodów. przez długie lata kształtowaliśmy 
legitymacji, mają prawo w przed- Niestety, nie żyjemy już w PRL, wizerunek klubów piłkarskich. 
dzień(!) meczu otrzymać w sekre- gdzie często o dotacjach dla klubu Twierdzę, że powinniśmy być 
tariacie klubu bilet, który jestjedy- decydowali sekretarze partii. Obec- wpuszczani na stadion za darmo! 
nym dokumentem uprawniającym na rzeczywistość zmusza nas do -powiedział nam były działaczKo
do wejścia na stadion. 2. Na mecze maksymalnego oszczędzania i szu- rony. 
Pucharu Polski unieważnione są kania funduszy dosłownie wszędzie. Podobnego zdania jest także 
wszystkie karty wolnego wstępu. Nie możemy sobie pozwolić na były zawodnik Błękitnych Kielce . 

Oburzony postawą działaczy 
Korony jest wiceprezes ds. Organi
zacji Wydziału Sędziowskiego kie
leckiego OZPN, Jerzy Kuchciński: 
-We wtorek wysyłaliśmy list do se-
kretarza generalnego Folskiego 
Związku Piłki Nożnej z zapytaniem, 
czy metody wprowadzone przez 
Koronę są słuszne? Proszę pamię
tać o tym, że kielecki klub jest człon
kiem PZPN oraz OZPN i podpisał 
deklarację, że będzie realizował 
wszystkie uchwały tych organizacji. 
Moim zdaniem, przed spotkaniem 
z Unią włodarze klubu postąpili nie
elegancko, gdyż nie poinformowali 
nas wcześniej o możliwości naby
cia biletu wstępu. Musieliśmy do
chodzić swych racji przed bramą 
stadionu. O ile wiem, kilka lat temu 
podobną metodę wprowadził Mo
tor Lublin. Potem okazało się, że 
Jubelsld klub został ukarany dużą 
grzywną . 

- Nikogo nie poniżamy. Chce
my tylko, aby przy bramach wej
ściowych byt porządek. Nie może 
być tak, że pan z legitymacją wol
nego wstępu chce wprowadzić bra
ta, kolegę, wnuczka, itd. Uważam, 
że dla prawdziwych sympatyków 
futbolu nie będzie problemem przy
jechanie do klubu i odebranie bile-

mi po policzkach wtedy po meczu z 
Czuwajem oraz tydzień później w 
Kielcach, gdy wraz z kolegami od
bieraliśmy złote medale MP. Nie 
sposób opisać słowami co wtedy 
czułem, choć mój udział w tym ty
tule był raczej symboliczny. 

W Tarnowie rodzice i bracia Ja
cek oraz Bartek, są z niego dumni. 
Ich Wojtek został przecież mistrzem 
Polski, grał w europejskich pucha
rach między innymi z przeciwko ta
kim sławom piłki ręcznej, jak Wi
slander, Olsson czy Perunicie z THW 
Kieł. Co godne podkreślenia udaje 
mu się z powodzeniem godzić upra
wianie sportu ze studiami na klerun
ku marketingu Wyższej Szkoły Han
dlowej w Kielcach. 

- Piłka ręczna jest dla mnie jak 
na razie najważniejsza, choć zdaję 
sobie sprawę, że kariera spmtowa 
prędzej czy później musi się zakoń
czyć. Dlatego też w wolnych chwi
lach po treningach i meczach chętnie 
sięgam do książek. Moim dodatko
wym hobby jest nauka angielskiego. 
Dzięki sportowi odwiedziłem już 
sporo krajów i wiemjak bardzo przy
daje się znajomość obcego języka . 

DARIUSZ WIKŁO 

Fot. M. Cender 

tu na mecz - skonstatował prezes 
Błękitnych, Mirosław Malinowski. 

A jak wygląda tego typu pro
blem w innych klubach? 

- Przed rozpoczęciem sezonu 
poinformowaliśmy Krakowski 
Okręgowy Związek Pilki Nożnej o 
konieczności złożenia imiennej listy 
do klubu. Na jej podstawie OZP 
otrzymał kilka wejściówek. Grati 
sowe karnety na rundę wiosenną 
otrzymali także przedstawiciele klu
bowej Rady Seniorów. Ci ostatni 
płacą jednakże niewielkie składki 
członkowskie - poi n formowała nas 
Alicja Ajchner, specjalista ds. or
ganizacji w Wiśle Kraków. 

Jeszcze inaczej rozwiązany został 
problem w warszawskiej Legii 
Daewoo. - Zawsze mamy przygoto
waną pulę wejściówek dla sędziów, 
działaczy PZPN i OZPN. Są one 
imienne i za każdym razem jej wła
ściciel musi okazać legitymację. Zda
rzały się przypadki, że właściciel wej
ściówki zachorował i - na przykład -
pożyczył ją bratu, sąsiadowi , itp. 
Wówczas wejściówka jest zabierana, 
a jej właściciel traci możliwość bez
płatnego oglądania jakiegokolwiek 
meczu. Oczywiście ilość darmowych 
wejściówek jest ograniczona. N i e stać 
nas na wpuszczanie na stadion za 
darmo wszystkich byłych działaczy 
oraz piłkarzy- powiedział nam Piotr 
Strejlau, rzecznik prasowy Legii. 

MACIFJ CENDER 

5 -Najistotniejszą kwestiąjest po- wpuszczanie na stadion byłych dzia- - Ile złotówek zarobią dodatkowo 
:J siadanie biletu- twierdzi prezesKo- łaczy klubowych, byłych piłkarzy Błęldtni? Sto, dwieście ... Nie wiem 
_J rony, Artur Jagodziński. - Posia- Korony. Taka jest rzeczywistość. Sę- dlaczego Błękitni wzorują się na 
~ danie wejściówki zobowiązuje jej dziowie? Ci, którzy prowadzili na- Koronie. Decyzja o wpuszczaniu 
o właściciela do przestrzegania regu- sze mecze sparingowe gratis tylko z biletami kompromituje 
~ lamin u obiektu, natomiast w przy- -otrzymali od klubu w ramach re- klub. Nie będę chodził do klubu i 

00 ~------------------------------------------------~---------------------------------------------------http://sbc.wbp.kielce.pl/



Powstał fanklub Warka/Czarnych 

S_uper ·biee to 
Prawdziwy kibic to kultural

ny kibic - takie hasło widnia/o 
kiedyś na wieży spikera stadio
nu Radomiaka. Być może sta
nie się ono wkrótce mottem 
nowo powstalego oficjalnego 
fanklubu siatkarzy Warka /Czar
nych Radom. 

Podczas dwóch ostatnich me
czów jeden z sektorów hali MOSiR 
zajmowała kolorowo ubrana, roz
śpiewana grupa młodych łudzi. W 
obu przypadkach okazała się siód· 
mym zawodnikiem radomskiej dru
żyny. Po zakończeniu spotkań za
wodnicy erdecznie dziękowali sym
patykom za ich wkład w zwycięstwa. 

Fan Club Warka/Czarnych liczy 
39 członków. Są nimi głównie ucznio
wie, studenci i młodzież pracująca . 

Wszystko zaczęło się od .. . ogłosze
nia. Sebastian Starobrat, pomysło
dawca powstania fankłubu , poszu
kiwał kibiców takich jak on. Kultu
ralnych, nie szukających zwady. 
Chcieli wyjechać na mecz do Jastrzę
bia, ale wtedy jeszcze im się to nie 
udało. Sebastian pojechał więc sam. 
- Od dawna nie opuściłem żadnego 
meczu Czarnych. Tym razem wraca
łem do Radomia z wiceprezydentem 
Zychem. Zadeklarował pomoc. W 
jego ślady poszła pani Brzezicka
Twardowska. szefowa marketingu w 
klubie. Podarowali nam dwa kom
plety strojów z logo Warki, cztery fla
gi z wielkim herbem Radomia, do
staliśmy identyfikatory, wybraliśmy 
trzyosobowy zarząd. Odtąd mieliśmy 
tylko dopingować . Kulturalnie do
pingować- mówi Sebastian. 

Za bilety płacą normalnie. Być 
może kiedy~ to się zmieni, ale praw
dziwym kibicom wystarczy to, że 
mogą zamówić wejściówki w przed-

dzień meczu. A po każdym meczu 
najprzyjemniejszym momentem jest 
ten, kiedy siatkarze podbiegają do ich 
sektora i dziękują za doping. 

- Po meczu z Yawalem z kilkoma 
zawodnikami potkaliśmy się w jed
nym z lokali. Wiemy, gdzie lubią cho
dzić na p1zzę. Wtedy porozmawiali
śmy i zobaczyliśmy, że świetnie się 
rozumiemy. Nic dziwnego, przecież 
oni grają dla nas, a my odpłacamy 
się im dopingiem. W przyszłości my
ślimy o organizowaniu regularnych 
spotkań z drużyną i bliższe pozna
wanie przepisów gry - mówi Seba
stian. Zamierzają również otworzyć 
własny sklepik z kibicowskimi akce
soriami. 

Jacek Wójcik, drugi członek "sze
fostwa" fanklubu chce, by kojarzo
no ich wyłącznie z kulturalnym kibi
cowaniem. - Zrywamy ze złym zwy
czajem, że podczas prezentacji prze
ciwników kibice gwiżdżą. W innych 
miastach tak nie ma. U nas też będą 
albo ciche oklaski, albo przynajmniej 
cisza - zapewnia. 

· Nie będzie też żadnych składek 
członkowskich fanklubu. Z pieniędz
mi nie chcą mieć do czynienia. 

Najmłodszy członek ma 14 lat, 
najstarsi są trzydziestolatkami. Chęć 
przystąpienia do nich zadeklarowało 
ostatnio dwóch 40-latków. -Od naj
młodszych wymagamy zgody praw
nego opiekuna. Nie chcemy zabierać 
nieletnich na wyjazdy. Jeden z nich pró
bował kiedyś sfałszować takie ze
zwolenie. Wyrzuciłem go- mówi Se
bastian Starobrat 

Pewnym problemem jest jak za
chować się, gdy kibice drużyny prze
ciwnej skandują pod ich adresem wy
zwiska i prowokują. - Przede wszyst
kim nie odpłacać tym samym- twier-

Klub kibica Warka/Czarnych w akcji 

dzi Ja cek. Jeśli zaś w ich sektorze ktoś 
chciałby wszczynać rozróby, ochro
niarze mają prawo interweniować w 
tym rejonie widowni. 

Kibice zrzeszeni w fanklubie tra
fili na dobry moment. Gdy tylko za
częli działać, drużyna odniosła dwa 
spektakularne zwycięstwa z Mosto
stalem i Yawalem. Siatkarze mają 

swoim fanom sporo do zawdzięcze
nia. I z wzajemnością. Dalsza współ
praca rysuje się więc w różowych bar
wach. Toteż w najbliższym czasie nie
którzy fani na pewno wyjadą na tur
niej finałowy Pucharu Polski do So
snowca. 

Jednego tylko zrozumieć nie po
trafią . Niedawno kibic Radomiaka 

Tu walczyli Kazimierz Paździor i Leszek Drogosz 

Pożegnanie z halą RZO 

Wkrótce po hali RZO pozostaną tylko wspomnienia 

Hala RZO przy ul. Waryńskie- Decyzję o likwidacji obiektu, który 
go w Radomiu, która od lat po- od dłuższego czasu popadal w ruinę, 
wojennych stużyła sportowcom, przyspieszyło zawalenie się dachu. 
przestaje istnieć. Właśnie koń- Halę wybudowano w 1932 
czy się j ej rozbiórka. roku na potrzeby I Kongresu E u-

Fol M. Skorupa 

charystycznego Diecezji Sando
mierskiej. Po WOJme "kongresów
kę" pnejęły Radomskie Zakłady 
Obuwnicze. Wśród wielu użytowm
ków hall byli również sportowcy. Tu 

rozgrywali swoje mecze pięściarze 
Radomiaka, a później Broni, tu 
trenowali i walczyli zapaśnicy, 
którymi opiekował się legendarny 
Władysław Miazio. Z obiektu 
korzystali również koszykarze, 
siatkarze i przedstawiciele innych 
dyscyplin sportowych. Pnez pe
wien czas mieścił się tu sekreta
riat Radomiaka. 

Hala RZO gościła najwybitniej
szych polskich pięściarze. Tu wal
czyli m.in. - Antoni Czartek , Le
szek Drogosz, Kazimierz Paź
dzior, Marian Kasprzyk i wielu 
innych mistrzów pięści. Spotkania 
z udziałem bokserów Radomiaka, 
a później Broni, zawsze ściągały 
nadkomplet publiczności. W nie
dzielny ranek przed halą zawsze kłę
bił się tłum. Dostanie się do środ
ka wymagało zręczności i ... siły. Na
wet szczęśliwcy, posiadający bilet, 
mieli kłopoty ze sforsowaniem wą-
kich drzwi prowadzących do "świą

tyni" boksu. 

- Mecze były wydarzeniem 
- wspomina pierwsze lata powo-
jenne Ryszard Antoniewicz, dłu
goletm preze Radomiaka, chodzą
ca historia klubu. -Przychodziło się 
z własnymi krzesłami, taboretami. 
Dopiero stając na takim podwyż
szeniu można było cokolwiek zo
baczyć. 

Drużyna Radomiaka toczyła 
zacięte boje z Wybrzeżem Gdańsk, 

Fot. W. Matlok 

zabrał jednemu z nich szalik Czar
nych. Za co? Podobno za to, że kibi
cował właśnie temu klubowi. Dlate
go fani Czarnych wystrzegają się pil
karskich "kiboli". - Szczególnie głu
pich sympatyków mają podobno 
w Częstochowie. Od nich jak najda
lej- twierdzą . 

PAWEŁSTUS 

Gedanią, ŁKS-em. R. Antonie
wicz z pamięci recytuje skład ze
społu z tamtego okresu : Marian 
Arczewski Marian Przybytniew
ski, Jan Sieradzan, Antoni Czar
tek, Roman Wasiak, Jan Kotkow
ski, Czesław Sowiński , Rutkow
ski, Krok . Ten ostatni to ojciec 
Zygmunta Solarza, szefa Polsa
tu . 

- W pamięc1 zapadła mi wal
ka młodziutkiego wówczas Lesz
ka Drogosza z doświadczonym 
Arczewskim. Sędziowie skrzyw
dzili wtedy "Czarodzieja., ringu, 
przyznając zwycięstwo boksero
wi Radomiaka . 

Z hali RZO korzystali też za
paśnicy. W krótkim czasie , za 
przyczyną Władysława Miazio , 
obiekt przy ul. Waryńskiego s tał 
się główną bazą sportu zapaśni
czego. Organizowane przez nie
go turnieje mistrzów przyciąga

ły setki kibiców. Tu rozpoczynali 
swoje kariery m.in. Jan Żuraw
ski, późniejszy wielokrotny 
m1strz Polski w stylu wolnym i 
klasycznym, Stefan Flont , Wa
cław Zbereziński, Michał Kosna, 
Artur Kub1ś . 

W 1997 roku na mocy ustawy 
o stosunku państwa do Kościoła 
katolickiego hala wróciła do Pa
rafii Opieki ajświętszej Marii 
Panny. Władze kości·etne plano
wały rozpocząć rozbiórkę w 
kwietniu. Po zawaleniu dachu 
postanowiono przyspieszyć pra
ce. a miejscu dawnej hali ma 
powstać nowoczesny obiekt. 

Po hali RZO pozostaną wspo
mnienia .... 
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!:I:-~SŁOWO KIBICAIREKLAMA 

Nie r9snę 
na WIOsnę 

Teraz ceny samochodów Peugeot 

są gwarantowane w zfotówkach*. 

*Oferto dotyay zamówień na somochodydostępne w Polsce, z miesięanym terminem odbioru. 

PEUGEOT - RITA MOTORS, 
Kielce, ul. Domaszowska 52, 
tel. 344-30-10, 368-12·35 (36) www.rita.peugeot.com.~l 

Ostrowiec św., ul. Kilińskiego 35b, te l. 247-95-45 PEUGEOT 

TAKIE UBEZPIECZENIE 

PIECHOTĄ NIE CHODZI 

Piemzy rok dwuletniege pakietu 
ubazpieczeninega: OC, ACIKR, NW 
l MuluAssisłlnca, aa koszt firmy Opel 
Dl'lgl rok - pnferencyju składka płltu w dwóch rilrnych ratach; 
ewenllalnamodl nie Zllnlejm SUIIIY ubezpieczelia. 

1257/DG 

OPELB 
r-------------------------ZAPRASZAMY ------------------------~ 
OBRĘCKI sp. z o.o. Kielce, ul. Pomorska 53 
dział sprzedaży tel./fax (0-41) 368-10-25, pn.-pt. 8-18, sob. 8 -15. 
Serwis, oryginalne części i akcesoria, tel./fax (041) 344-45- 64, 
pn.- pt. 6- 21 , sob. 7-15 

Serwis e lektromechaniczny 
- montaż zestawów głośno mówiących i alarmów 
-serwis blacharsko- lakierniczy tel. 090 335381. -

2627/KE 

PROMOCJA NIE DO ODRZUCENIA 

Promocyjne ceny 
pakietów wyposażenia: 

@MI • poduszka powietrzna 
• centralny =de: 
• obrotomierz 

l'lljłl•. ~-..-!AI!'II • elektrycznie regulowane 
szyby i lwterka boczne 

Pakiety można fltczyć! 

OPELB 
t------------ ZAPRASZAMY ------------1 

C>S.~ĘC:.KI a.p. z c:::. . c::> . t<lelc::.4!S., ul . P'<:>r'r"'\Or&k..a 53 
c::l.z:.lea.J apr:z._,.ct .. żY t.~l .ff•x (0-41) 368-10-25. pn.-pt: . a -18. aob. e -'"15 . 
S<l!!!l>rwla. orygln•lrt~ c::z:~śc::l l al<ceoac:::.r-ł.e. t<l!lol./'f'a>e (041) 34--4 - 45 - 64. 
pn _ - pt.. a - :Z '"'l .. ac::a-b . 7 - 15 
S<l!lorwls el<eaoktrc::>me.c:hanlc::.z=..-.y 
- mc::»nta2 .z:.-=-atawów gł'c::llśr'lc:» mówl.ą.cy'c:::h l alarmów 
- -.eorwla bl~ch .. rak.c::> - l•kl.-rnl~ t.<el . 090 33538'"1 _ 

AUTO-MOTO 

.. 0411253-10-27 

.. 0411253-04-48 
AUTORVZOWANE 

NA PRAWY 
BLACHARSKO - LAKIERNICZE 

e FORD l DAEWOO e 
SKARLYSKO-KAMIENNA 

PIŁSUDSKIEGO 2. 

041/34-311-80,090-335-261 

.ENIGMA RENT A CAR' 

Nowe samochody 

wypożyczalnia 

czynna całodobowo. 

YA96 

DDD2205 

041134-64-7 50 

WYPOŻVCZALNIA SAMOCHODÓW 

.OUATTRO" 

zachodnie, fabrycznie nowe. 
Gl581 

AUTO-SKUP, powypadkowe. skorodowa

ne. 0601-624-184. 

DE13187 

AUTO-WYPOtYCZALNIA EURO-B, 

34-559-62. 090-302-462. 

MJ324 

AUTOALARMY - PREDATOR. Kielce, 

361-90-60. 

DE13585 

AUTOAI..ARMY, CENTRAI..ZAMKI. 34-405-71 , 

34-504-58. 

DE13738 

AUTOALARMY. centralzamki, radioodtwa

rzacze, głośniki. 0411346-31-60. 

DE13980 

AUTOGAZ. montaż, gwarancyjne - FIAT, 

DAEWOO. Kielce, Chrobrego 40, 34-50-140. 

DE13103 

0411343-17-57 .Al TOM" -AUTOALARMY. AUTOSZVBY . .,Autofenix' Kielce, Wrzo-

immobilisery .Blaupunkt', centralzamki. sowa 25 361-61-71 . Radom, Dębowa 4 

___________ ...;G_L55_ 5 362-60-15. Szewce 39 k/Kielc 346-52-05. 

0411344-85-25. MOTOART: silnikowo-pod

woziowe, zachodnie. 
__________ _.;;;.D,.;;..G1237 

0411344-96-37; AUTOALARMY, centralzam

ki, radiomontaż. 

0411345-16-29 

BEZPŁATNA WYMIANA: 

DE13507 

AMORTYZATORÓW, TŁUMIKÓW 

MOTOMARKET 
AUTOCZĘŚCI 

Jagiellońska 23. 

0411362-00-29 

AUTA NA GAZ. 

Kielce, Pakosz 53. 

RATY. 

Gl556 

Dodatkowo ZIMOWY BONUS. 

Gl568 

AA autoalarmy, lmmobilizery, radioodtwa

rzacze. głośniki , najlepiej, najtaniej. Kielce, 

344-29-67. 

DG1236 

AAA AUTA powypadkowe kupię. 

0602-599-678. 

DE13189 

ABSOLUTNIE każdy powypadkowy znisz

czony kupię , gotówka. 0602-222-709. 

RR2185 

ALUFELGI, OPONY - bonifikaty. Prosto

wanie i renowacja felg. Warszawska 170. 

332-22-12. 

MJ321 

AMORTYZATORY. 0411368-35-71 . 

KH1414 

AUTA powypadkowe osobowe, dostawcze 

kupię natychmiast 090-290-721 . 

RR2186 

AUTO - RADIO .• Wibtronic" Kielce, Pade

rewskiego 22. 

GA1886 

AUTO- SZVBY. Kielce, 361-57-17. 

GA1891 

GA1892 

BEZPŁATNA WYMIANA. Amortyzatory 

SACHS. Tiumiki TESH. KiM. Słowackiego 6, 

344-23-73. 361-6Hl6. 

DG1256 

BEZPŁATNY montaż amortyzatorów. ukła

dów wydechowych. katalizatorów. Naprawa 

silników samochodów zachodnich. Kielce. 

Krakowska 62, 34-516-41. 

DE13687 

BLOKADY. autoalarmy. szyberdachy. 

0411342-22-28. 

DE13803 

BMW. Mazda, inne japońskie . Części. 

Amortyzatory. Marko Serwis - Bis, Karczów

kawska 20, 368-35-71 . 

KH1415 

FORD - części zamienne. Kielce, Górni

ków Staszicawskich 15, 34-502-52. 

GA1903 

HAKI holownicze. 0411361-57-04. 

DE12805 

HURTOWNIA części do samochodów za

chodnich. Szeroki asortyment, wysoka ja

kość, dobre ceny. KiM S.C. Auto Części, 

Kielce. Słowackiego 6, tel.lfax 344-23-73, 

361-61-06. 

DG1229 

NAPRAWY- CZĘŚCI Toyota, Mazda, Nis

sa, BMW, Renaull Kielce. ul. Pakosz 53, 

teł. 361-79-98. 

KH1390 

SZLIFOWANIE walów, cylindrów. Tłoki, 

p ierścienie , panewki. Sandomierska 204, 

342-57-95. 

Gl582 

TŁUMIKI , katalizatory. Kielce, Bodzentyń

ska 13, 3443276. 

DE13497 

WYPOŻVCZALNIA samochodów osobo

wych, dostawczych. Kie lce, 342-81-65. 

331-34-37. 0602-321-586. 

DE13678 

Volksvvagen ®Masz vvięcej ® Płacisz 111niej Autokomis 

Passat, Golf 

•:• 12-letnia gwarancja na perforacje blachy 
i 3-letnia na lakier 

•:• preferencyjny pakiet ubezpieczeniowy 
•:• specjalna, atrakcyjna cena 
Liczba samochodów objętych 
specjalną promocją jest ograniczona 

"9()4 GA 

Passat 
Pakiet ubezpiecze 

GRATIS!!! 

AUTOCENTRUM Oddział "EXBUD" S.A . 
25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 262, tel. 361-62-42 salon, serwis: 361-60-95 

l. Opel VCCII1li.6 J6V. 1996L -39300 zł 

2. Opel vcctr11 1.8 16Y, 1997 r. -47.500 zł 

J . Opelvectra 1.816V,I996L -47.500zł 

4. Opel astra - 1.6, 1996 r. -27.500 zł 

S. Opelastra 1.4. 1994r. -ll.OOOzł 

6.q,d&allkmti 1.6, 16V 1998r: -56.500 zł 

7. Opel omega kombi, 1994 r. -45.600 zł 

8. Opel omega kombi, 1989 L -19.500 zł 

9. Opel omega, 1988 r. -15.000 zł 

IO.Opelbdctt, 1990r.L -U.700zł 

II. Pcugeot 605, 1991 L -24.500 zł 

- Przyjmitmy samocliody w komis 
- PrzyjiDiljemy samochody w rozli=niu 
-Gwarm.:ja lcgaloości i siam trdmicznego~ 
- Dogodne warunki kredytowe. 

"OBRĘCKI"' Sp. z o.o. 
Kletce, ul. Krakowska 285 

t a l. a.1/3455012. 090/336-124 

OPELB ~ 
~~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------http://sbc.wbp.kielce.pl/



Marka 

AUQI 

BMW 

CITROEN 

FIAT 126p. 

FIAT 125p. 

FIAT 

POLONEZ 

FORD 

HONDA 

ŁADA 

MER~EDES 

OPEL 

PEUGEOT 

SKODA 

RENAULT 

vw 

Kielce Radom 

80: 89 - 18,0, 90 - 19,0, 80: 85 - 10,7, 88 -
92 - 24,0;100:90-20,5 17,1, 89- 19,8; 100: 

89- 18,7 

316: 89 - 17,0, 91-24,0, 316i: 84 - 9,1, 85 -
94- 40,0; 318: 90- 20,0 12,3; 318: 86 - 15,6, 

88- 20,2; 

AX: 89 - 10,0, 90 - 11,0, 
91 - 12,0, 93- 14,0 

Słomczyn 

80: 87- 17,0, 88- 19,0, 90- 21,3, 91-22,0, 92 
- 26,5, 93- 32,0; 100: 87- 16,3, 88- 19,0, 89-
20,0, 90-21,0,92-31,2,93-36,0,94-45,0 

316: 88- 17,0, 89 - 18,0, 90- 19,0, 91 - 25,3, 
93 - 32,3, 94 - 39,0, 95 - 46,0, 97 - 60,5, 98 -
66,0; 520: 86- 17,0, 87 - 19,5, 89- 24,0, 90-
26,0, 92- 35,0, 93 - 41,7, 94- 51,0, 95 - 56,3, 
97 - 98,3; 318: 88 - 18,6, 89 - 20,5, 91 - 30,0, 
92- 36,0, 93 - 41,7, 95 - 53,7, 97 - 73,4; 525: 
90- 28,0, 91 - 32,0, 92- 35,7, 94 - 53,9, 95 -
60,0, 96- 87,0 

AX: 86 - 7,0, 87- 8,0, 88- 10,0, 89- 11,0, 90-
12,0, 92- 15,0, 93- 16,3, 94- 17,0, 96- 20,3, 
97- 22,0; ZX: 91 - 15,0, 92- 16,3, 94- 19,0, 95 
- 20,3, 96- 22,3 

90 - 4,0, 91 - 4,5, 92 - 84- 1,4, 85- 1,8, 86- 2,2, 86 - 2,1, 88 - 3,0, 89 - 3,5, 90 - 4,0, 91 - 4,4, 92 
5,0, 93 - 6,0, 96- 9,0 87-2,6,88- 2,9, 89-3,5, - 5,1, 93 - 6,0, 94 - 7,2, 96 - 8,4, 97 - 9,1, 98 -

90-3,8, 92-4,8,94- 6,2, 9,3 
95-7,0,97- 8,6; 

89-3,5,91- 5.0 83- 1,2, 85- 1,9. 86- 86-2,5,87- 3,1, 88-3,9, 89-4,5,90- 4,7, 91 
2,5, 87 - 2,8, 88 - 3,5 - 5,4 

cc: 90 - 10,0, 91 - 10,5, 
92- 12,0, 95- 15,0; uno: 
90- 12,0, 93- 15,0, 94-
17,0; tempra: 90- 14,0, 
92- 17,0, 94- 19,0; tipo: 
93 - 18,0, 95 - 22,0; 
croma: 89 - 16,0, 90 -
18,0, 92 - 23,0 

91 - 7,0, 93 - 9,0, 94 -
11 ,0 

escor t: 89 - 13,0, 91 -
17,0, 92- 18,0, 95- 27,0; 
sier ra: 91 - 15,0, 93 -
21,0; scorpio: 89 - 15,5, 
90 - 16,5, 91 - 18,9; 
fiesta : 91 - 13,0, 95 -
19,0 

civic: 90 - 15,0, 93- 20,5 

cc 700:93- 11,7, 94-
12,5, 95 - 13,8, 96 
14,3; cc 900: 94 -
14,5, 96- 16,0 

1,5 SLE: 84 - 2,3, 86 -
3,2, 87 - 4,0, 88 - 5,2, 89 
5,5, 90- 6,1; 1,5 GLE: 
91 - 6,2, 92- 7,4, 93- 8,6, 
94 - 10,5; 1,6 SLE: 89 -
4,7; 1,6 GLE: 91 - 7,3, 
92- 7,5, 93 - 8,2, 95 -
12,5 

sierra: 85 - 8,3, 86 -
9,7, 87 - 10,8, 88 -
11,9, 90 - 14,7; 
escort: 85 - 9,3, 91 -
15,0, 92 - 17,5, 96 -
29,0; fiesta: 90- 11,5, 
91 - 13,1 

łada: 90 - 7,0, 91 - 8,0, samara: 90- 8,3, 92-
92 - 9,0, 93 - 10,0; 10,0, 93 - 10,6; 2107: 
samara : 89 - 8,0, 91 - 86 - 4,3, 87 - 5,0, 88 -
10,0, 93- 12,0 5,7, 89-7,5, 90- 8,4; 

190: 91 - 31,0, 

kadett: 89 - 14,0, 93 -
18,0; corsa: 90- 13,0, 95 
- 22,0; omega: 90 - 18,0, 
91 - 19,5, 92 - 22,0; 
vectra: 89 - 17,0, 91 -
21,0, 93- 26,0, 97-65,0 

200D: 83 - 11,4, 87 -
21,5 190: 89 - 24,5 

kadett: 88- 12,5, 89-
13,2 91 - 15,2; astra: 
91 - 18,3, 92 - 20,5; 
vectra: 91 - 19,7, 92-
22,5; corsa: 90 -
13,6; 

cc 700: 92 - 9,0, 94- 10,8, 95- 12,0, 96- 13,0, 
97- 15,1, 98- 15,6; cc 900: 93- 10,7, 94- 12,0. 
95- 13,2, 97- 16,0, 98- 17,5; uno: 86- 8,5, 87 
- 9,0, 88- 11,0, 89- 12,0, 90- 13,6, 92- 14,3, 
93- 15,0, 94- 16,3, 95- 19,0, 97- 20,9; punto: 
95 - 20,8, 96 - 22,3, 97 - 24,3, 98 - 26,0; tipo: 
87- 11,0, 88- 12,3, 90- 14,0, 91- 14,9, 92-
16,0, 93- 17,0, 95- 19,2, 96- 20,3; tempra: 91 
- 16,2, 92- 18,3, 93- 19,0, 94- 22,0, 95 - 24,0, 
96 - 25,0; croma: 87 - 11,0, 88 - 13,0, 90 -
16,0, 91- 17,5, 92- 18,9, 94- 21,0, 95-23,6 

89- 4,1, 90- 5,2, 92- 8,0, 93 - 9,9, 94- 14,0, 
95- 15,6, 96- 18,0, 97- 19,5 

Fiesta : 88- 11,0, 89- 12,2. 91- 13 ,9, 92 
- 15 ,0, 93- 16,3, 94- 18,0, 96- 24,5, 9.7 
- 26,0 , 98 - 28,5; escort: 86 - 9,0 , 87 -
10,5, 89- 13 ,0, 90- 15,0, 91 - 16,8, 92-
18,0, 93- 21,0, 95- 25,4, 96- 27,0, 97-
29,0; orion: 86 - 10,0, 87 - 11,0, 88 -
12,3, 89- 14,0, 91 - 17,0, 92- 18,5, 93-
20,0, 94 - 22,0, 95 - 23,8; sierra: 86 -
9,5, 88 - 12,0, 89- 14,5, 90 - 16,5 , 91 -
17 ,5, 92 - 18,5; mondeo: 93 -26,0, 95 -
32,0, 96 - 38,6, 97 - 40,0, 98 - 42,0; 
scorpio: 87 - 12,0, 88 - 18 ,8, 89 - 16,0, 
90- 17,0, 92- 23,0, 93- 27,0, 94- 31,8, 
95-45,0,96-51,2 

civic: 86- 11 ,0, 87- 13,0, 88 - 15,0, 89 - J 6,0, 
91 - 21,0, 92-22,0,93-24,0, 94-29,0, 96-
36,0, 97 - 38,5; 

accord: 87 - J 6,0, 88 - 17 ,0, 90 - 20,0, 91 -
24,0, 92- 28,0, 93-34,0, 94-42,0, 95-47,0, 
96-54,0 

Lada: 86- 5,5, 87- 6,0, 89- 7,0, 90 - 8,4, 91 -
9,0, 92- 10,5, 93- 11,1 

Samara: 88- 8,0, 89- 8,5, 90-9,1, 91 - 9,8, 92 
- 10,5, 94- 12,1, 95- 14,5 

190E: 86- 19,0, 87- 21 ,0, 89- 26,0, 90- 27,0, 
91 - 31 ,2, 93- 38,0, 94 • 46,0; 190D: 87 -21,0, 
88 - 23,5, 89 - 26,0, 90 - 30,0, 92 - 35,0, 93 -
37,4, 94- 45,0; 200D: 87- 25,0, 89- 30,0, 90-
31,0, 91-33,4, 92-37,0,93- 47,5; 300D: 86-
26,0, 87 - 28,0, 89 - 35,0, 90 - 43,0, 91 - 46,0, 
93 - 63,5, 94- 70,0, 95 - 74,0 

Corsa: 86-9,0,88- 10,7, 89- 12,1 , 90- 13,0, 
91 - 14,5, 92- 16,0, 93- 19,0, 95 - 22,3, 96-
25,0, 97- 26,5; kadett: 86- 10,0, 87 - 11,0, 89 
- 15,0, 90- 15,8, 91- 17,1 ; astra: 92-21 ,0,93 
- 22,7, 94-25,0, 95-27,0,96- 28,0; vectra: 89 
- 17,0, 90 - 19,0, 9 l - 20,3, 92 - 22,0, 93 - 26,0, 
94 - 27,0, 95 - 34,0; omega: 88 - 16,0, 89 -
18,0. 90- 19,0, 91 - 20,3, 93 - 32,0, 94- 42,0, 
95-47,0, 96-56,5,97-71 ,0 

205: 89- 13,0, 90- 14,0; 309: 88 - 10,6; 205: 106: 94- 19,0, 95-22,0, 96- 23,3; 205: 86-
405: 90- 16,0, 93-22,0 90- 13,5 9,3, 87- 10,0, 88- l l ,o. 90- 13,6, 92- 15,3, 93 

- 16,8; 405: 88- 14,0, 89- 15,7, 91 - l 8,0. 92-
19,0, 93- 21 ,0, 94-22,0, 95 - 27,0; 

std.: 90 - 6,0, 9 l - 7 ,O felicja: 95- 20,0; 
favorit: 91 - 11 ,0, 92- favorit: 91 _ 10,2 
12,0 

19: 89- 15,0, 91 - 16,0, 19: 87 - 8,0, 89 -
94- 21,0; clio: 90- 15,0, 13,7; clio: 91 - 12,2, 
93- 18.0, 94- 19,0 92- 13,5 

golf: 89- 14,0, 92- 19,0, 
93 - 26,0, 95 - 29,0; 
jetta: 90 - 16,0, 93 -
21,0; passat: 89 - 20,0, 
91 - 24,0; poło: 90 -
13,0, 92- 17,0, 93- 18,0, 
97-32,0 

golf: 85 - 10,3, 87 -
12,6, 89 - 15,0, 90 -
16,3; passat: 87 -
13,6, 90 - 10,6; jetta: 
88 - 15,6 

std. 86 - 4,7, 87 - 5,3, 88 - 6,0, 89 - 7,2; 
Favorit: 90- 9,3, 92- 12,3 93- 15,5, 94- 16,3; 
felicia: 95 - 2 l ,0, 96- 23,0, 97 - 25,3 

5: 87- 9,0, 88 - 10,0, 89- 11,7, 90- 12,0, 91 -
13,0, 92- 15,4; twingo: 92- 15,3, 93- 16,0, 94 
- 19,0, 95- 20,1 ; 21: 86- 9,5, 87- 10,0, 88-
11 ,0, 89- 13,0, 90- 15,0, 91- 17,0, 92- 19.3; 
laguna: 94- 29, l , 95- 35,0, 96-40,0, 97- 49,0 

Polo: 89- 13,0, 90- 13,9, 91- 16,0, 93- 17,0. 
94-21 ,0, 95-27,0,96- 31 ,7; golf: 86- 12,0, 
87 - 13,0, 88 - 16,0, 91 - 20,0, 92 - 23,0, 93 -
26,0, 94 - 31 ,0, 95 - 37 ,0, 96 - 44,0; jetta: 86 -
14,0, 87 - 16,0, 89 - 16,8, 90 - 19,0, 91 - 21 .3 ; 
passat: 89- 19,0, 90-22,0, 92- 27,0, 93- 32,0, 
94 - 39,5, 95 - 43,0, 96- 48,0 

Razem z biurem Rutkowskiego 

Szukamy 
zaginionych aut 

Z redakcją .Słowa Ludu• i na
szymi czytelnikami skradzionych 
samochodów poszukuje najwięk
sza ze znanych firm detektywi
stycznych, zajmująca się odszu
kiwaniem zaginionych aut w ca
łej Europie, Koncesjonowane 
Biuro Detektywistyczne Krzysz
tofa Rutkowskiego. 

Za in fonnacje umożliwiające od
nalezienie każdego pojazdu, który 
wyprodukowano na Zachodzie, finna 
Rutkowslci wypłaca nagrody w wyso
kości 300-500 DM! 

Wszystlcie spostrzeżenia, uwagi i 
infonnacje prosimy leierować na ad
res redakcji "Słowa Ludu" lub kielec
kiej delegatury firmy Rutkowski -
EMI: tel./fax (0-41) 368-47-47. Za
pewniamy absolutną anonimowość. 
Wszelicie infonnacje będą przekazywa
ne firmie EMI i centrali w Warszawie. 

Od dziś poszukujemy: 
l) KIA sepia Ieo, KIA-231C, nr 

nadwozia-KNEFA2422T5203306, nr 
silnika-B568856 l, szary, 

2) mercedes 300, KJD-6744, nr 
nadwozia-WDB 124130 l B652753, nr 
silnika-6039 l 210075, szary, 

3) mercedes 208 D, K.JG-1624, nr 
nadwozia-WDBG01371 IP350065,nr 
silnika-l 0357024, żółty, 

4) mercedes 310 D, K.JS-7072, nr 
nadwozia-WDB602486 l P392810, 
biały, 

5) mercedes sprinter, KTE-940A, 
nr nadwozia-WDB9014621 P575329, 
nr silnika-00035116, czerwony, 

6) mercedes sprinter, K.JU-3494, 
nrnadwozia-WDB9013621P505404, 
nr silnika-1043415 l, biały, 

7) mercedes 100 DKA, K.JT-8202, 
nrnadwozia-WDB6024861P392810, 
biały, 

8) citroen jumper, KJU-0746, nr 
nadwozia-VF7233B5215073991, biały, 

9) seat toUedo, KJD-2306, nr nad
wozia-VSSZZZ1LZZD058680, nrsil
nika-RP644926, czerwony, 

10) vw uniter T-4, K.JS-9214, nr 
nadwozia-WV2ZZZ70ZPH119061, 
nr silnika-K 170CXJ97, biały, 

11) vw passat, K.JZ-0455, nr nad
wozia-WVWZZZ31 ZPE 144545, nr 
siłnika-MZ306945 , szary, 

12) vw passat, KJS-3847, nr nad
wozia-WVWZZZ3 IZKE066570, nr 
siłnika-RP102224, biały, 

13) vw passat, KJX-9901, nrnad
wozia-WVWZZZ31ZKE211823. nr 
siłnika-RF296962, biały, 

l 4) vw transport, KIA-707 A, nr 
nadwozia-WV2ZZZ70PH058077, nr 
silnika-AABI6823 l, biały, 

15) vw carawelła, K.JU-6734, nr 
nadwozia-WV2ZZZ70ZPH04 l 418, 
nr siłnika-MB 155436 biały, 

16) vw transport, KJD-5987, nr 
nadwozia-WV2ZZZ70ZMH060212, 
nr silnika-AAB003344, zielony. 

17) vw golfil I, TBF-881 O, nr nad
wozia-WVWZZZIHZPW«63633, nr 
silnika-ADB145442, biały, 

18) KIA sepia Ieo, KIA-23 l C, nr 
nadwozia-KNEFA22T5203306, nr sil
nika-B5688561, szary, 

19) ford orion, KJB-3989 nr nad
wozia-WFOFXXGCAFPM34978, nr 
silnika-PM34978, niebieski, 

20) ford transit, KJL-7496, nr 
nadwozia-WFOFXXGRVFNR67625, 
nr siłnika-NR67625, niebieski, 

21) ford transit, KJH-2176, nr 
nadwozia-WFOKXXGBVKNB52456, 
nr silnika- 52456, biały 

22) ford transit, KIJ-3 708, nr nad
wozia-WFOLXXGBVP 132680. nr sił
nika-PJ32680, biały, 

23) fiat cinquecento, KIE-126G, 
nr nadwozia-ZFA l 7000000352 l 59, nr 
silnika- l 70A0003533359, biały. 

24) fiat 126 p., KJX-18 l 8. nr 
SUFJ26A0037117887, nr siłnika-
96849143, zielony, 

25) fiatl26 p., KJL-7382, nr nad
wozia-SUFJ26A0037 l 17887, nrsilni
ka-968797 l 9, zielony, 

26) polonez caro, KIX-1815, nr 
nadwozia-SUPBO l CEHTW796820, 
nr silnika-CE028 l 486, zielony, 

27) iveco, KJS-2243, nr nadwo
zia-ZCFC3550002408507, nr siłnika-
1405299, żółty. (BO TI 

--Moto-Sar 
KIELCE - WOJEWÓDZTWO 

STAROPOLSKIE 
Zapraszamy na 

DNI OTWARTE 19-21 marca '99 
nowy Focus Sedan i Kombi 

Oferta ś-wiąteczna 
Ka 1 ,3 już od 33.000 zł 

Fiesta 1 ,3 już od 32.900 zł 
Focus już od 43.900 zł 

Escort Kombi Verona {klimatyzacja) już od 34.000 zł 
Mondeo Kombi Verona (klimatyzacja) jUŻ od 48.300 zł 
Cena kombi netto bez VAT. Homologacja fabryczna jako samochód dębrowy 

ul. Zagnańska 11.9, te l. (0-41) 362-75-75 
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SŁOWO KIBICA /MOTORYZACJA 

W Słomczynie można kupić wszystko 

Giełda tysięcy aut 
Na jednej z największych, 

chętnie odwiedzanej przez 
mieszkańców Kielc i Radomia, 
giełd samochodowych w Slom
czynie kolo Grójca, największy 
ruch zaczyna się już w nocy z 
soboty na niedzielę. Na sprze
daż wystawia się tu tysiące aut, 
a części zamiennych jest tyle, że 
można by złożyć z nich wiele 
następnych pojazdów. Przy za
kupach trzeba jednak uważać. 
Kupując jedną rzecz taniej, za 
drugą możemy słono przepła

cić. 
a odbywającą ię w każdą nie

dzielę giełdę w Słomczynie zjeżdżają 
tysiące samochodów. Obiekt je t czyn
ny od godziny 6 do 14, ale miejsca 
można zajmować już w obotę po 
godz. 14. Najlepiej przyjechać w miarę 
wcześnie. Około godziny 8 rano ko
lejka autjadących w stronę giełdy za
czyna się już przy zjeździe na giówną 
trasę i ma kilkanaście kilometrów dłu
gości. · 

a ogromnym placu wydtielono 
sektory dla aut polskich i zagranicz
nych. Także niektóre najbardziej po
pularne marki mają swoje miejsce. Są 
też sektory dla samochodów dostaw
czych i ciężarowych. 

Plusem tak wielkiej liczby pojaz
dów różnej ma' ci je t woboda wy
boru marki, modelu, koloru. Także 
ceny są zwykle niższe niż w Kielcach. 

iestety. atmo Fera giełdy nie przyja 
dokładnemu sprawdzeniu tanu lech-

IT:\ 'j>D~LIZt: 
'<?:Y KONTROLOWANY 

Od lat domagam się (bez 
skutku, rzecz jasna) od Mini
sterstwa Transportu, wydania 
chociaż kilku rozsądnych decy
zji, dzięki którym moglibyśmy 

uwierzyć, że jest w rządzie 
(rządach?) ktoś, kto dba o na
sze, polskie interesy. l jakkol
wiek kierownicy resortu zmie
niają się dosyć często, to każ
dy z nich zostawia po sobie 
coraz większy bałagan i coraz 
.większą plamę •. 

Od lat domagałem ię np. żeby 
obcy przewoźnicy byli w naszym kra
ju traktowani chociaż tak amo jak 
nasi przez tamtych . iestety. lata 
mijają a my nadal bezradni jak dzie
ci. Robi ,.na w konia" nawet prezy
dent Łukaszenko. Ostatnio w .. pra
wie dla reportera" Elżbieta Jaworo
wicz rozmawiała w tej sprawie z 
na zymi przewoźnikami. Okazali ię 
ludźmi przedsiębiorczymi. ich tabor 
składa ię już z ciężarówek nowej 
generacji najlepszych europej kich 
marek takich jak: .. ma n"' ... merce
de -."volvo ..... renault" itp. • 

I otó.l za \V}jazd taJ..im przę
tem na teren Białoru i i Ro ji nasi 
przewoźniq oprócz zwyczaJowych 
łapówek placonych celnikom. mu-
zą wnosić dodatkowe opłaty. czę

sto wprowadzane nieomal z dnia na 
dzień . Jakie ' 100 dolarów na ochro
nę środowiska. drugie tyle za ko
rzystanie z dróg. Muszą mieć pie
niądze na paliwo (własnego nie 
mogą zabrać na zapas) itp. 

asi przewoźnicy twierdzą. że 
bez przesady. to właśnie oni. za te 
pieniądze odbierane im na granicy. 
wybudowali Białorusinom wspania
le technicznie drogi. o jakich my w 
Polsce możemy tylko marzyć . Tym 
bardziej że przewoźnicy z Białorusi 
i Rosji mogą wjeżdżać do Polski 
(chyba z przyz\V)czajenia?) bez żad
nej kontroli i dodatkowych opłat. 
jeśli nie liczyć kosztu wizy. Więc 
jeżdżą czym chcą. zwykle leciwymi, 
cieknącymi spod każdej uszczelki. 

nicznego i prawnego samochodu. 
W zystko załatwiane je t zwykle na 
stojąco i w biegu. 

Prawie tak amo dużo miejsca jak 
na aroochody przeznaczono na gieł
dzie w Słomczynie na czę'ci zamien
ne. Można kupić każdą część do do
wolnego modelu auta jeżdżącego po 
na zych drogach. Wybór jest zarów
no z podzespołów nowych jak i uży
wanych. O ile na te pierwsze można 
nawet dostać Fakturę, to o pochodze
nie części używanych nikt nie pyta. 
Handel odbywa się zwykle z ręki do 
ręki. 

Przeważnie ceny części są znacz
nie niższe niż w sklepach. Ponad poło
wę mniej zapłacimy za większość pod
zespoiów, zwłaszcza jeśli będziemy 
wybierać te z drugiej ręki. 

Warto jednak przed wyjazdem na 
zakupy na giełdę zorientować się w 
skłepo\V}ch cenach interesujących nas 
towarów. Bywa, że zwła zeza za drobne 
elementy giełdowi handlowcy żądają 
nawet dwa razy więcej niż część kosz
tuje w sklepie. 

Mimo ogromnego v.yboru i dość 
niskich cen zakupy na giełdzie a mo
chodowej w Słomczynie nie należą do 
najprzyjemniejszych. W zimie po pla
cu hula przeraźliwie zimny wiatr. Kie
dy nie ma mrozu, błoto sięga kostek. 

Mówi o tym nawetjedna z krążą
cych po giełdzie anegdot: podobno 
najlep zy interes robi tam ten, kto 
przed wejściem sprzedaje gumowce. 

Szkoda 
gadać 

(sto) 

kamazami. z doczepionymi na do
datek pod podłogą cy ternami na 
paliwo, o wadze kilku ton. 

Jednak nikogo w Polsce to nie 
razi. Pieniędzy na remonty naszych 
dróg zukamy we własnych budże
tach. Pustych zwykle od lat, bo i 
jakże może być inaczej. skoro nie 
potraFimy pilnować własnych inte
resów. A czemuż to, wzorem innych 
cywilizowanych krajów, nasze służ
by celne nie zwracają uwagi na pro
ceder szmuglowania paliwa? Dla
czego policja widząc ruchomy, groź
ny dla otoczenia złom , poruszający 

się drogą publiczną, nie każe go 
odholować do KZNS (w przypad
ku Kielc) w celu doprowadzenia po
jazdu do prawności , za stosowną 
opłatą? Do Polski, podobnie jak do 

iemiec, można legalnie wwieźć 300 
litrów paliwa w zbiornikach. jakimi 
dysponuje ciągnik. Można, ale za 
na tępne litry (tony) oleju napędo
wego pro zę zapłacić cło albo wy
lać do naszej cysterny. Przyda się 
rolnikom. 

l dalej: kto tak naprawdę nisz
czy drogi i -rodowi ko? Emeryt w 
maluchu. czy zdezelowany. ro yj ki 
z i l'? 

Nie chodzi mi tu o jakie ' dzia
łania w tylu : oko za oko. ząb z.a 
ząb. leCL o zadbanie o intere na-
zego kraju. Oblicza się. że w tym 

roku odwiedzi Pol kęponad 45 mln 
tury tów (w ub. roku odnotowano 
na przejściach granicznych 43 mln 
tzw. przekroczeń) indywidualnych, a 
w tym (lub równolegle i niezależ
nie) ponad milion TIR-ów. Czę-ć 

spoza wschodniej granicy. Czy na
dal, wzrastający z roku na rok, ruch 
tranzytowy mamy uważać za suk
ces. jak twierdzą w re orcie trans
portu, czy raczej Idę kę niszczącą to
talnie nasze drogi? 

Odpowiedź zna tylko minister 
Syryjczyk. Co prawda my również, 
ale my ię nie liczymy w tej grze. 
Szkoda gadać! 

WIESŁAW BARAŃSKI 

Nowe palio weekend 

Nowa oferta u kieleckich dealerów- "Solo" i "Eurocar" 

Kieleccy dealerzy Fiat Auto 
Poland zaprezentowali nowe, 
wzbogacone wersje flagowych 
modeli Fiata. Zyskaty one moc
niejsze silniki i bogatsze wypo
sażenie oferowane w standar
dzie. 

Prezentacja rozpoczęła ię Dnia
mi Otwartymi w alonach dealer-
kich. Oferta punto została wzbo

gacona o nowe wer je, wszystkie w 
standardzie wyposażone są w po
du zkę powietrzną. Oprócz dotych
czas dostępnej wersji punto z silni
kiem 55KM. klienci mogą wybierać 

Marea weekend 

teraz punto stile z ilnikiem 60-kon
nym oraz punto stile z silnikiem 
16-zaworowym o mocy 85 koni me
chanicznych. 

Również Fiat siena oprócz stan
dardowej poduszki powietrznej 
wzbogacił się o 75-konny silnik, 
podobnie wersja kombi - Fiat palio 
weekend. Modele bravo i brava w 
tandardzie oprócz podu zki po

wietrznej , mają obecnie ABS , a 
swoją moc czerpią z nowych szes
nastozaworowych silników o mocy 
80, 100 i 115 KM. Natomiast ma
rea i marea weekend posiadają w 

Jeździmy bezpiecznie 
Wspólnie ze · Szkolą Jazdy 

• Enigma• S.C. proponujemy 
państwu udział w konkursie, 
w którym nagrodami są zniżki 

na kursy prawa jazdy organi
zowane przez naszego spon
sora. 

Przez caly tydzień drukujemy pyta
nia testowe. Każdy. kto zbierze wszyst
kie. naklei na karcie pocztowej i zakre ' li 
prawidłową odpowiedź. weźmie udział 

w losowaniu nagród - trzech 50-proc. 
zniżek ńa kurs prawa jazdy . 

Karty pocztowe należy przesiać w 
ciągu na tępnego tygodnia na adres: 
Szkoła Jazdy .. Enigma~ . 25-001 Kiel
ce. ul. Paderewskiego 14. 

Pytanie 175: Na prostym od
cinku drogi wieiopasowej zaleca 
się jechać: a) jak najdłużej jednym 
i tym amym pasem ruchu, b) ciągle 
zmieniając pasy ruchu (slalomem), 

tandardzie podu zkę powietrzną 
dla kierowcy i pasażera. ABS. 
wspomaganie kierownicy i pełną 
elektrykę. 

Klienci , którzy przyszli do sa
lonów ,, Eurocar~ i .,Solo'· zapoznać 
się z nowymi oFertami. mogli nie 
tylko uczestniczyć w licznych kon
kursach, ale również- jak w Firmie 
Eurocar Kielce - poddać swoje 
modele bezpłatnej obsłudze serwi
sowej, w ramach której mechanicy 
kontrolowali regulację świateł. 
stan ogumienia, płyny i stan aku
mulatora. (krak) 

Zdjęcia: P. Polak 

jeżeli i tnieje tylko taka możliwo - ć. 

c) zmieniając pasy ruchu tylko w ra
zie konieczności ominięcia lub wy
przedzenia innych uczestników ruchu. 

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