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bin Laden. WapteI!IIW3!1zono reglamentację
stos!Jwar•ego w leczechorobą.

Czytaj na stronach 2 i 4
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Matura nowa ·czy stara -

pięć nowych przywąglikiem . Władze
że odpowiedzialny
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Silą
na ulicę

ostateczna decyzja

Ośmiu postawnych mężczyzn
wpadło jak burza do mieszkania,
pozdejmowało drzwi i okna z futryn
i zaczęło błyskawicznie wynosić
rzeczy właścicieli.

KIELCE.

Takie sceny rozegrały się
. wczoraj w kamienicy przy ulicy
Leonarda. Choć wszystko to wyglądało jak bandycki napad, to nim
nie było . _ W ten dość specyficzny
sposób, postanowiła się pozbyć
niechcianych lokatorów właści
cielka budynku .

ŚWIĘTOKRZYSKIE. Przez trzy lata
uczniowie przygotowywali się ·
do nowej matury. Teraz dowiedzieli
się, że raczej będą zdawać starą .
- Współczuję im. Takiej próby
nie przeżyli dotąd żadni uczniowie
-mówi dyrektor IV LO w Kielcach.

Czytaj na stronie 2

Jatka kolo
komisariatu
STOPNICA. Zbroczony krwią Ukrainiec wpadł wczoraj w południe
do komisariatu. - Czy tu policja?
- spytał i padł nieprzytomny.

Niecały miesiąc temu czwartoklasiści pisali prp_
bne matury. Teraz przyszła minister Krystyna Łybacka (na zdjęciu u góry) mówi: -Dość zamieszania z nowymi maturami. W 2002 roku egzaminy dojrzałości będą się odbywały według

starych zasad
IV LO im Hanki Sawickiej w Kielcach. -Moja szkoła jest na sto procent przygotowana do nowej matury - zapewnia Marian S~czepa
nek, dyrektor I LO im. S. Zeromskiego w Kielcach. - Inna sprawa
to nastroje uczniów. W jednej
z klas na 36 osób tylko 11 twierdzi , że woli pisać nowy egzamin
- dodaje dyrektor Szczepanek.
Generalnie nauczyciele i dyrektorzy nie chcą o problemie

Wyszli z klubu przez
KOŃSKIE. Koncert w Klubie "Piekar-

nia" był tak żywiołowy, że w jednej
ze ścian, wywalono dziurę,
a na zewnątrz zerwano płyty ocieplające ściany.

Niewielki klub (6 na 6 metrów) przy uL Starowarszawskiej

za wiele dyskutować. Mówią że od
tego są politycy. Wciąż jeszcze przygotowują czwartoklasistów do nowej matury, bo takie obowiązują
jeszcze przepisy. A komisje egzaminacyjne właśnie skończyły
sprawdzać próbne egzaminy.
Rozporządzenie o tym , że
nowa matura zostanie zawieszona,
Krystyna Łybacka , już minister, ma
wydać 20 października .
MONIKA WOJNIAK

ścianę

urządzono w dawnym sklepie .
Często odbywają się koncerty

grup muzycznych, które gimnazjalistów i licealistów wprawiają
w ekstazę . Z soboty na niedzielę
młodzież bawiła się tak żywioło
wo , że w pewnym momencie
nie wytrzymała jedna ze ścian .
- Pod naciskiem tłumu powstała

LAK/ERY

w niej wyrwa, przez którą bawią
cy wyszli na zewr~ątrz - powiedział
nam oficer dyżurny KPP w Koń
skich, nadkomisarz Piotr Łowic
ki . - Przy okazji spontanicznej zabawy, młodzi ludzie pozrywali
przyklejone do ścian płyty ocieplające budynek.
(kam)

Funkcjonariusze natychmiast wezwali pogotowie. Trzeba
się było spieszyć, bo krew buchała
z rany na szyi mężczyzny. Lekarze
przybyli, na szczęście , na czas.
Jak ustalono, ranny to przebywający od jakiegoś czasu
w Stopnicy 22-letni Aleksander I.
Nożem pokłuto go w czasie-awantury, jaka wywiązała się w jednym
z domów przY"wlicy Kościuszki
- kilkadziesiąt metrów od kemisariatu . Sprawcą jest prawdopodobnie inny Ukrainiec - zatrzymano
go już.
(imi)

Zapalala .
i zapaliła
KIELCE. Maluch stanął w płomie
niach, kiedy jego właścicielka
próbowała uruchomić silnik.

W czwartek, około godziny 15,
kielczanka wsiadła do fiata 126p,
zaparkowanego przy uL Turystyc:tnej. Przekręciła kluczyk w stacyjce
i w tej samej chwili auto zaczęło się
palić. Na szczęście kobiecie nic się
nie stało, a pożar udało się ugasić.
Okazało się , że w samochodzie
nie było pokrywy silnika i gaźnika .
Ktoś próbował włamać się do malucha i ukraść go. Kiedy się nie udaio,
zabrał kilka części . Straty obliczonona2 ,5tys . zł .
(mow)
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EGZAMIN
Z CIERPLIWOSCI
Zgodnie z założeniami reformy edukacji wiosną 2002 roku
nową maturę mieli zdawać uczniowie ogólniaków i czteroletnich
szkół zawodowych. Ba, w połowie
września odbył się nawet generalny sprawdzian stanu przygotowań
do nowego egzaminu dojrzałości.
Uczniowie pisali na nim matematykę i języki obce. Ale już wtedy
(było to jeszcze przed wyborami
do parlamentu), Sojusz Lewicy
Demokratycznej zapowiadał, że
jeśli dojdzie do władzy, nowej ma•
tury nie będzie. Teraz potwierdza
to Krystyna Łybacka, która już
wkrótce zostanie ministrem edukacji w nowym rządzie. Wciąż nie
jest jednak pewr1e czy plany nowej
matury w ogóle trafią do kosza, czy
jej przeprowadzenie zostanie
odłożone o rok lub więcej.
- Dużo wysiłku i pieniędzy
włożono w przygotowanie nowego egzaminu, młodzież przygotowuje się pod tym kątem już od drugiej klasy, napracowaliśmy się
przy próbnej maturze. Może jednak nie ma sensu w tej chwili zmieniać decyzji. Chociaż nie da się zaprzeczyć , że są jeszcze niedocią
gnięcia organizacyjne - twierdzi
Wanda Kwiatkowska , dyrektor
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KIELCE. Bez komornika, ale za to
w obstawie kilku mężczyzn właści
cielka kamienicy usuwała wczoraj
rano lokatorów.

w stra
WMaimanides
nym z najbardziej
nowojorskich,
Henryk
się on z "b,.lfT•"'"'··"·
ogarnęła Stany
prosiliśmy go o
opowieść o tym czego
Amerykanie.

-Z samego rana ktoś zapukał do drzwi. Okazało się, że to
właścicielka kamienicy, więc
otworzyłem - relacjonuje Edward
P., lokator mieszkania przy ul. św.
Leonarda w Kielcach. - Za nią
wtargnęło do środka ośmiu męż
czyzn. Pozdejmowali drzwi i okna
z futryn i zaczęli wynosić nasze
rzeczy. Nawet się nie przedstawili
- opowiada. Próbował wzywać
policję, ale usłyszał, że nie doszło
do naruszenia prawa i stróże prawa nie mają tu nic do roboty.
Edward P. mieszka razem
z konkubiną i ich siedmioletnim
synem. '!ylko on jest zameldowany
przy ul. św. Leonarda. W 1995 r.
sąd zdecydował, że ma zostać eksmitowany, ale właściciel karnienicy ma mu zapewnić mieszkanie
zastępcze.

GRY LICZBOWE

• e . . ,__. _,. ,. ,. . . ,
Sobota
Multi Lotek

3,6,8, 12,28,31,32,33,35,36,
38, 49, 51 , 52, 55,63,64, 66, 73,
76
Dużylotek

1, 20, 23, 28,33,46
Express Lotek

- Właścicielka poszła do komornika z tym wyrokiem, ale odwoływaliśmy się do sądu i odwołano nakaz eksmisji. I nic się od
tego czasu nie zmieniło - zapewniają Edward P. i jego konkubina.
- Moglibyśmy pokazać dokumen-

Leka~ z

przychodni

ŚREDNIE CENY WALUT
ceny z 12.10.2001, godz. 14.:10
KUPNO SPRZEDAŻ

PREZENTUJE
RADIO TAK PREZENTUJE:
Od 6.00 DZIEŃ DOBRY
NA DOBRY DZIEŃ
Obudzi Cię i wprowadzi w dobry nastrój
Ewa Urbańska
Zadzwoń

do nas: 362-22-00

i 362-23.00
USŁYSzysz

i 106,5 FM.

2

NAS NA: 98,00

wyprowadzi się do domu jednorodzinnego, który buduje w Kielcach - właścicielka kamienicy
pokazuje dokumenty. - Dzisiejsza
wyprowadzka była uzgodniona z
tym panem. Ja muszę remontować
kamienicę, Urząd Miasta mnie·
ponagla - twierdzi. Nie chce odpowiedzieć na pytanie, czy wśród
osób z którymi przyszła był komornik.
MONIKA WOJNIAK

wizyta prywatna

Nasza droga pomoc
KIELCE. 200 zł zaądał za wizytę
domową lekatz w jednej z kieleckich
przychodni.

1, 9, 11, 19, 37,39, 45,46,49,
50, 51 , 54, 55,58,59, 61,64, 71,
78, 79

ty, ale zabrano je razem z naszymi
meblarni. Nikt nas nie uprzedzał,
że mamy się teraz wyprowadzać.
To kompletne bezprawie, nie było
przy tym komornika tylko grupa
osiłków. Jak można tak wtargnąć
komuś do mieszkania?
- Proponowałam temu panu
mieszkanie zastępcze, ale nie
przyjął. Podpisał w 1999 r.
oświadczenie, że z niego rezygnuje i że do października 2000 r.

chciał więcej niż kosztowałaby

1, 8, 10, 19, 23
Niedziela
Multi Lotek

Tak wygląda mie$Zkanie po wizycie "ekipy komorniczej"

Pacjentce należała się wizyta darmowa, on chciał pieniędzy,
bo nie znalazł jej nazwiska w rejestrze ZOZ.
92-letnia, chora na raka mieszkanka ul. Mazurskiej nagle zasłabła i
upadła na podłogę w łazience. Ponieważ był wieczór i rejonowa przychodnia była już nieczynna, spanikowana córka skontaktowała się z
przychodnią przy ulicy Pocieszka 11,
świadcząca {X>mOCW nocy. Th dowiedziała się, że za wizytę musi zapła-

cić ... 200 zł. - Lekarz odmówił bezpłatnej {X>moc gdyż, jak {X>wiedział,

nazwiska babci nie ma w komputerowej bazie danych. Jakim cudem, skoro od dawna leczy się w Zespole Opieki Zdrowotnej? - O{X>wiada córka staruszki. - Zupełnie nie wiedzieliśmy,
co mamy robić. Zapytaliśmy czy jakby ktoś umierał, też by nie {X>mógł?
Nie od{X>wiedziano nam.
Córka chorej zrezygnowała z
zamówienia wizyty w przychodni
i skorzystała z płatnej usługi jednej z prywatnych placówek, gdzie
za wizytę zapłaciła kilkakrotnie
mniej. -Co by było, gdyby na moim
miejscu był ktoś, kto nie miałby
akurat pieniędzy? - zastanawia się.

Jubileuszowa

KRONIKA POLICY JNA

ekspozycj~

Skradli zegar

MROCZKÓW W sobotnią
noc około godziny 23.40 trzech
KIELCE. Wystawa malarstwa Marka
bandytów napadło w domu na 61Wawry, znanego kieleckiego artysty,
letniego mężczyznę. Przestępcy
otwar!,a została w BWA w Kielcach.
zrabowali zabytkowy zegar warty
3 tysiące złotych. Zdaniem poliOtwarcie wystawy zbiegło się
cjantów ze Skarżyska Kamiennej,
z jubileuszem 20-lecia pracy twórniewykluczone jest, że kradzieży
czej malarza. Obrazy Marka Waw- , dokonano na specjalne zamówiery należą do cyklu nazwanego
nie . .
przez artystę "Croix... niewiadome źródła pochodzenia".
Uciekł do cioci
- Są to najnowsze prace malaSTARACHOWICE. 11-letni
rza, w których "croix", czyli krzyż,
chłopiec został ranny w sobotę w
stanowi motyw przewodni - Mówi
wypadku samochodowym na uliMarian Rumin, dyrektor kieleckiecy Księdza Karola Wyszyńskiego
go BWA.- Artysta w różnych waw Starach'owicach. Chłopczyk
riantach {X>wtarza ten motyw, mówbiegł na jezdnię wprost pod nadwiąc o skrzyżowaniu się dróg życio
jeżdżającego lanosa. Jego kierowwych, spotkaniach, zderzeniach.
ca nie udzielił małemu pomocy.
Widać w tych obrazach tak charakDziecko o własnych siłach doszło
terystyczne dla tego malarza nakła
po wypadku do mieszkania swodanie się wizji z różnych rzeczywijej cioci. Dopiero kobieta wezwastości, miejsc i czasów. Jest to współ
ła pogotowie. Chłopiec jest w szpiistnienie realnych wydarzeń ze świa
talu.
tem wspomnień i fantazji.
{E)

- Musiałby pewnie szykować się
na pogrzeb w rodzinie.
Ewa Makieta, koordynator
do spraw opieki całodobowej
ZOZ: - Za wizyty, także domowe,
płacą jedynie ci, którzy nie są zarejestrowani w ZOZ lub nie są
ubezpieczeni. Przypuszczam, że
osoba, która zażyczyła sobie wizyty domowej , dała niedokładne
dane, dotyczące pacjentki i komputer nie znalazł jej w ewidencji.
A dlaczego za wizytę zażąda
no aż 200 złotych? -To niemożli
we. Ta pani chyba źle usłyszała. Za
przyjęcie osoby, która nie podlega opiece ZOZ płaci się 25 zło
tych- mówi E. Makieła.
(ross)

Potrącił

i

odjechał

BAŁTÓW. Czternastoletni
chłopiec został potrącóny w miejscowości Okół. Kierowca nawet
się nie zatrzymał, zostawił nieprzytomnego chłopca na poboczu. Rannego znalazł w sobotę
około 18.50 przypadkowy przechodzień. Chłopiec miał obraże

nia głowy i oberwane ucho. Trafił
do szpitala, lekarze stwierdzili
złamanie kości czaszki i wstrzą
śnienie mózgu. -Policja prosi
wszystkich świadków o kóntakt poinformowała nas Elżbieta Różańska- Komorowicz, rzecznik
prasowy komendanta świętokrzy
skiego policji.

Nożem

wbrata

OSTROWIEC. Dwaj bracia
pokłócili się w czasie weekendu.
W trakcie awantury 56-letni Aleksander M. chwycił za nóż i uderzył swojego 47-letniego brata w
klatkę piersiową i brzuch. Ranny
trafił do szpitala. Aleksander M.
został zatrzymany przez policję.
(MAG)

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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jest wyrokiem,

można

go

pokonać

Według

Sdwki

a sz nadziei
Marsze Życia i Nadziei odbywają się raz w roku. Ale problem
istnieje cały czas, Dlatego, jeżeli ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości,
nie wie gdzie się zgłosić czy - choć 11iestusznie - boi się iść do
lekarza, może się skontaktować ze świętokrzyskimi ,,Amazonkami". których kluby lub filie działaią juz w ośmiu miastach regionu
(Kielcach, Skarżysku, Stara~;howicach, Końskich, Jędrzejowje,
Włoszczowie, Sandomierzu, Staszowie). Można przyjść lub zadzwonić (także anonimowo) do siedziby klubu kieleckiego przy ul. Jagiellońskiej 7 4 a; teł. (041) 366-34-54 od poniedziałku do czwartku
wgodz.l9 - 14.
- Kilka l~t temu na raka piersi
zmarła moja siostra - opowiadał
pan Czesław Nowiński. -Miała zaledwie 53 lata. Może, gdyby wówczas więcej mówiono o tej chorobie, może gdyby były rozpropagowane metody jej zapobiegania i
wczesnego wykrywania, do tej tra-

gedii by nie doszło. Dlatego jestem
tu, wraz z żoną, zbieram ulotki i
przekażę je wszystkim znajomym.
-Bo z rakiem można wygrać
argumentuje Halina Cecot, przewodnicząca Świętokrzyskiego

Klubu "Amazonka".- My, a przyjechały koleżanki z ośmiu miast w
województwie - jesteśmy tego ży

wym przykładem. Dlatego apeluję

przede wszystkim do ludzi mło
dych: nie chowajcie głowy w piasek, kontrolujcie sobie piersi, pamiętajcie, że liczy się przede
wszystkim czas.
Bożena Kizińska, posłanka

SLD i przewodnicząca ruchu "Europa Donna" złożyła obietnicę.
- Polska jest jednym z nielicznych
krajów w Europie, który nie ma
uchwalonego Narodowego Programu Walki z Rakiem. Myślę, że
będzie to jedno z najważniejszych
zadań parlamentu IV kadencji, a
ja zamierzam aktywnie się włączyć
w te pracę.
Marsz zakończył się w parku . miejskim, gdzie na scenie
muszli zaprezentowali się artyści
z Młodzieżowego Domu Kultury.
· BEATA SZCZEPANEK

kilku cywilów. Usłyszałem też, że
prócz bomb Amerykanie zrzucają
tam żywność. Sytuacja ta przypomina -mi powiastkę z mrocznych czasów stalinizmu: Generalissimus w
trakcie wizyty w jakimś siole wziął
na ręce dziecko i pogłaskał. A przecież mógł je zabić - dziwili się per
tern miejscowi kołchoźnicy. Czyż nie
równie paradoksalna jest współcze
sna sytuacja w Afganistanie?
Marian K.
Na opinie czekamy pod telefonem ulgowej infolinii lub 34448-16.
(tam)

KIELCE. - Ponad 2,5 mln zł
Caritas Diecezji Kieleckiej na zakup dla powodzian artykułów pierwszej potrzeby i materiałów budowlanych, mebli oraz
opału - poinformował dyrektor ks.
Stanisław Słowik. Poszkodowanym
przekazano około 160 transportów
z żywnością, odzieżą, środkami czystości. Do powodzian trafiło 500 ton
zbóż, pasz i siana.
(ibo)
przeznaczyła

Ludowiec
z doktorateml"" Prezentujemy ·kolejnego

świętokrzyskiego p a r l a -. •l l ]

ment:arzystę. Na posła Czesława Siekierskiego z Polskiego Stronnictwa Ludowego glosowało 6159 wyborców.

""

Ma 49lat. Urodził się w Stopnicy, wychował w Pieczonog_ach.
Jest absolwentem V LO im. P. Sciegiennego w Kielcach i Wydziału
Ekonomiczno-Rolniczego Szkoły
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, doktorem· nauk
ekonomicznych. Od 1976 roku
wykłada w SGGW Obecnie przygotowuje się do habilitacji. W 1977
roku został członkiem Towarzystwa Naukowego Organizacji i
Kierownictwa, a rok później -Folskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Przez cztery lata kierował Fundacją Programów Pornocy dla Rolnictwa FAPA. Jest sekretarzem
Naczelnego Komitetu Wykonawczego Folskiego Strqnnictwa Ludowego.
Chociaż mieszka na stałe w
Warszawie, często odwiedza Pieczonogi, w których mieszka jego
ojciec. W 1993 roku po raz pierwszy wybrano go na posła z okręgu
kieleckiego. W tym roku mieszkań
cy województwa świętokrzyskiego
ponownie powierzyli mu mandat.

•~
....

.

Jest jednym z najbogatszych
świętokrzyskich parlamentarzystów. Od 1994 roku mieszka
w segmencie, wybudował mieszkanie, które wynajmuje, ma dział
kę pod Warszawą i gospodarstwo
r:olne w okolicy Góry Kalwarii.
Zona odziedziczyła działkę po
rodzicach. Państwo Sjekierscy
mają dwa samochody. Zona jeź
dzi seatem cordobą, on fordem
mondeo. Małżonka posła pracuje w banku, córka jest uczennicą
liceum.
- Inwestujemy w naszą jedynaczkę. W tym roku zafundowaliśmy jej pięciatygodniowy kurs ję-'
zyka angielskiego w Waszyngtonie
- mówi Czesław Siekierski.
W minionej kadencji Sejmu
utrzymywał aż pięć biur w województwie świętokrzyskim, co nie
tylko pochlaniało wszystkie sejmowe środki na ten cel, ale musiał
dopłacać z własnych . Opłaciło się ,
bo wyborcy mając do wyboru 32
kandydatów PSL, zagłosowąli na
niego.
(elza)

Biedni, ale w Unii .
KIELCE. W poszerzonej Unii nasze
województwo będzie jednym z10
najbiedniejszych regionów. -Możemy
liczyć na unijne pieniądze, ale trzeba
je umieć wykorzystać- mówi Jan
Truszyński, kandydat na generalnego
negocjatora z UE.

nam·
15 p .
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Jan Truszyński , obecnie podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta, gościł w Kielcach na zaproszenie Stowarzyszenia ąa rzecz
Integracji Województwa Swięto
krzyskiego z Unią Europejską "Kielecka Społeczność". Spotkał się
m.in. ze studentami Wyższ~ Szkoły Handlowej, Akademii Swięto
krzyskiej, młodzieżowymi klubami europejskimi ze szkół średnich
i młodymi przedstawicielami par-

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

tii politycznych. - Chciałem przekonać młodzież o sensowności
wstąpienia Polski do Unii. To wła
śnie oni będą z tego w pełni korzystać - powiedział minister
1hlszczyński . Mówił też m.in. o

tym, jak wypada Świętokrzyskie na
tle innych regionów Polski i UE.
Wyliczył, że jakie dotacje będzie
otrzymywał region po przystąpie
niu do UE - według niego będzie
to po sto kilkadziesiąt euro na jednego mieszkańca województwa
rocznie.
- Został mi pewien niedosyt
po tych spotkaniach, bo niestety
młodzi nie czują się na siłach stawiać pytania i polemizować. Tak
jest nie tylko w Kielcach, ale i w
całym kraju.
(mow)
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Kraj -Swia t
Pięć

lądowanie awaryjne
Komisja Badania Wypadków
Lotniczych zbada okoliczności lądo
wania balonu na jednej z ulic Jaworzna - podała wczoraj śląska policja.
Balon przewrócił słup trakcji elektrycznej , pozbawiając prądu mieszkańców okolicznych d~mów.

Widzyk na czele "Pojednania"
Jerzy Widzyk został nowym prezesem Fundacji Polsko-Niemieckie
Pojednanie. Jego nominacje podpisała minister skarbu Aldona KamelaSowińska . Widzyk ma objąć swoje
stanowisko 20 października , kiedy
przestanie być ministrem transportu .
JYmczasem w sobotę Generalny Inspektor Informacjj Finansowej skierował sprawę dotyczącą dochodów i
wydatków Jerzego Widzyka do prokuratury. Prokuratura ma 30 dni na
wszczęcie śledztwa w tej sprawie.

Zabiły

ich

płyty-

Młode małżeństwo zginęło , a ich
7-miesięczny syn jest ciężko ranny w

wyniku uderzenia w samochód osobowy płyt paździerzowych , które w
sobotę wieczorem spadły z ciężarów
ki w Jeżowem koło Niska (Podkarpacie).

nowych przypadków

Wąglik
Burmistrz Nowego Jorku Rudolph
Giulani informował o fakcie z
kamienną powagą na twarzy i tonem
przypominającym komunikaty z
frontu: "Z największą przykrością
powiadamiam, że jedna z pracownic
sieci telewizyjnej NBC zarażona jest
wąglikiem.

Przed dwunastoma dniami
otworzyła list nadesłany na nazwi-

sko znanego prezentera, który zawierał substancję podobną do pudru . Około tydzień temu dostrzegła wysypkę na skórze i podwyż
szoną

(37 ,4 st. C) temperaturę . l
października br. zgłosiła się do lekarza, który przepisał jej "cipro"
(antybiotyk niszczący bakterie
wąglika) , dzięki czemu poczuła się
dobrze. Jednak 9 października br.
badania potwierdziły zakażenie
wąglikiem w sposób nie ulegający
wątpliwości. Ta część budynku
NBC, gdzie pracowała , została
zamknięta , a stosowne służby prowadzą badania czy wąglik nie rozprzestrzenił się na inne rejony
budynku".

zarażeń

a aku-je?

Studio NBC, nadające dziennik, znajduje się na poziomie parteru w kompleksie jednego z budynków Rockefeller Center w sercu Manhattanu. Jest niezaprzeczalną atrakcją oglądanie zza dwupiętrowej tafli szyb, jak ulubieni
prezenterzy przekazują wiadomości . Tłum gapiów zawsze tam stoi.
Trafienie było więc celne, bo gwarantowało niezawodne pokazanie
we wszystkich stacjach Tv, jak
Ameryka długa i szeroka. Burmistrz nie powiedział, że chodziło o " księcia informacji" Toma
·Brokawa, do którego adresowana
była koperta z "pudrem", którą
otworzyła jego asystentka. List z

Śmierć terrorysty

Kwiaty na dnie

Jury wybrało "Pod Mocnym

Giulani ogłosił, że jeżeli ktokolwiek otrzyma podejrzaną przesyłkę , natychmiast powinien
przejść do drugiego pomieszczenia,
zamknąwszy trefny list w miejscu,
gdzie go otrzymał ; a następnie wykręcić nurner 911 (policja, pogotowie ratunkowe i straż pożarną w jednym) i zgłosić przypadek

~

zatęskniło
jesteśmy

za

Arh,AH HMl

cję populizmu syniuk.
- Unia WoJ
Unią , o kt órej
Kuratowska , a
gdzie mieśc i się
wiecki i Leszek
Unia potrafiąca
którzy nie radzą
darce rynkowej ,
fiąca tworz yć
sprzyjają ludziom
cującym , ludziom

re

nowe miejsca pracy.
Unia - zap owi edzial
szef.

An iołem

NIKE dla· Pilcha
.JAK SEJM

Laureatem tegorocznej edycji
Nagrody Literackiej NIKE został
Jerzy Pilch za książkę " Pod Mocnym
Aniołem " opublikowaną przez
Wydawnictwo Literackie.

WYPEŁNIA SWOJE
OBOWIĄZKI

tródło: CBOS

Zmar' Janusz
Wsobotę zmarł w Warszawie w wieku
72/at Janusz Szpotański.
Janusz S zpotański najbardziej znany był jako autor saty-

Szpotański
rycznych wierszy wyśmiewają
cych rzeczywistość PRL.
W połowie lat 60. pows tał
jego najsłynniejszy utwór "Cisi i

knajpa, do której bohater zacho-

gęgacze", ukazujący atmosferę

Ranni zostali dwaj

Strzały

najukochańszy Mąż,

Ojciec i Dziadek

STANISŁAW KOZIEŁ
Msza żałobna zostanie odprawiona dnia 16.10.2001 r.
o godz. 13.30 w kościele Św. Maksymiliana Kolbe,
po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok
na Cmentarz Nowy w Kielcach
o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku
żona ,
boikozieJ

"Pod Mocnym Aniołem" to
opowieść o piciu, zakochaniu i
otrzeźwieniu pisarza-alkoholika
Jurusia. Autor, gorąco zaprzeczając autobiograficznemu charakterowi powieś ci , deklaruje jednocześnie, że zawarł w niej "całą
prawdę o chlaniu".
"Pod Mocnym Aniołem" - to

Warszawy z epoki Gomułki . (PAP)

Dnia 12 października zmarł przeżywszy 65 lat

Kwiaty i tablica pamiątkowa zostawiona
przez brytyjskich nurków na dnie Morza
Barentsa w miejscu, gdzie spoczywałwrak
rosyjskiego okrętu podwodnego "Kursk",
podniesiony i odholowany do suchego doku
w ubiegłym tygodniu. Na pokładzie okrę
tu, który zatonął 12 sierpnia 2000 r. podczas manewrów zginęła cała 118-osobowa załoga .
(PAP)

powiadają fundamentaliści muzuł
mańscy. To są celowo wybrane kie-

\VIZERUNEK .WE:ADZY W POLSCE '''.

redakcji "New York

Działacz organizacji Hamas, zaw niedzielę rano na Zachodnim

bity
Brzegu Jordanu przez izraelskich komandosów, zorganizował samobójczy
zamach w czerwcu na dyskotekę w Tel
Awiwie, w którym zginęły 22 osoby.
35-letni Abdel Rahman Harnad został
zastrzelony na dachu własnego domu
w miejscowości Kałkil ja. Według strony izraelskiej, Hamad był odpowiedzialny także za inne zamachy w Izraelu.
(PAP/AP)

Znany dziennikarz nowojorskiego dziennika "Daily News"
Corky Siemaszko jest zdania, że
bakteriologiczne ataki na media
nie są przypadkowe.
- Każdy przypadek zakażenia
daje niesamowite przełożenie medialne. Dowiaduje się o tym zaraz
cała Ameryka. W Boca Raton na
Florydzie jest pięć przypadków
infekcji wąglikowej , w tym jedna
śmiertelna, trzy w Nowym Jorku i
jeden w Nebrasce. Trafiona została prasa, TV i Microsoft, czyli "szatańskie narzędzia panowania", jak

JYrnczasern wczoraj wieczorem naszego czasu siły amery- ·
kańskie wznowiły naloty na Kabul. Jest to ósma ż kolei noc nalo- ~~
t ów na stolicę Afganistanu. Kiedy nad miastem pojawiły się samoloty, uaktywniła się ar:tyleria przeciwlotnicza. Telewizja CNN pokazała zdjęcia, wykonane kamerą noktowizyjną, na kfOrych Wi- '
dać przecinające ciemność pociski smugowe. Swiadkowie mó''Wią, że bomby spadły w rejoniena północ od miasta, w pobliżu
linii frontu, gdzie siły talibów stoją napq;eciw oddziałówopozy
cyjnego Sojuszu Północnego. ,
(PAP)

również do
Tirnesa'~.

Ósma noc nalotów

Amerykańskie i brytyjskie samoloty ostrzelały w sobotę instalacje wojskowe na południu Iraku. Według strony amerykańskiej , celem ataku były
stanowiska irackiej obrony przeciwlotniczej, które zagrażały alianckim
samolotom . Bagdad utrzymuje , że
Amerykanie i Brytyjczycy zbombardowali obiekty cywilne i wojskowe
355 km na południe od Bagdadu .

Władysław 1-l:t.,un i .. L

szefem Unii
tym stanowisku
ka, kt_óry zr~~gno wa/po
porazce Unu.

runki, układające się w pewien
plan. Oto uważajcie, bo możemy
wam zrobić wszystko. Nikt nie jest
w Ameryce bezpieczny - mówi
dziennikarz "Daily News".
Okazuje się też, że były szef
CIA George Tenet ostrzegał , że
bin Laden uważa magazynowanie broni biologicznej i chemicznej za " święty obowiązek", że
proponował Sudanowi wybudowanie fabryki bojowych środ
ków biochemicznych, a specjaliści z Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej szkolili
kolegów z Al-Kaidy w metodach
wprowadzania do.systemów wentylacji w biurowcach i kompleksach mieszkalnych cyjanowodoru. Jak wiadomo , posiada on
przyjemny zapach migdałów.
Czy jest to także zapach amerykańskiej beztroski?
WALDEMAR PIASECKI,
Nowy Jork

taką samą zawartością nadszedł

~

Irak pod bombami

Frasyni
szefem

w USA

dzieci z rodzinami

dzi po wizytach na
ków doktora Granady.

rządkowania doznań"'

cy kilku setek.
Jurosia
Do
tym roku
ny i
Kingi Dunin , "
masza Grass
Henryka Gryn .
in e" Artura Dan~ela
go, "Pod Mocnym
rzego Pilcha, "
ki" Piotra Szewca
się nie pali" Woj
na.

przestępcy

w "Kąci

wstępnych infonna ji

Dwie osoby zostały ranne w
strzelaninie, do której doszło
z soboty na niedzielę w jednym
z lokali w okolicach Środy Śląskiej
-Ranni to przestępcy, którzy
napadli na lokal i zostali postrzeleni prawdopodobnie przez wła 
ściciela baru. Policja bada zasadność użycia broni i to czy zostały
przekroczone zasady obrony koniecznej - powiedział rzecznik
prasowy dolnośląskiej policji Sła
womir Cisowski.
Około godz. 23 w nocy wła
ścicielka lokalu w Juszezynie zawiadomiła policję o najściu na
kawiarnię

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

" Kącik ".

Według

mężczyzn ,

Śląskiej, wes zło
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odwet na
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sprzedaż

wycieczek i biletów lotniczych

tem

niechętnie

Chcieli się uczyć, zostali na lodzie

Promocja

całkiem
nieopłacalna

Niedoszli studenci kieleckiego
oddziału Instytutu Promocji
nie mogą doprosić się o zwrot
pieniędzy, lct6re wpłacili na poczet
przyszłej nauki.

Na loty pasażerskie jest coraz mniej chętnych
twierdzą, że trzeba zwiedzać
cach. -Na zakup biletu decyduświat dopóki jeszcze można- opoją się ci, którzy wyjechać muszą .
wiada Agnieszka Michałowska- Natomiast ci: którzy mogą opóź
Skrobacz.
nić podróż, proszą o przełożeBrak chętnych na dalekie nie rezerwacji - dodaje.
wojaże wiąże się głównie z tym ,
- Samolot jest najbezpieczże są to zwykle loty samolotami .
niejszą formą podróżowania ,
-Ludzie po prostu boją się latać a wprowadzenie zaostrzonej
i zwykle nim sprzedamy bilet kontroli na lotniskach, gwarantusporo czasu musimy poświęcić je pełne bezpieczeństwo i media
na rozmowę z klientem - mówi niepotrzebnie podsycają obawy
Ewa Filipczak, kierownik biura u pasażerów - uspokaja Leszek
sprzedaży i rezerwacji Polskich
Chorzewski, rzecznik prasowy
Linii Lotniczych LOT w Kieł- Polskich Linii Lotniczych LOT.
"
- Owszem odnotowaliśmy spadek
pieniędzy przy rezygnacji z przewozu Jotniczego zalesprzedaży biletów, 0 10-15 proc.
w stosunku do ubiegłorocznego
w jakiej został wykupiony bilet. Najmniej tracą ci,
najdroższą i biletważnyjest przezrok. Natomiast
sezonu , ale co ciekawe , nikt
zwro%~~moc!~ lub W Łfi~e P~X i a~~ (naj~sze) ~ ~~e
nie zrezygnował z rejsu do S ta.
'
nów Zjednoczonych.
(asan)

sygnału

mój adres prywatny napoc~to~a

z ofertą
mu si ę o tzw. ziepobytu w USA - opoleha l W. z Ru dek.
p rz e czytałem dotej kartki mój
danych Cłana co rzekomo wyra. 0\~szem, pamiętam
. fi rmy Claritas ale
•
otez dobrze, że nigdy
dpawiedziałem i żad
Pos!ugiwanie się moosobistymi nigdy nie
l.ak to się ma do
te danych osobo-

ne zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych- twierdzi Mał
gorzata Nasiłowska, marketingme nedżer Claritas Polska. - Wszystkie osoby, których dane zostały
umieszczona w bazie, wyraz iły pisemnie zgo dę na ich przetwarzanie. Ostatnie kwestionariusze wyp e łn i a ne by ł y na po czątk u br.,
mieszkaniec Rudek mógł wi ęc zapom nieć, że j aką ś deklarację podpisał. Jest też możliwe, że dane osobowe uzys kaliśmy z kwestionariusza wype łnionego i sygnowanego
przez kogoś z naj bliższych człon
ków rodziny - zapewnia.
Jaka jest mo żl iwość sprawdzenia, w razie wątpliwości, czy
kwestionariu sz jakim po sł uguje
si ę Claritis Folska zawiera oryginalny podpis zainteresowanego?
Czy m oż na wycofać zgo d ę na posługiwani e się danymi osobowymi? - Osoba zainteresowana zawsze może , kieruj ąc na nasz adres p i s emną p roś b ę , d okonać
sprawdzenia swoich danych - wyjaśni a Małgorzata Nasiłowska .
-Ma t eż prawo w dowolnym czasie wycofać swoje dane osobowe

z naszej bazy.
(tam)

-- -
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- Pod koniec sierpnia dosta-

liśmy z Warszawy decyzję, że szkoła zostaje zamknięta - mówi
Agnieszka Zielińska , która była
dyrektorem oddziału (od czerwca
zastępował ją mąż). - Mieliśmy
dosłownie kilka dni na ~pakowa
nie się . Z dnia na dzień straciliśmy
pracę.

Skrawki historii w kinie

czytelnika

ne zawsze
ronione
bezprawnie
danym; osobowymi
zczytelników.

- Byłam zaskoczona, kiedy
syn zadzwonił do mnie z Kielc
i powiędział , że nie ma inauguracji roku akademickiego. Nikt nas
o tym wcześniej nie informował
- mówi Maria J. z Radomia, matka
niedoszłego studenta. - Nie dość ,
że zapłaciliśmy wpisowe, to jeszcze musiałam wynająć synowi
mieszkanie w Kielcach. Kto mi
za to odda pieniądze?
Instytut Promocji działał
w Kielcach przy Rynku 17, póź
niej przeniósł się na ul. Dużą 20.
We wrześniu tego roku zdjęto
szyld i szkoła przestała istnieć .
Wcześniej zdążyła jednak przyjąć
wpisowe od około lO osób. W promocyjnej , obowiązującej do koń
ca czerwca, cenie zapłacili oni

"Góra" przysłała też polecenie , aby wszystkie dokumenty
i nie odebrane jeszcze świadec
twa ukończenia szkoły przesłać
-do Warszawy. Tam można je teraz odebrać . -Zarząd napisał , że
sam zawiadomi studentów o tym ,
że szkoła została zlikwidowana .
Dlatego nie rozsyłaliśmy informacji - tłumaczy A . Zielińska.
- Mamy też zapewnienie, że pieniądze zostaną wszystkim zwrócone.
Kiedy? Nie wiadomo. Ci, którzy próbują uzyskać jakieś informacje pod kieleckimi numerami
telefonów mogą z góry zrezygnować ." Telekomunikacja odcięła telefony już kilka tygodni temu . Szkoła nie płaciła rachunków.
W Warszawie instytut działa teraz przy ul. Nowogrodzkiej ,
pod nazwą Wyższej Szkoły Promocji. Szefem jest Jarosław
Gdański , który przez dwa dni nie
znalazł czasu , aby z nami porozmawiać . Albo
jeszcze go
nie było , albo już wyszedł - tak
nas informowano w sekretariacie . - Może inna osoba z zarzą
du mogłaby odpowiedzieć napytania?- zapytaliśmy. - Tylko prezes zajmuje się teraz wszystkimi
sprawami - usłyszeliśmy w odpowiedzi .
MONIKA WOJNIAK,
(uss)

Na spotkanie z reżyserem i aktorami przyszło setki kinomanów
rewelacyjny w dziecięcej roli Tola,
Śmietankę alctorską gościło kieleckie
urodzony w Australii Liam Hess, a w
kino .,Moskwa ". Pojawiłsię w nim też roli żydowskiego chłopca, nominoYurek Bogayevicz, ceniony reżyser,
wany do Oskara za rolę w "Szóstym
lct6ry po opuszczeniu Polski zrobił
zmyśle", Haley Joe! Osment.
karierę w Stanach Zjednoczonych.
Film, oparty na powieści "Malowany Ptak" Jerzego Kosińskiego,
Pretekstem do zorganizowania opowiada o okrutnych okupacyjkinomanom takiego święta, stała się nych latach, widzianych oczami
premiera jego najnowszego filmu pt. dzieci, przede wszystkim główne
go bohatera, żydowskiego chłopca
"Boże skrawki", która- oprócz Kielc
Romka. - Scenariusz przypomina
- odbyła się równocześnie w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu , Pozna- także historię życia reżysera Romaniu i Łodzi. Film, wykofianywwersji na Polańskiego. W pierwotnej werangielskiej, ma międzynarodową ob- sji był zresztą o wiele szerszy, wiele
scen z niego wyparowało . Trochę
sadę. Oprócz znanych polskich aktorów (m.in. OlafLubaszenko, Mał bałem się spotkania z gwiazdą świa
gorzata Foremniak, Andrzej Gra- towego kina Wiłlemem Dafoe .
bowski) , występuje w nim doskona- Przede wszystkim obawiałem się ,
jaki jest, jak będzie się zachowyły amerykański aktor Wiłlem Dafoe,

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

wał_. Okazał się świetnym człowie

kiem, choć może trochę milczkiem
- opowiadał goszczący na premierze Andrzej Grabowski, J<1óry po
zabawnej roli Ferdka w "Swiecie
według Kiepskich" zagrał w filmie
Bogayevicza zdrajcę i mordercę.
O powstawaniu filmu opowiadał także sam reżyser Yurek
Bogayevicz. - Scenariu sz został
przeze mnie od początku do koń
ca wymyślony - mówi reżyser. - Jestem za młody, żeby pamiętać tamte czasy. Poza tym taki pomysł scenariuszowy wynikał również
z mojej chęci , aby zrobić film
z dziećmi . W " Bożych skrawkach"
jedyne dokumentalne mo~enty, to
sceny obrabowywania Zydów,
uciekających z pociągów.
(E)
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-Relacje

E-podpis podpisany

Autograf
przez komputer
Ustawa o podpisie elektronicznym
radykalnie ułatwi obieg dokumentów,
ale na jej efekty trzeba poczekać kilka
lat.
Elektroniczny podpis polega na włożeniu indywidualnej
karty chipowej - zabezpieczonej
przed dostępem osób nieuprawnionych, podobnie jak te stosowane np. w bankomatach - do specjalnego czytnika przy komputerze. Karta zawiera zakodowane
dane stwierdzające tożsamość
właściciela. Pozwoli podpisywać
wszelkie dokumenty na odległość, co radykalnie ułatwi, skróci i obniży koszty operacji wymagających dotychczas fizycznej
obecności danej osoby lub przesyłania podpisanych ręcznie
umów itp. Zaoszczędzi też tony
papieru oraz miejsca w biurach i
archiwach.
Jako pierwszy swój e-podpis
złożył w czwartek prezydent RP
podpisując wspomnianą ustawę.
Był to gest symboliczny, bowiem
ustawa zacznie obowiązywać dopiero za 9 miesięcy, a np. urzędy

,....... ..____________
._.

ł
1

•

administracji publicznej mają
cztery lata na techniczne i organizacyjne przystosowanie się do
tej nowości . Pod hasłem "e-podpis" kryje się też cała procedura
przesyłania dokumentów drogą
elektroniczną, ich szyfrowania i
zabezpieczania. W przyszłości
będzie można tą drogą składać

np. zeznania podatkowe PIT.
Karty z e-podpisem będą wydawane odpłatnie.
Instytucje, które za kilka
miesięcy będą miały do czynienia z e-podpisem nie znaią jeszcze szczegółów wprowadzania
tej nowości w życie. - Na pewno
podpis elektroniczny będzie bardziej bezpieczny, trudniejszy do
podrobienia, o ile w ogóle będzie
to możliwe - mówi zastępca dyrektora I Oddziału PKO BP w
Kielcach Walenty Gad. - Ułatwi
wszystkim życie, w tym korzystającym z usług bankowych. Uruchomiliśmy już internetowe konta, których obsługa stanie się w
pełni elektroniczna. Czekamy na
rozporządzenia wykonawcze do
wspomnianej ustawy.
(kk)
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UWAGA:' KLUBOWICZE!!!
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W TYM TYGODNIU ROZLOSUJEMY:

e
e

DO KLUBU STALEGO CZYTELNIKA SLOWA LUDU
IMIĘ ..............................................................................

NAZWISKO ......................................................... .
ADRES ................................................................ .
TELEFON ............................................................ .
DATA URODZENIA ............................................. .
Tak. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez .Słowo Media"
Spólt<a z o.o. z siedzibą w Kielcach, Wesoła 47/49 dla celów marketingowych firmy.
Wyrażam zgodę na opublikowanie moich danych osobowych w dzienniku .Słowo Ludu"

w związku z ogłaszaniem wyników konkursów przeprowadzanych w ramach Klubu
Stalego Czytelnika

•,...~

,Słowa

Ludu".

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

PRZYWILEJE CZVTELNIKÓW. NALEŻĄCYCH DO KLUBU:
+ udział w losowaniu biletów i zaproszeń na imprezy kulturalne
+ udział w losowaniu nagród
+ prawo uczestnictwa w akcjach promocyjnych
+ korzystanie z rabatów na zakupy i usługi w sieci
firm honorujących kartę
+ 25% zn iżki na prenumeratę dziennika
.Słowo Ludu" na III kwartał 2001 (chętnych prosimy o kontakt

z redakcją tel. (0-41) 36-36-223).

Niemcami . Młodzi ·
do Niemiec, a nie do

Dziś kończą się w Radomiu II Dni IzraGościem specjalnym imprezy był ambasa-

ela.
dor Izraela w Polsce Shevach Weiss - profesor
nauk politycznych na Uniwersytecie w Hajfie,
wykładowca na uniwersytecie w Tel Awiwie,
od 2000 r. przewodniczący Rady Yad VashemInstytutu Pamięci Męczenników i Bohaterów
Holocaustu w Jerozolimie.

Nie~~ami ~yskutowali

szłosc1 ,_ w ktorej nie ma
t~z~u l.k.sen?fobii. ie
ki~J mozliw<_>sci dialogu
rru Polakam1. To się
co roku 10, 15, 20
dych Izraelczyków
Polski na "marsze
już znają historię.

Otwierając "dni" w

- Fakty historyczne są jedMiejskim
Centrum Kultury i Wonnacji Mię noznaczne: w Pol_sce nigdy nie
dzynarodowej prezydent Radomia było faszyzmu . A jednak to na
Adam Włodarczyk, podkreślił, że polskiej ziemi Niemcy ~amor
głównym celem imprezy jest w~
dowali trzy i pół mili<;ma Zydów.
jenme poznanie się Polaków i Zy- Głównie polskicti Zydów. Do
dów. Jak to jest właściwie z nami, Polski zwożono Zydów z całej
panie ambasadorze? Czy my się _ Europy. I tu był Oświęcim i
Majdanek, Sobibór ·i Płaszów,
naprawdę nie znamy? A może wydaje się nam, że wiemy o sobie Treblinka i Stuthoff. Najbarwszystko?
dziej okrutne obozy znajdowa- My się bardzo dobrze zna- ły się na polskiej ziemi. I nic
my i ·my się w ogóle nie znamy. dziwnego, że się ludziom czaPowiem tak: myśmy się bardzo sem wszystko miesza. Elita, indobrze znali przed wojną. Potem teligencja, zna historię. Wie, że
ta okropna wojna, ta tragedia, czar- Polska był~ ,pod hitlerowską
ne, a raczej brązowe, bo faszystow- okupacją. Ze Polacy również
skię, czasy. I to, co było po wojnie.
byli więzieni i mordowani w
Też była tragedia. Najpierw poOświęcimiu. Ale część się pogugrom w Kielcach, później rok 1967 biła: Oświęcim i Auschwitz,
i zerwane kontakty dyplomatycz- Brzezinka i Birkenaą . To jest w
ne między Izraelem i Polską. To świadomości wielu Zydów powszystko jest wciąż otwartą raną. plątane. Oni nie chcą nawet od
razu obarczać Polaków za prz-e~ic dziwnego, że bardzo wielu
Zydów, którzy po wojnie wyjecha- szłość. Ale, gdy przyjadą do Polli z Polski, nie chce do dziś do Pol- ski i widzą, że nic z ich świata
ski wrócić. Nawet jako turyści.
nie zostało, żal i poczucie
krzywdy kierują w stronę PolaMa pan na myśli to starsze ków. I nie jest to antypolonizm,
pokolenie. A młodsi?
tylko ból. Ziemia polska stała się
- Drugie pokolenie jest już dla nich ziemią przeklętą. Lata
nieco inne. Ale oni są bardzo smut- zaniechania dialogu między nani. Im jest bardzo ciężko tu przy- szymi krajami , to uczucie
jechać by przekonać się , że tu już
krzywdy wzmocniły.
nie ma nic. Cmentarza z prochami
· ojców. Domu, synagogi. To "nic"
Czy jest szans~ aby to zmie. '?
"
jest okropne. A było tego wszyst- me.
kiego tyle. Ja ich rozumiem.
- Jest, ale to wymaga cierpliwości i czasu. My straciliśmy po
Czy to wszystko usprawie- wojnie aż dwa pokolenia dialogu .
<lliwia przekonanie, że to Polacy W roku 1967 państwo polskie
odpowiadają za wojenne zbrodprzyjęło politykę antysemityzmu .
nie i za to, co stało się ich konse- Nie było między obu krajami konkwencją?
taktów. Był , natomiast , taki z

Młodzież

BltETY do qśrodka Jazdy Konnej
"MAAG", ul. Sciegiennego 207
w Kielcach
TALONY na konsumpcję w pizzerii
STUDIO w Kielcach - Bilety do Centrum
Rozrywki Dziecięcej JAŚ w Kielcach
t ,------------------------------------~·
KUPON ZGLOSZENIOWY
.
'
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Zasyp aC przepa,

z

całego świata śpiewa

Uczta dla
Prestiż, dobra zabawa i zdolni,
młodzi wykonawcy z kilkunastu
krajów świata • to nieodłączne
elementy Międzynarodowego
Festiwalu Piosenki Młodzieżowej.
WKielcach odbędzie się on już

po raz siódmy.
- Kilka )at temu z grupą zaprzyjaźnionych muzyków zauważyliśmy, że brakuje w kraju festiwalu dla młodych wokalistów. Są
konkursy piosenki dziecięcej i festiwale dla dojrzałych wykonawców. Nikt nie pomyślał jednak o
młodzieży, nie stworzono kategorii dla artystów między 15 a 20 roki~m życia . Więc stworzyliśmy w
Kielcach Festiwal Piosenki Mło
dzieżowej. To był strzał w dziesiąt
kę - opowiada o historii festiwalu

Jarosław Łysek, pomysłodawca i

dyrektor festiwalu. W ciągu zaledwie trzech lat festiwal zyskał sobie
prestiż i uznanie w kraju. Wówczas
organizatorzy pomyśleli, by nadać
mu rangę międzynarodową .
- Festiwal nie ma charakteru
komercyjnego. To po prostu dwa dni
dob~ej muzyki z młodymi wykonawcami. Pozyskaliśmy już kilkanaście

wszystkie miejsca
dy! to były tylko wyspy.
skie wyspy na polskiej
wszystko przekazują
Ale potem
dwabne.
- Tak, to wszystko
ciło do nas. Ale
ta
wagę wyłożyć na stół
prawdę i powiedzieć:
szamy w imieniu
go, napawa otuc hą.
nie się częścią procesu
między nami.

w prasie, mówi w
ostatnio także zon~anizoll'l
Izraelu kilka
chodzili na te
wy. I ja naprawdę
nę . Jako amb as
wnieść do niej osobisty
moja najważniejsza misja
istniejący w Polsce
Antysemityzm jest
ma głębokie, ·•~·" '"'''•'
Ale ja myślę , że
wśród Polaków

Shevach Weiss,
ambasador I zraela w

w Kielcach

publiczności
miast w Europie, które rokrocznie
przysyłają do nas swych młodych
artystów. W zeszłym -roku pierwsze
miejsce wyśpiewała Szwedka- opowiada dyrektor festiwalu.
Wielkim atutem imprezy jest
to, że nie ma tu miejsca na piosenki z playbacku. Sympatycy festiwalu mówią o nim jako o "muzycznej
uczcie", przygotowanej profesjonalnie dla publiczności. Występ na
festiwalu w Kielcach był początkiem muzycznej kariery Bartka
Homa, który obecnie śpiewa w teatrze Janusza Józefowicza, Moniki Sali ty - wystąpiła w koncercie
dla papieża, w Kielcach solową
karierę rozpoczęła też Patrycja
Markowska.

-Festiwalowi
wsze ciepła, rodzinna
Młodzież jest s
otwarta i szybko
kontakty, przyja .
jak którejś jesieni
stąpiła Kaja i tak
bliczność, że
oblegały ją
Małgorzata

przez Jata z fp~'tiw<tlem- "',
ku obecny jest
sław Niziurski z
tokrzyskiej
· .
narodowym jury I . l'
01
oraz grono muzY~
cych instrument~J~e
dych wykonaWC011 ·

Tegoroczny VIl Międzynarodowy Festiwal Piosenki
wej odbędzie się 17 i tą listopada na
scenie
trum.Kultury. Aby wziąć u dziatw IJrL,t;gL<tUL.Ita•cu""'J
magnetofonOWe dwóch nrt'liVll'lnUJ<'InUrn nhn,...,•AuJ•Wf\KC111lJ
jest jakość materiału , dobór repertuaru
Kwalifikacji do występu na scenie KCK uu,,v.. -J
o_rga~to:ów komisj~ artystyczna. Podczas
. .
stę uzywama playbackow, a organizatorzy zapewmaJą
zespołu festiwalowego~ dwa instrumenty klawiszowe,
ną, basowąlub akustyczną oraz perkusję. Patronat
p:ezą ~bjęło " S łowo Ludu", patronat honor~W~ .
ruewski, przewodniczący kieleckiej Rady MieJskieJ.

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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z w ojny

z terrorystami i tragedii w Nowym jorku to sposób na odreagowanie
-

iech przez zy
Kolejny dowcip: Statua Wolności z czadorem, zasłoną jaka noszą na twarzy
muzułmańskie kobiety

Jedna z fotografii z cyklu -co będz i e j eś li Ameryka prze.gra wojn ę? Manhattan wzbogacony o orientalne budowle

Akt terrorystyczny

Kilka dni po ataku na wre
po Internecie krążyć zaczęły
dowcipy o Osamie bin Ladenie,
Arabach i terrorystycznych metodach walki. Dowcipnisie rozsyłali
pocztą e-mailową zdjęcie prezydenta USA Georga Busha, ucharakteryzowanego na Osamę b in
Ladena czy zmontowane zdjęcie
Osamy, które wyjaśniało, dlaczego nosi turban (na czubku głowy
miał on narośl przypominającą
pewną część męskiej anatomii).
Pojawił się także rysunek
przedstawiający prezydenta S tanów Zjednoczonych i bin Ladena
kopulujących z sobą. Na kolejnym
fotomontażu, podpisanym "akt
terrorystyczny", Osama bin Lad en
prężył mięśnie w sposób, w jaki to
robią modele pozujący do rozbieranych zdjęć.
- To próba oswojenia groźn ego agresora. Jeżeli ukazujemy
kogoś w sposób niesmaczny i obsceniczny, to w pewien sposób
poniżamy go w swoich oczach.
Przedstawiamy agresora jako kogoś słabego . Tak było , na przykład z SMS-em o terści: "Poszukuję przyjaciela, potrzebuję
gdzieś pomieszkać parę dni, ·bo
wszyscy są na mnie wściekli.
Osmama bin Laden" - tłumaczy
psycholog.
Pokażę to tylko raz
Sporo internetowych żartów
dotyczyło metod walki terrorystów. Krążył dowcip o tym, że linie
lotnicze Dżihad poszukują pilotów
na lot w jedną stronę oraz żart
o Arabach w stylu: "Wysadź mnie
przy ambasadzie". Jeden z internetowych rysunków przedstawia

muzułmanina przepasanego sznurem bomb, który mówi do młodych chłopców ze szkoły terroryzmli: "A teraz patrzcie uważnie.
Pokażę to tylko raz". Znaleźć tez
można było także obrazek przedstawiający bohaterów bajki
dla dzieci - teletubisie (tali-tubisie)
z twarzami i imionami muzułmań
skich terrorystów. W niektórych
portalach internetowych (np. portalach z grami komputerowymi)
intemauci przybierali pseudonim
O sama bin Lad en po to, by zwrócić na siebie uwagę.
-Przypomina się tu Herostrates, który dla sławy podpalił świą
tynię Diany w Efezie. Dla niektórych osób ważne jest, by zwrócić
na siebie uwagę poprzez zniszczenie tego, co dla innych ma wartość.
A niszczyć można na różne sposoby, m.in. kpiąc z ważnych, tragicznych wydarzeń- wyjaśniła Milska-

2001 NR 240

Wrzosińska .

Obrona śmiechem

Według Milskiej-Wrzosiń
wydarzeń budzą

BOŻENA ŁAWNICKA

(PAP)

skiej, kpina z

Now, pay attention
because l will only 1

do this oncem )

y-

Course-work

__.//

Gromadka przyjaciół
Sporo dowcipów i rysunków
dotyczyło wież WTC i Nowego Jorku. Krążyła m.in. animacja pokazująca, jak wieże rozchylają się, by
przepuścić przelatujący samolot
oraz zdjęcia przypadkowych osób
stojących
na dachu WTC,
z samolotem w tle. Dowcipna stała
się też Statua Wolności - internauci dorabiali jej m.in. zasłonę na
twarz (na podobieństwo czadoru,
jaki noszą muzułmańskie kobiety)
albo przedstawiali ją z dłonią wzniesioną w niecenzuralnym geście .
Internauci przesyłali sobie
także zdjęcie dokumentu , jaki

CENTRUM TARGOWE KIELCE
zaprasza w dniach

października

17 - 19

b in Lad e na jego
firma ubezpieczeniowa, wymawiając mu ubezpieczenie. W niektórych skrzynkach e- mailowych
znaleźć także można było list
od przyjaciela, w którym prosi
o zajęcie się jego znajomymi z zagranicy. Informuje, że są bardzo
religijni i mało kłopotliwi. Pod
wiadomością odbiorca listu znaj duje fotografię dwóch ciężarówek

2001

INSTALTECH

miała przesłać do

powszechnie uznawane i szanowane. Jeżeli więc wszyscy wokół czemuś będą okazywać szacunek czy ·
zachowywać się wobec tego z za-

PAźDZIERNIKA

Milska-Wrzosińska.

Wrzosińska.

wyładowanych Afgańczykami
i ich bagażem.
- Istnieją osoby, które przez
całe życie funkcjonują jako nastolatki w fazie buntu. Mają tendencję, by kwestionować wszystko, co

'S

dumą, to w takich osobach obudzi
się chęć oporu. I mogą te wartości
podważać, szydzić z nich- uważa

cych przerażenie i bezradność
jest skutecznym mechanizmem
obronnym, ale można go stosować
na różne sposoby. - Ludzie o pewnej wrażliwości i kulturze osobistej nie będą , na przykład , ośmie
szać ofiar i ich cierpienia, choć
mogą szydzić z agresora - mówi.
W opinii psycholog, z lękiem i bezsilnością można sobie poradzić
poprzez próby aktywnego działa
nia lub przeciwnie - przez bierność i wycofanie. - Niektórzy
z nas radzą sobie, pomniejszając
dramatyczne wydarzenia śmie
chem - podsumowuje Milska-

III Targi Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej
i Klimatyzacji
Oferta instalacji centralnego ogrzewania,
systemów kominowych, niekonwencjonalnych
źródeł ciepła, wyposażenie łazienek_

m
Czołowi

ARMATURA-EXPO
Targi Armatury Przemysłowej,
Pomp i Techniki Uszczelniania

przedstawiciele
z całej Polski.

branży

25- 672 Kielce, ul. Zakładowa 1, lei. 041/365 12 22, fax 345 62 31 e-mail: ctk@clk.com.pl
Ptzedstawlcie!s w~. ~703 WaiszaNa. ul. Olsz!w.l12. tel./fax 022/618 38 31 , 618 99 18

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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ar1era
Coraz mniej ofert zatrudnienia

Własna
Oponad p oło wę spadła w tym roku
liczba ofert pracy, jakie pracodawcy
zgłosili do Powiatowego Urzędu
Pracy w Radomiu. Powód: osłabienie
gospodarki, ale nie tylko.
ubiegłym roku co
PUP zgłaszano
ponad tysiąca wolnych miejsc pracy. W tym roku,
w najlepszym miesiącu - czerwcu
-takich ofert było tylko 450. Najmniej propozycji dla bezrobotnych pośrednicy zawodowi mieli
w kwietniu - tylko 293 . Kłopoty
ma coraz więcej średnich firm ,
które do tej pory tworzyły największą liczbę miejsc pracy. Są też
inne powody.
-Choć na pracodawcach spoczywa ustawowy obowiązek informowania nas o każdym wolnym

Jeszcze w

miesiąc do
od ośmiuset do

DEK MEBLE
zatrudni

doświadczon ego kierowcę,

co najmniej prawo jazdy
kwalifikacyjne,
mieszkającego w Kielcach. Oferty
zawierające opis dotychczasowego
przebiegu zatrudnienia należy składać w:
DEK MEBLE
posiadającego

kat C i

świadectwo

Kielce, ul: Olszewskiego 9, paw. 3

82

5/zz

selekcja

etacie, większość z nich szuka pracowników na własną rękę - mówi
Elżbieta Gołacka, kierownik referatu pośrednictwa pracy w radomskimPUP.
W mieście nie ma żadnego
prywatnego biura pośrednictwa,
ale wiele firm ma sporą bazę ofert
podjęcia pracy od Judzi o różnej
specjalności. W razie potrzeby
można tylko sięgnąć po odpowiednią teczkę, odszukać kandydatów
i przystąpić do rozmów kwalifikacyjnych. Niektórzy wolą też zamieścić ogłoszenia o wolnych etatach
w prasie lub radiu .
- Nie szukam pracowników przez PUP - mówi jeden
z radomskich przedsiębior
ców. - Zajmuje to za dużo czasu, poza tym, jak ktoś się
do mnie zgłasza sam w poszukiwaniu zatrudnienia i zostawia swoje~ to znaczy, że mu
zależy na pracy. Z bezrobotnymi. skierowanymi przez PUP
bywa różnie - argumentuje.
-J<iedyś urząd przysłał mi po- "
nad 20 ludzi, miałem z nich
-wybrać tylko dwóch. Niestety
albo się do pracynie nadawali,
albo tak naprawdę nie chcieli
jej podjąć - dodaje właściciel ,
n!eduże · ,{inny bądowJanej.

SpOika

w domu Klienta

teł.

Dzialamy na rynku polskim od kilku
lat i zajmujemy się udzielaniem
pożyczek w domu Klienta. Należymy
do brytyjskiej grupy kapitafowej
PROVIDENT FINANCIAL PLC., która
j est-liderem na rynku brytyjskim
w świadczeniu uslug
finansowych.

osób na stanowisko:

·" Rad~m, Puławy,
Pionki, Kozienic e,

Grójec, Tarczyn,
Piaseczno, Biała

Rawska, Rawa
Mazowiecka
i ich okolice

POWIA~OW~GO URZĘDU
:~.:.

.li

KIELCE

l. Chemarlin Export, ul. Oknei 15B,
teł. 344-55-89, zatrudni: na kontraktach
w Czechach i na Węgrzech spawaczy
z uprawnieniami wg EN 287-1/135 PW03; pilnie na okres 2 lat na kontraktach
w Niemczech spawaczy z uprawnieniami TUV 141 1W-02/W-11 oraz znajomością języka niemieckiego, spawaczy
aluminium z uprawnieniami 141 1W22 i znajomością języka niemieckiego.

-~

Ponadto montera
rysunku ·
i języka niemieckiego, ·
nika z uprawnieniami
znajomością

głą znajomością języka

na kierownika kontraktu
2. Pośrednictwo
we, UJ. Chęcińska 6,
trudni: agentów
z wykształceniem
3. Firma ube.zpi~:zenW

DORBUD S.A.

Akcy j na

t
Jesteś

25-618 Kielce. ul. Mila 73
(041)345 61 09.368 49 11, fax 368 33 91

l. Uprawnienia budowlane
Staż pracy min. l O lat w budownictwie, w tym 5 lat
na stanowisku kierownika budowy
3. Umiejętność kierowania zespołem Judzi
4. Samodzielność w podejmowaniu decyzji
5. Dyspozycyjność
6. Doświadczenie w realizowaniu inwestycji w oparciu o hannonagram prac i ich budżet
7. Wiekdo45lat
8. Mile widziane referencje z dotychczasowej pracy
9. Wykształcenie wyższe

zainteresowany?

Zadzwoń

(048) 340 25 20

Firma oferuje interesującą i odpowiedzialną pracę, możliwość rozwoju
zawodowego, szkolenia oraz atrakcyjne warunki płaq)we .
Zainteresowane osoby prosimy o składanie dokumentów
(list motywacyjny, CV, kserokopie dyplomów potwierdzające posiadane
kwalifikacje) w dziale Kadr firmy DORBUD S.A. Kielce ul. Miła 73.
zd

Zadzwoń

(048) 670 30 30

8121

Do zadań Przedstawiciela

będzie

należało:

- udzielanie pożyczek w domu
Klienta
- ustalanie planu spłat i tygodniowe
przyjmowanie spłat
. utrzymywanie stałych kontaktów
z Klientami
- informowanie o usługach
świadczonych przez firmę.
Wymagania:
- komunikatywność, zdolność
do nawiązywan i a kontaktów
- wysoka kultura osobista
-wiek 2S.55 lat
- systematyczność
- motywacja do pracy
- własny telefon domowy
Oferujemy:
· pracę w renomowanej firmie
finansowej
· bezpłatny, profesjon'ałny system
szkoleń wprowadzający w przyszłe

Firma handlowa poszukuje
kandydatów do pracy na stanowisku

SPECJALISTA DS.
HANDLOWYCH
.J
11.

obowiązki

· motywacyjny system
wynagrodzenia.
4750kr

8

ska z LM.- Wydawało
nak nierealne i nie
śmy kwestii zwolnień
ków.
Kierowni ctwa
podkreślają, że zakaz
wszystkim
t ów, którzy sami chcą
co robią w dni wolne

2.

Przysc,~c ha ,

BaniÓcha, Pilawa,
Góra Kalwaria.
Warka,
Michałów k. Warki,
Grabów n. Pilicą,

stosowalibyśmy
wiedziała nam

Wymagania:

Białobrzegi, Zwoleń~

Słomczyn,

OFERTY

Podobnie byłoby
kach "Lider Market"
kaz miałby o
·

KIEROWNIK BUDOWY

~Szydłowiec, Iłża .,

Konstancin Jeziorna,

Przypomnijmy: Sejm chciał,
aby w niedziele i święta mogły pracować tylko sklepy i punkty usłu
gowe, zatrudniające do 5 pracowników. Eksperci obliczyli, że po
wprowadzeniu ustawy pracę straciłoby w kraju około 16 tys. osób.
- Zakaz handlu w niedziele
nie miałby większego wpływu
na kondycję naszego supermarketu, sprzedaż rozłożyłaby się na
inne dni, bez potrzeby radykalnych
zwolnień pracowników - mówi
dyrektor kieleckiego "Reala" Artur Brzozowski. - Dlaczego wolne
dni miałyby mieć, często kontrolowane przez Inspekcję Pracy, supermarkety, a nie małe sklepiki,
gClzie sprzedawczynie pracują po
dwanaście godzin?

OFERUJE ATRAKCYJNĄ PRACĘ DLA INŻYNIERÓW
I TECHNIKÓW BUDOWLANYCH NA STANOWISKU

PRZEDSTAWICIEL
następujących

w niedziele.

Przcdsic;biorstwo Budowlano-Uslugowc DORBUD SA

• W związku z ciąg~m
i intensywnym rozwojem firmy poszukujemy

miejscowości:

Prezydent zawetował usta wę
zakazującą supermarketom handlu

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - USŁUGOWE

dorGuCJ'--.

pożyczki

z

Ale o spadku liczby ofert
w urzędzie decyduje nie tylko niechęć pracodawców do ich zgłasza
nia. - W 2000 roku kilkadziesiąt
procent ofert dotyczyło prac interwencyjnych, gdy PUP refundował
pracodawcy część wynagrodzenia
i składki na ZUS dla bezrobotnego. W tym roku nie mamy pienię
dzy na ich dofinansowanie więc
i zgłoszeń jest mniej -mówi E. Golacka.
KRZ·YSZTOF LOSZ
~

Wygodna forma

,

Nadal najwięcej propozycji dotyczy t akich zawodów, jak: sprzedawca, obuwnik, szwaczka, referent administracyjno-biurowy czy też
pracownicy w zawodach budowlanych. Ale i tak zapo"
trzebowanie n a nich jest kilka razy mniejsze niż w 2000
roku. Rok temu otwierano
w Radomiu kilka supermarketów. Dlatego było ponad
500 ofert dla sprzedawców
i blisko 200 dla kasjerów. Teraz pracodawcy zgłosili tylko
nieco ponad l 00 takich wolnych miejsc pracy. Obecnie
na jedną ofertę pracy w PUP
w Radomiu przypada pąnad
stu bezrobotnych.

Tak dla ·niedziel

min. średnie,
12. NORDEA
stwo Ubezpieczeń na
soła 47/49, tel.
rownika i agentóW
13. zespół
dolnośląskie, ul.
75) 77-38-223 l~b
trudni: nauczyciela
14. Agencia

Wymagania, które powinni spełniać kandydaci:
-wykształcenie min. średnie
-znajomość obsługi komputera
-znajomość języka angielskiego
-min. 2-letnie doświadczenie w handlu.

VERI1SING, MasłÓ\~

Oferty prosimy składać na adres "Słowa Ludu"
z dopiskiem Oferta nr 1124;za
ti24/za

89, zatrudni: REY
15.Lg
:c]l ;.
Kielce, ul. Sniadeckl .
zatrudni: kosmetyczkę

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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racje roku akademickiego w WSU i WSEiA . Wybieram~ wspólnie

Ś

Ulublony ~.~p~~~z~.w~.

iewali
UdeamUS
będą w normalnym toku uczyli się
nie przez 36 miesięcy, a ponad 60
-mówił dr Andrzej Juszczyk, rektor WSEiA, największej niepań
stwowej uczelni w Kielcach.
W tym roku wWSEiA będzie
się uczyło na studiach dziennych i
zaocznych prawie 7 tysięcy studentów.
Rektor Andrzej Juszczyk radził studentom, aby wykorzystali
dobrze czas nauki, bowiem, jak
mawiał Arystoteles, "wykształce
nie jest w chwilach pomyślności

KIELCE. Zapraszamy wszystkie szkoły
ponadgimnazjalne z naszego regionu
do wzięcia udziału w wyborach na
najbardziej lubianego nauczyciela.

ozdobą,

a w chwilach nieszczęścia
schronieniem".
Także w trakcie tej ur-oczystości najlepsi studenci odebrali dyplomy, a studenci pierwszego roku
złożyli uroczyste ślubowanie.
-Tata mówi, że jestem zdolna,
a mama, że dużo się uczę . Zawsze
byłam dobrą uczennicą . Po prostu
uczę się systematycznie, często powtarzam materiał - przyznała Dominika Miechówka, studentka III
roku ekonomii na studiach zaocznych, która ze średnią ocen 4,83
jest najlepszą studentką WSEiA.
- Moim marzeniem jest zrobienie
magisterium w Wyższej Szkole
Ekonomii i Administracji w Kielcach, a potem chcę zdawać na studia podyplomowe lub otworzyć
przewód doktorski .
·
Zaproszeni goście i studenci,
· którzy po brzegi wypełnili aulę w
Kieleckim Centrum KJ.lltury, wysłuchali wykładu inauguracyjnego
prof. zw. dr hab. Zdzisława Sadowskiego pt. "Warunki przyspieszenia wzrostu gospodarczego".

***

W Wyższej Szkole Ubezpieczeń po wystąpieniu inauguracyjnym dr. Andrzeja Błachuta , rektora, dyplomy odebrali najlepsi studenci, potem przyrzeczenie złożyli
studenci pierwszego roku . Uroczystość zakończył wykład prof. zw. dr
hab. Henryka Kardeli pt. "Język perswazji i propagandy politycznej".
MARTYNA GŁĘBOCKA

·~

........JL..

wysłać życzenia Ojcu Świętemu

pierwsze sto!
r--

W każdej szkole jest taki nauczyciel, którego uczniowie lubią
bardziej niż pozostałych. Nie uciekają z jego lekcji, śmieszą ich opowiadane dowcipy, sposób prowadzenia zajęć, mają do niego zaufanie. Wybierzmy wspólnie ulubionego belfra.
Od dziś do końca października czekamy na zgłoszenia szkół
chętnych do przeprowadzenia u
siebie takich wyborów. Propono-

Sąd

tym, że pewnego dnia w okresie
jesienno-zimowym (wcześniej
ustalimy wspólnie dogodny termin)
pojawimy się w waszej szkole z
kuponami, na których uczniowie
będą mogli wpisać imię i nazwisko ulubionego bclfra. Wyniki gło
sowania podamy w gazecie.
Zgłoszenia mogą przesyłać

do nas samorządy uczniowskie,
nauczyciele i dyrekcja szkoły.
Aby to zrobić, wystarczy do
nas napisać , przysłać fax lub zadzwonić do naszej redakcji, ul.
Wesoła 47/49,25-363 Kielce, fax .
36 36 293, teł. 36- 36-223 lub 36
36 311.

zamiast kolegium

KIELCE. Od dziś drobne
wykroczenia rozpatrują
wydziały grodzkie.

Zgodnie z rozporządzeniem
ministra sprawiedliwości, sprawy
dotychczas rozstrzygane przez
kolegia do spraw wykroczeń przejmują wydziały grodzkie utworzone przy sądach rejonowych . Oznacza to, że sędziowie będą zajmować się drobnymi oszustwami prywatnymi , zanieczyszczaniem kła-

tek przez pijaczków, wykroczeniami drogowymi itp.
Sąd Rejonowy w Kielcach
uzyskał dodatkowe 3 wydziały
grodzkie, ale tylko cztery etaty sę
dziowskie. - Nie sądzę, by czas
oczekiwania na rozprawę się wydłużył , gdyż sprawy prowadzić
będą doświadczeni sędziowie

i orzeczenia zapadać będą szybko.
Na pewno poprawi się też jakość
orzecznictwa. - powiedziała nam
Wiesława Majcher Paluchowska,
prezes Sądu Rejonowego. (asan)

Na skróty na cmentarz
KIELCE. Odwiedzający Cmentarz
Stary w Kielcach narażają życie idąc
na cmentarz na skróty.

Pozostaje tylko mieć nadzieję, że za skrócenie drogi nikt nie
zapłaci zdrowiem lub życiem.
MICHAŁ

WALCZAK

Kilkanaście metrów od głów
nej. bramy Cmentarza Starego
znajduje się oznakowane przejście
dla pieszych. Jednak osobywychodzące z nekropolii skracają sobie
drogę . Wychodzą na ulicę zza zaparkowanych samochodów.
- To krótsza droga - tłumaczy
wsiadając do samochodu młody
mężczyzna. - Po co mam iść do przejścia dla pieszych i później wracać
do parkingu? Tak to idę po prostej.

----l

--- ~ ----

UWAGA!
'

l

l

"'

Przed nazwami przystanków podano średni czas przejazdu między nimi.
'
Aby obliczyć czas odjazdu nalety zsumować minuty at do przystanku, l
l
z którego chcemy odjechać.
"'

Telefon interwencyjny: 345-24-21 , wewn. 361 . Dyspozytor: 36115 '57

przyst ane k : żvTNIA
o lytnia 2
linia nr

34

3
3
2
2
1
1

N- nisko
1
1
1
1
2
1
2

Czarnawska
Przedszkole

Okrzei o.z.agna
Jesionowa (PKSl
WIŚniowa

Klonowa Zalew

Klonowa
Os. Uroczysko
Warszawska Orkana
Sawickiej
Os. Słoneczne Wzgón.e
Manifestu Lipc. Exbud
M.Lipcowego Polit.

Dni ro pocze

Godz. IlUluty

Rys. Ewelina Gawlik, ki III b, SP 33

ka Frydel. "Widać na obliczu 1\.vym,
żeś losem świata bardzo jest przejęty" - napisała Ola Nadgłow~ka.
Piękny kwiat wylepiła Magda Zoł
nierek, podobała nam się praca
m.in. Dorotki Niedzielskiej,
Agnieszki Musiał, Karoliny Kuderowicz, Hani Szkoły i wielu innych.
Nadal zapraszamy do nadsyłania laurek dla papieża, które " Sło
wo Ludu" zawiezie do Watykanu.
Będą nagrody! Prace formatu A-5
(szkolny zeszyt) przed nadesłaniem
do redakcji " Słowa Ludu" (Kielce
25-363, ul. Wesoła 47/ 49) winny
być opatrzone danymi autora imię , nazwisko, adres .
(zo)

~

15 p .

:A.ZDZIERNIKA 2001 NR 240/A

o

; G- kurs do ul. Gagarina

Soboty

Godz. limity

o

1 2~
4 58
5 11 23 36

M. Lipc. Akademiki
2ródłowa Rondo
Tarnowska Targ
Tarnowska p/Prostej
Wojska Polskiego
Tarnowska Za Wap1
Os Barwinek

Niedziela

IGodz ! linuty

o

1
4
5
6
6 03 10 16 21 27 33 39.45 51 57 6 00 11 24 36 48
7 21 30 46 59
7
7 06 15 25 30 37 44 50 58
8 14 32.50
8
8 06 .13 20 30 44
9 05 20 32 43 55. 9
9 00 10 19 30 40.50
10 08 21 32 50
10
10 06 20 30 40 50
11 05 17. 30 43 55 11
11 00 . 12 26 39 50
12 09 23 3IM_50
12
12 04 12 21 .33 47
13 04 18 30 45 57. 13
13 00 12 24 31 38 45.53
14 10 23 37 52
14
14 04 14 21 27 33 40 48 53
15 03 17. 30 43 57 15
15 00 07. 12 21 32 40 49 57
16 15 27 43...!.56
16
16 04 12 20 26 33 40 4LL58
17 10 23 40 54
17
17 11 25 39 50
18 04 19 32 42 54. 18
18 00 10 23.38 58
19 06. 20 37 51
19
19 14 29 42
20 12 30. 51
20
20 00 23 44
21 23 56
21
21 os 41
22 29
22
22 os 38
23 00
23
23 00
1 20ś
4 45 57
5 09 21. 33 46 57

1
2
1
1
2
1
1

30ś

1 Wrzosawa

Wakacje - dni robocze

IGocll

o

1
4
23 39 56
5
13 34 54
6
22 39 59
7
14 32.52
8
11 32 45
9
03w20 36 50
10
05 25t,43 55
11
09 23 40. 58
12
14 30 45 57.
13
10 23 37 52
14
03 17.30 43 56 15
15 27 43.. 56
16
10 23 40 54 .
17
04 19 32 42 54 18
06.20 37 51
19
12 30. 51
20
23 55
21
29
22
23

lli~

57
05 13
01 09
03 11
02 11
02 13
04 15
11 22
13 25
10 22
01 09
04 12
02 09
06 16
06 19
10 27
04 25
01 18
20
05

23
17
19
21
21
26
34
36
21
17
21
17
26
32
44
43
36

32
26
27
29
31
36
46
46
48
26
27
24
36
43

42
33
36
38
43
46
58
58

53
41 49 57
46 53
51
53
58

34 42 50 '57
34 41 48 55
31 39 47 54
46 55
56

57

-------------------
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Pierwsi mówimy

Giełda

dobry

Zawód hotelarz

z bagnetami

Włodzimierz Matwiejew, dyrektor hotelu "Uroczysko" w Cedzynie, został Menedże
rem Folskiego Hotelarstwa Roku 2001. Placówka, którą kieruje, została uznana za Wzorcowe Polskie Przedsiębiorstwo Hotelowe. To prestiżowe wyróżnienie w tej branży.

cach. Mam więc doświadczenie .
Robią na mnie wrażenie osoby
o dużej kulturze bycia, eleganckim wyglądzie, elokwentne, komunikatywne oraz takie, które mają
giętki kark, bo my pierwsi mówimy " dzień dobry" i żegnamy go-

Jaka jest recepta na sukces?
- Pracują na niego wszyscy.
Zwracam uwagę na jakość usług ,
kulturę osobistą , sposób traktowania naszych gości . W obecnej dobie trwa walka o klienta. Ze wzglę
du na sytuację ekonomiczną , gości jest coraz mniej . Hotelarstwo
jest wspaniałym zawodem, ale trudnym, bo wyrnaga umiejętnego kontaktu z ludźmi . Kultura osobista
sprawia, że nawet najbardziej agresywne osoby można onieśmielić .
Jeśli ktoś nie ma nawyku wycierania .nóg, kiedy zobaczy wyczyszczony dywan, zrobi to.

ści.
Przeszedł pan niemal wszystkie szczeble kariery w swojej branży, czy w przekonaniu, że kiedyś
znajdzie się pan na szczycie?
- Zaczynałem dawno, kilka lat
po II wojnie światowej . Ukończy
łem pierwszą w Polsce Państwową
Szkołę Hotelarską w Krakowie.
Wówczas nie używało się określe
nia menedżer. Rozpocząłem pracę na stanowisku recepcjonisty
w hotelu "Centralny" w Kielcach.
Pracowałem w tym charakterze
5 lat. Myślałem o awansie, dlatego
ukończyłem prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim i studia podyplomowe. Zostślłem kierownikiem
recepcji, a z czasem dyrektorem.
Ale awa·n s w hotelarstwie nie jest
łatwy. Obecnie, oprócz hotelu
"Uroczysko", kieruję hotelem "Pe-

W jaki sposób dobiera pan
kadrę?

- To moja słodka tajemnica.
jednak powiedzieć , że
z wyborem kadry jest ciężko, chociaż uważam , że dla dobrych fachowców nie ma bezrobocia. Staram się zatrudniać ludzi wykształ
conych, znających języki obce,
obeznanych z informatyką . Przez
17 lat uczyłem zawodu hotelarza
w Zespole Szkół Ekonomicznych
nr 2 przy ul. Langiewicza w KiełMuszę

Clarins

upiększy

Gabinet zlokalizowany
przy perfumerii " For You" ma charakterystyczną "firmową" ofertę i
wystrój "Claris". o oznacza, że
kielczanki, które pl>jdą do studia
przy Sienkiewicza 55, mogą liczyć
na to samo, co np . Francuzki ko-

Czy poznaje pana jeszcze rodzina?
- O dziwo tak , chcociaż
w domu jestem gościem . Wracam
wieczorami.
Pana dzieci odziedziczyły
fach ojca?
- Córka nie. Ukończyła Folitechnikę Poznańską i jest asystentką na tej uczelni. Natomiast syn
jest absolwentem szkoły hotelarskiej, w której nauczałem) skoń
czył studia na Akademii Swięto
krzyskiej . Pracuje na stanowisku
kierownika w moim hotelu. Szykuję go do objęcia biznesu
pomnie.
Uważa się pan za człowieka
sukcesu?
- Oczywiście . Szkoda, że przyszedł on tak późno .
Rozmawiała

IWONA BORATYN

KIELCE. Granaty, bagnety, obrazy,
aparaty totograficzne - to tylko
nieldóre z ciekawych eksponatów
oferowanych na Giełdzie Staroci.

z militariami s ą
lowane przez
kiego Klubu KollekcJoner
formowała nas
zWDK.
Sp.rzedaj ący

jak w Paryżu

rzystające z gabinetów "Clarins"
w Paryżu.
- Clarins ma 40-letnią tradycję i doświadczenia- mówi Barba- ,
ra Słapek , pytana dlaczego otwarła studio akurat tej sieci- Jest "numerem l " w swojej branży. A my
będziemy mogli korzystać z tego
co wypracował przez lata. W dodatku na naszym rynku do tej pory
nie ma jeszcze gabinetów wielu
luksusowych marek.

KIELCE. Działa już w mieście
pierwsze studio " Ciańns" z finnowymi
zabiegami kosmetycznymi dla pań.

gaz" w Krynicy Górskiej, również
należącym do PKO BP SA. Mam
poprawi ć jego kondycję . Wciąż
stoją przede mną nowe wyzwania.

W studiu z błękitnym niebem,
namalowanym na suficie, przy cichej muzyce, sprzyjającej relaksowi, panie mogą korzystać , m.in.,
zabiegów · poprawiających stan
cery twarzy, kompleksowej pielę
gnacji ciała· (m.in. zabiegi tonizu-

W każdą drugą sobotę miesiąca w Wojewódzkim Domu Kultury odbywa się Giełda Staroci.
Można tu znaleźć praktycznie
wszystko - od starych odznaczeń
i kart telefonicznych poprzez obrazy, aparaty fotograficzne do granatów i bagnetów. Oczywiście granaty są tylko atrapami. Stoiska

do Kielc z całej
Burz przyjechał z
- Jestem tu,
miesiąc. Jeżdżę też
Gdańska - mówi.
sprzedających
dy to raczej pasja IliZ

i

biania na chleb.
MIC HAŁ

jąco-ujędrniające , konturująco
wyszczuplające , oczyszczające).

W ofercie jest nawet ekskluzywna
lekcja profesjonalnego makijażu .
(br)

r----

l

BANK

Telefon interNencyjny: 345-24-21, wewn. 361. Dyspozytor. 36 1 15,57

przystanek· TARNOWSKA
O Tarnowska Działki
linia nr

34

MZK Kielce

DZIAŁKI

1 Tarnowska Prema
1 Tarnowska Za WP
1 Wojska Polskiego
1 Tarnowska p/Prostej
1 Tarnowska Targ
2 2:ródlowa Merkury
2 M.Upcowego (pawilony)
1 M. Upc. Akademiki

2
2
2
1
2
1
1
1
1

Manifestu Upc. Exbud
Os. Słon eczne Wzgórze
Sawickiej
Os. Uroczysko gazownia
Os. Uroczysko
Klonowa
Klonowa Zalew
Wiśniowa

Soboty

10

Godz.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

N - niskopodłogowy
G - kurs do u l. Gagarina

Zakl. Graficzne

Dni robocze

Godz. Minuty
4 57
5 09 21 33 45 57N
6 03 08 14 23 31 40G48 SSG
7 01 07 13 20~ 26 32 38 47 55
8 03a10 18 28 39 50 59 N
9 11 26 40 50
10 00 10 20N33 46 59
11 10 20c28 39.52
12 06 19 30 40 50
13 OON10 21 30 40 47 G54
14 01 GQ8 15 22G29 N36 47G57
15 04 11 18 24 31 G38 46 54N
16 00 Ola 15 24 33 41 50G
17 00 10 20 29 40N56
18 10 20G30 40G50
19 03 N17a35 55 G
20 1743
21 083054
22 25
23 05

2 Okrzei KZWM
2 Przedszkole klub
2 Dworzec PKP
2 2:ytnia
3 ·ŚCiegiennego WDK
2 Błękitni

Minuty_

IGodz
4
01 11N23 35 47 5
00 12 36G46
6
00 12G24 42.57 7
10 22 37a53
8
9
09N25 40 55
10
08 21G34 N47
00 13 26 40 53 N 11
06 19 33 45a59G 12
13
13N27 41 54
14
07a20 33N47
00 13 2h40 53. 15
16
06 20 33 50
17
05G19.33 47
18
00 14 28N43
03 21 38 58N 19
20
20 49
24 56
21
22
26
23

Niedziela

Wakacje - dni robocze

IGodz l Minuty
4 57
23 42 57
5 09 18 29 37 45 53
16 36G54
6 02 09 17 25 32 41
12G36 52_!1_
7 05 13 21 29 36G45
10 25 42G58
8 09 20 29G38 47 55
17 N34 51
9 05 16 26 38 48 59
10 08 20 32 44 56
08 21 G4h
00 13 30 46
11 08 19 3Q 41 51G
02 N19 33 45 G 12 04 18 32 44 55
13 06 16G26 37 47 58
01 G22N38 54
07G20 33N47
14 07 14 23 31 37G45
00 13 27a40 53. 15 01 09 17 25 32 39
06 20 33 50
16 02 09 16 26 37 44
17 07 16 24 32 41 55
05G19N33 47
00 14 28N40
18 11 26G37 52
03 21 38 58N 19 05G21 38 G
20 49
20 02 22 37 56G
21 18 44
24 56
22 08 29 53
26
23
lfmuty

Nadal wysokie oprocent
49 57
56

Zróżnicowana

54
47 55
52G59

oferta:

• oprocentowanie stałe lub zmienne
• lokaty od l m-co do 3 lot
• możliwość bieżącej wypłaty odsetek
•

książeczki

Bank SBR

systematycznego

Oddział

Klelee

05

25-004 Kielce, ul. Poderewskiego 31, teł . Q-41 366 42 '

-----------------http://sbc.wbp.kielce.pl/
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sezon
lturze

Żołnierze odb~dowali m·o st w Sukowie.

Kwiaty żołnierzom
SUKÓW. Naręczami kwiat6w
podziękowali mieszkańcy Sukowa
żołnienom 12 Małopolskiego Pułłcu
Komunikacyjnego Ziemi Niżańskiej

e WDK zaprasza w śro
17 .X. o godz. 17 na otwarcie wystawy "Quo vadis" w
komiksie. Będzie można nabyć I tom komiksu.

za odbudowanie mostu zniszczonego
w czasie lipcowej powodzi.
Żołnierze odbudowali most
w Sukowie zaledwie w trzy tygodnie. Użyto najnowszej technologii, nowy most jest dłuższy i wyższy od tego zniszczonego. Powinien przetrwać nawet większą powódź niż ta lipcowa. Jest to już
oiPwlidzl<a inauguracja ko- drugi most w powiecie kieleckim
w świętokrzyskiej
odbudowany przez żołnierzy
się juz po raz trze12 Pułku , miesiąc wcześniej oddeskach Teatru dali most w Daleszycach.
Przedstawiciele władz samoto, co robicie · rządowych nie szczędzili żołnie
, dla kultury wo- rzom pochwał, a uczennice miejmarszałek Jóscowych szkół osypały zaskoczo··- ··"~? • •IT do zebranych w
nych żołnierzy kwiatami. Wojsko. Przez ostatnie . wi budowniczowie dostali też
drobne. podarunki od gminy.
"""w "l"~lłlv wspólnie
- Zadna inna jednostka woj~•nln~rnH<>r to, CO ŚWlad
skowa, tak szybko nie buduje
naszego regionu. mostów, jak żołnierze 12 Pułku
się ponownie obudzić
-mówił Jóżef Szczepańczyk, mar· , " Przedwiośnie ".
szałek województwa świętokrzy
osób zostało wy- skiego, poseł na Sejm. - Niedawno
nagrodami marszałka, jechałem z Dyrnin do Bodzentyteż pi ęć_ dyplomów. Arna, musiałem krążyć po kieleckich
im. S. Zeromskiego za- drogach, ponieważ most był jesz.wieczór piosenkami z re- cze zerwany. Ten most jest pojacques'a Brela. (mow)
trzebny nie _tylko mieszkańcom

e Klub Kwadransowych
Grubasów "Superata" zaprasza w poniedziałek o
godz.17 .00 na gimnastykę
ogólnousprawniającą do SP
nr 2 przy ul. Kościuszki 5.
Zajęcia poprowadzi Renata
Lipska- Sołtyk. Bliższe informacje pod nr teł. 34 22 668.
dę

e Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w MZK ul. Jagiellońska 92 do 131 paździer
nika bezpłatnie wykona ustawienie świateł , skontroluje
sprawność amortyzatorów,
sprawdzi emisję spalin. Usłu
gi wykonywane będą w dni powszednie od 7 do 21, w soboty od 7 do 14.

e

Klub Studencki WyEkonomii i Administracji przy ul. Karczówkowskiej 27 zaprasza w
czwartek 18.X. o godz. 18 na
kielecka premierę filmu
"Cześć Tereska" w reżyserii
Roberta Glińskiego (główna
nagroda na Festiwalu Filmu
Folskiego w Gdyni. Po projekcji spotkanie w reżyserem
filmu. Wstęp wolny. W sobotę
20.X. o godz. 18 w klubie odbędzie się wernisaż rysunków ·
Pauliny Dziurzyńskiej.
ższej Szkoły

Most w Sukowie już gotowy
Sukowa, ale także przejezdnym,
którzy chcą ominąć zatłoczone ulice Kielc.
Lipcowa powódź zniszczyła
w powiecie kieleckim 25 mostów,
dlatego już dziś żołnierze 12 Puł
ku Komunikacyjnego z Niska, któ-

smiczne
bowanie

rymi dowodŹi pułkownik Józef
Lewosiński , rozpoczynają odbudowę mostu w Rudzie koło Łago
wa- to najdłuższy most jaki zabrała woda w lipcu. Wojsko planuje
oddanie mostu w grudniu.
(MAG)

~CITROEN CIJrono Service

li się, jakich przedmiotów będą się

. teatru uczcili swoje
uczniowie nowego
nr 24 przy ZSME.
stu gimnazjalistów
roczyste ś lubowanie
szkoty, które odebrał
tępień, dyrektor ZeMechaniczno-Ekono-

15
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uczyć . W rolę konfe:ansjer~k wci~
liły się Aneta Zięba 1Patryqa Iwanska, a dyrektora szkoły.- Jarek
Wysocki, maturzysta. Mozna było
usłyszeć przeróbki piosenek zespołu
" Elektryczne G~ tary"
czy " Ich Troje", wwykonaruu Honoraty Brożyny i towarzyszącego
jej na syntezatorze Roberta Puchały. Gimnazjaliści z zainteresowaniem przeglądali nowy numer
szkolnej gazetki ,;varia", ~daną_ z
okazji szkolnej uroczy,st?sc~, gdz1e
można, m.in. , znalezc ankietę na
temat: czy lubisz swoją szkołę i ką
cik poezji.
.
. ., .
Po spektaklu gunnazJaliSCI
poszli do teatru obejrzeć sztukę
A. Fredry "Zemsta".
(ross)

ZAPRASZAMY WŁAŚC I C I E LI SAMOC HODÓW WSZYSTKICH MA RE K!
już sw6j SIIIIOCh6d do zimy? Slcarzystaj z bazpłatnej jesiennej koniroli
w5erWisolh Q1roina. Prmświełłimy dolcładnie Twój SIIIIIOih6d • spnrwdzimy wrim 23 najwainiajsze

El CTROi*N

punkty techniane. Nie musisz umawia t sit na wizytę · po prostu przyjeelf wwolnej chwili.

POLUBISZ KAmĄ DROGĘ

Czy przJUOIUWIIW

1:

Uwaga l Oferta dotyay samochodów marki Citroin powyżej l raku oraz innych marek od 2 do 5 lat, o masie totkawitej do 3.5 tony.

KIELCE
CITROENKIELCE
ul. Karaówkowslm 9, teł. 0-41368 72 70 wew.174

STALOWAWOLA

Bolrer

Agotówlca 88, teł. O-lS 844 SS 58/844 58 20fl1

....citroen.,!

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Dyżuf'l pełnią szpitale: na Czarnawie, przy ut. Kościuszki i w Czerwonej Górze.
Apteki czynne w niedziele: .Przy
Pogotowiu", ul. św. Leonarda 10
(8~20).• CentrUm", ul. Radomska
8 (10-20), .Pigularz•, ul. Jagiellońska 23 (9-16), .. Alfa", ul. Że
romskiego 20/24 (8-15), . Gemel/us~ ul. Seminaryjska 21 B (8-13),
.Małgosia ", ul. Pocieszka 11 (823) - czynna w niedziele i święta.
Całodoby dyżur tygodniowy- 1521. X. -pełni apteka przy ul. Sienkiewicza 28.
Apteki z dyżurami stałymi:
Apteka "Na Rogatce"- ul. Jana
Pawła 11 13 - czynna codziennie
l .3Ó - 23 (w niedziele i święta)
0411362-02-25.
Apteka "Herby"- ul. 1 Maja 194
(os. Herby) - czynna l -22, w niedziele i święta - 9 - 19.
Apteka " Gemellus" - całodobo
wa, ul. Starodomaszowska 11
(obok szpitala przy ul. Kościusz
ki).

USł.Ulil

MEDYCZNE

344-85-15 - "ZDROWIE"
- CODZIENNIE.
(zd801)

BADANIE bólu. 0601-41-36-31.
(dg 11264)
NAGt.A Pornoc Lekarska
- 331 - 56 - 50.
(dg 11400)
LEK. med. Dorota Tyrka - specjalista dermatolog - wymrażanie brodawek, taseroterapia, tototerapia łuszczycy, pilingi kosmetyczno - lecznicze (trądzik
zmarszczki}, zamykanie rozszerzonych naczyń. Kielce, Mała
14110, 34-315-15, środa 1619, Małogoscz Ośrodek Zdrowia, Jaszowskiego 3, 385-5166, soboty 10-12.
(ZZ 820)
GABINETY
UROLOGICZNE
- BEZOPERACYJNE LECZENIE
PROSTATY - Seminat}'jska 2lb,
361-3(}-60. ;Jagiellońska 23, 34622-99 - specjaliści urolodzy.
(zdl80)
POGOTOWIE STOMATOLOGICZNE- Lecznica .Medistar", Warszawska 34 (DOM RZEMIOSŁA), czynne NON STOP - 041/344-39-45.
(zd 181)
USWGI MEDYCZNE Wojewódz, kiego Specjalistycznego Szpitala
Dziecięcego w Kielcach, ul. Langiewicza 2, teł. 361-55-25- ECHO,
HOLTER, RTG, USG. Urodynamika. Endoskopia. Testy alergologiczne. Badania laboratoryjnobakteriologiczne. Rehabilitacja.
(zn 502)

TEATRY
Teatr im. S. Żeromskiego
- nieczynny.
Teatr l,alki i Aktora " Kubuś"
- .Malutka Czarownica", g. 9, 11.

llłA
• "Romantica" (dalby digital), te/.
366-31-19. - .Duo vadis" -pot., l.
12, g. 8.15, 11.30, 11.00; .Tryumf Pana Kleksa" - pot., b/o., g.
15.15; ,.At. Sztuczna Inteligencja"
- USA. l. 15, g. 20.30.
" Moskwa " (dalby stereo),
te/. 344-41-34 - • Tryumf Pana
Kleksa ~ pot.• b/o.• g. 8.30, 10.15;
.Boże skrawki"- USNpo/.,1. 15, g.
12, 18.45; . Moulin Rouge" - USA,

l. 15, g. 13.45, 20.30; . A.I.
Sztuczna Inteligencja"- USA. l. 15,
g. 16.
.Studyjne" - ,,A./. Sztuczna Inteligencja " - USA, l. 15, g. 13.30;
.,Fina/ Fantasy" - USA, l. 12, g.
16.15; . Bunkier·. USA, l. 15, g.
18.15; . Pollock" - USA, l. 15, g.
20.15; UWAGA! Tanie poniedziałki oraz
seanse przed godz. 15 - bilet tytko
1O złotych. Nie dotyczy filmów:
. Duo Vadis" i ,.Al. Sztuczna Inteligencja".
" Echo " (w WDK) - 361-21-31-

Muzeum Narodowe - pałac biskupów w Kielcach - plap Zilmkowy 1 (te/. 344-23-18) - ekspozycje stale: korpus główny - • Wnę
trza zabytkowe z XVII i XVIII w.·.
.Dawne uzbrojenie europejskie i
wschodnie", . Sanktuarium Marszałka Józefa Piłsudskiego". Skrzydło p6/nocne: Galeria malarstwa
polskiego i sztuki zdobniczej (od
XVII w. do 1939 r.). Czynne we
wtorek w godz. 1O - 18, środa niedziela w godz. 9 - 16.
Muzeum Lat Szkolnych S. Że
romskiego - ul. Jana Pawła 11 25,
(te/. 344-57-92) -ekspozycja stEla:
wystawa materiałów biograficznych i literackich z młodzieńczych
lat pisarza. Czynne we wtorki,
czwartki, piątki i niedziele w godz.
9- 16 oraz środy w godz. 11-18.
Muzeum H. Sienkiewicza
w Obtęgolłu, te/. 303-04-26 - wystrój mieszkania pisarza oraz wystawa biograficzno-literacka. Wystawy czasowe: .Filmowe «Quo
vadis» J. Kawalerowicza", ,,l.amki i
warownie w akwarelach Zbigniewa Szczepanka". Muzeum czynne
środa - niedziela w godz. 1O - 16.
Muzeum Pamięci Narodowej więzienie kieleckie z lat 1939 - 1956,
ut. lEmkowa 3. Czynne w środy, piątki, soboty i niedziele w godz.
10 - 14. Grupy zorganizowane
mogą zwiedzać w innym terminie
- te/. (041) 342-19-82.
Muzeum Zabawkarstwa - ul. Koś
ciuszi<i 11 -czynne codziennie oprócz
poniedziałków w godz.. 1D-11. Wystaił}' stale: .Modele redukcyjne";
~wy czasowe: lalki z Pracowni
Artystycznej .Kasia" z Pilzna; skarbonki Szczepana lgnaczyńskiego,
prace uczniów LSP w ~wie;
zabawki (XIX i l pał. XX w.) Marka
Sosenko; lalki Dalekiego Wschodu
Magdaleny Mroczek-Stachawiak;
lalki oraz stroje ludowe i narodowe
Marty Miśniakiewicz; czasopisma
.,Cudowny świat lalek z porr:e/any.
Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach - Parl< Etnograficzny w Takami- wnętrza XIX-wiecznych chałup, XIX-wieczna apteka, dwór z
Suchedniowa, lł}'Stalł}': . Szmaty,
sorce, kierezyje. Tradycyjna tkanina i strój /udoił}' na Kietecczytnie",
. Opowieści o rzeczach zwyczajnych·- tradycyjne rzemiosło ludowe, . Dokąd idziemy, Cyganie?".
Czynne: wtorek - niedziela 1D-11.
Muzeum Wsi Kietec/ciej - Dwarek
Laszr;zyków - ul. Jana Pawła 11 6 • Korzenie. WIBŚ o jakiej warto pamiętać" - czynne: poniedziałek - pią
tek i w niedziele w godz. 1O- 15.
Muzeum Wsi Kieleclciej - zagrada Czemikiewiczów w Bodzenty, nie, ul. 3 Maja - Wnętrza mieszkalne od 1809 do 1920 roku - czynne cafj tydzień oprócz poniedział
ków i świąt w godz. 9 - 11.
MuzBum Zbiorów Geologicznyr;h -

CXJdzial~~
Instytutu Geologicznego, ul. Zgoda
21 - ~ ..J(reoMii i znajtJrrr
tyba z PińcziJNa ". Cz}ma cxi poniedzia/ku do piątku w godz. 8-15.
Galeńa Fotografii, ul. Paderew-

96-62 'fr 96-63
366-40-40
bezpłatne

zamawianie taksówek

KOMUNIKACJA ' .
KIELCE
Informacja PKS- 366-02-19.
Informacja PKP - 366-93-28,
94-36.
Informacja MZK- 345-06-95.
Taxi Osobowe - Piekoszowska
- 345-15-11, Jesionowa - 33119-19; bagażowe- Sandomierska 801-31-18; ciężarowe - Mielczarskiego - 345-41-22.
RADIO TAXI .ALFA"
- TEL. 344 44-44, 96-22
(DOJAZD GRATIS).
Bezpłatna lnfolinia

0800 - 222 - 222
TAXI - ul. Mielczarskiego - 36640..40 (dojazd gratis).
RADIO-TAXI "METRO" - te/.
342-22-22, 345-55-55 (dojazd
gratis).
RADIO - TAXI "OMEGA ORIENT", korparac:ja . Lysogóry", 36-00000, 36-11111, 96-26,
numer bezpłatny 0800 36-(){)-36.
TAXJ "WICHROWY"- te/. 33-10..
919 (dojazd gratis).
TAXI "ŚWIĘTOKRZYSKIE", ul.
Manifestu Lipcowego, tel. 33155-55 (dojazd gratis).
TAXJ ,.NA STOKU"-- te/. 801-3116 (dojazd gratis).
TELE-TAXI "WALIGÓRY-" - te/.
368-14-00 (dojazd gratis).
TAXI " HERBY" - te/. 345-14-14
(dojazd gratis).
RADIO-TAXI "EXPRESS"- te/.
366-11-11, 3-600-600. Dojazd
gratis, z nami najtaniej.
RADID-TAXI ,.EUROPA"- (dojazd
· gratis, kaita stalego klienta), te/. 3611-611 .
TAXI . BARWINEK" - te/.
801 - 33 ·_ 42 (dojazd gratis).
RADIO-tAXI ,.DOR/ON" - te/.
36-999-99, 34-555-44, 9623.

weo-

RADIO-TAXI
ISKRA

0·800-400-400

skiego 12- nieczynna.
Gateńa BWA ,.PIWNICE" - ul. Leśna l - Marek Wawro - malarstwa.
Galeria czynna od poniedziałku da
piątku w godz. 11-11, w niedziele
od 11 do 15, w saboty nieczynna
Galeńa BWA .,NA PIĘTRZE" - Bogusław Bachorr;zyk - rysunek. malarstwo, collage. Galeria czynna ad
poniedziałku da piątku w godz. 9 15, w saboty i niedziele nieczynna
Jaskinia "RAJ" - czynna codziennie (oprócz poniedziałków) w
godz. 10-17.
Klub Civitas Christiana - Kielce,
ul. Równa 18 - czynny w gadzinach 10-15.
Ośrodek Tradycji Gamcarstwa w
Chałupkach (gm. Marawica) - IłY
stawa lł}'rabów oraz praktyczne
warsztaty garnćarskie dla grup
zorganizowanych (po uprzednim
kontakcie telefonicznym) - czynne
coaziennie w godz. 10- 16. Informacja: 31-18-102, fax 311-4690.
Pomnilc-MaUZDieum w Miclmiowie
k. Suchedniowa - ~ .. Płonęót
niebo i ziemia" - czynne codziennie
oprócz poniedziałków w godz. 1O16. W saboty i ni;dziele wystawa dostwna dla grup tutystycznych Zg/(r ·
szenia - te/. 041/25-45-162.
Muzeum Przyrodniczo-Leśne
Święto/erzyskiego Palłu Narodowego na Świętym Krzyżu - czynne
codziennie z wyjątkiem poniedział
ków i dni poświątecznych w godz.
1D-15. Ekspozycja prezentuje działy archeologiczny, geologiczny, flory i fauny.

KARTA STAŁEGO KLIENTA.
wyja:J VI Mills/q • I:DIII do ll'lgoditJenill

DOJAZD GRATIS

POGOTOWIE POGRZEBOWE
" USTRONIE" - usługi całodobo
we, lł}'Stawianie kart zgonu przez
lekarzy uprawnianych. Nagrobki.
Tel. 361-29-18, 361-39-12.
(ZZ 800)
PRZEDSIĘBIORSTWO USWG
KOMUNALNYCH - usługi pogrzebowe całodobowe, te/. 366-31ll, 344-67-88.
(zJ 329)

11.35 Policyjne 5
17.40 Ludzie i
18.00 Tele turn1e
1
fon
18. 15 TKK . Text

17. 15 Wiadomości TKK
11.30 Komentarz dnia

Tryumf
Pana Kleksa

Pizzeria " Studio " - te/. 368-8601. Czynna: pan.-czw. 1D-22; pt
10-23; sob. 12-23; niedz. 12-22.
Dostawa na terenie miasta przy
zamówieniu powyżej 16 złotych
gratis, ceny pizzy - od l do 19 zi.

PODRÓŹE

OMNIA - ~Komunikacja iędzy
narodowa, Sienkiewicza 61 ,
345-ll-43, 345-77-46.
(za 1096)
Bilety lotnicze - rezerwacja,
sprzedaż. .,Sigma", Sienkiewicza
56, 366-44-32, 344-30-33.
(za 1098)
, LOT - informacje, rezerwacja,
sprzedaż biletów - 368-06-58.

INNE. .

Tomek Miłkowski musi
narysować ciek§lwą historyjkę do pisma "Swiat Fantazji", ale nie przychodzą mti
do głowy żadne pomysły.

TEATR IM. STEFANA ŻEROMSKI

·~··- _. ~·

,

l
!

W KJELCACH
zaprasza na

-"ZEMSTĘ"

Bank Informacji Gospodarczej
041/366-03-03, 366-19-19
www.infomax.com.pV
WYSZUKIWARKA
ŚWIĘTOKRlYSKI PORTAL
INTERNETOWY
www.infomax.com.p/
wiadomości, informacje
gospodarcze, rozrywka
... bądt z nami przez cafj dzień

Nagle do jego
je dziwny
remu jego wz
półkę z ksi ąż
Jana Bnechwy...

, Ale.ksandraF~e4ry
Reżyseria ; Pi.otr Szczerski
20.21 października, godz.l9.00

Krzyżówka

.fJB,EFotJY ZAUFANIA rozrywka
'

Swiętokrzyski

Klub "Amazonka"
- 366-34-54, od poniedziałku do
czwartku w godz. 10- 14, psycholog, pedagog - telefon zaufania 366-11-41 w poniedziałki i
czwartki w godz. 15- 17.
Telefony zaufania - dla ludzi
z problemem alkoholowym - od
poniedziałku do piątku w godz. 18
- 20, te/. 345-13-46, w sprawach
rodzinnych - 368-18-61, czynny
od poniedzia/ku do piątku w godz.
8 - 17. pomoc psychologiczna dla
rodzin wychowujących małe dzieci
346-53-11, poniedziałek, g. 15-18.
Świętokrzysicie Centrum Profilaktyti i Edukacji- 041/331-53-13 pomoc psychologiczna i pedagogiczna, terapia rodzin i małżeństw,
psychoterapia indywidualna i grupowa, pomoc dotyt:ząca uzależnień,
interwencja /ayzysowa - od poniedziałku do piątku w godz. 8-20.
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Nartomanii - Punkt Konsultacyjny w Kielcach, ut. Karczówkawska SA - 346-16-21; poniedziałek - piątek, godz. 12-16.

RADIO

.--....ill

Częstotliwości stacji

10

1
Tomasz
Zan

6

12

słyszalnych

w regionie:
TAK-106,5; 98,0; 89,7, FAMA 100,8, PLUS -101,9; 11,95, MARYJA -100,9; 101,2; 1,34, RMF88,2, BIS - 92,3, /U -$.2. KIB.CE 101,4, ZET- 105,3, WAWA - 95,5,
ESKA - 103,3, OPJ1TÓW -93,7. MTM
FM - 102,1, RdC - 89,1, LELJWA 104,7, REKORD - 106,2.

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

4

17

7

SŁOWO

14
3

LUDU 15

8

PAŹDZIERNIKA

1 t\~

200

15

Telewizja

paździ ernika

Słowoludu

2
czy herbata? 07.30
A5 Kawa czy her~\iadomości 08.10
08.15 Krnkow27- program
· 08.25 Kawa czy
Lassie (19): EksBudzik- dla dziePoco • serial l 0.00
(7,8): Kaprys losu,
Telezakupy ll.15
histom (1): Złoto
_ serial 11.45 Ups
(19) . kurs języka an12.00 Wiadomości
12.25 Kontrasty
n;.,,,;,.(l7p U.JO

tv4

07.20 Ołowiany żołnierzyk - film
animowany, USA/Kanada 07.50
Studio urody - magazyn 08.00
~'i-ogram lokalny 08.30 Na dobre i
na złe (73): Cena honoru - serial
obyczajowy, Polska 09.30 Szkolny
Wieczór Kabaretowy z Elitą -program rozrywkowy 10.25 Ojczyma-polszczyzna:
Smoktający
smok- program prof. Jana Miodka 10AS 90-lecie parafii mariawickiej w Grzmiącej- reportaż Jerzego Lubachy 11.00 Lucy Sullivan
(U) - serial komediowy, Wlk.
Bryt 11.25 Zielona miłość (3ost.): Paweł - serial obyczajowy,
Polska 13.00 Panorama 13.10 Ich
pięcioro (91) -serial dla młodzie
cy, USA 13.55 Opowieści według
Enid Błyton (28): Przygoda w cyr-

ku (2) - serial przygodowy, Wlk.
Brytania 14.20 Jajemnice ~
wych sarkofagów (3-ost): Ofiarowani górskim bogom - serial dokumentalny, Wlk. Brytania
ków - czyli Swialtowid
15.40 Prognun lobiDy
16.00 PaDorama
16.10 Ziołopolscy {JSO): Kozy l
barany - telenowela
Tomek i Maiylka są IOZI§>I)'CUJ'Ii. Oboje uwaźojq, że
nje majq nilcofp 0/iskiego.
ZJe. też wybroli partnerów
żyr:iowydr.
D.zinvczyno

prosi Tomka. ~ K'Stliwiłsię

u

Wu:śko, gdyż

m-bv Jm5cić na laJmj.

kaczytawszystkie recenzje z
~ta~

jej prac. Niestety,
jedna z notatek jest bardzo
nieżyczliwa...

16.40 linia specjalna: Andrzej
Lepper
Od ucha do ucha
Program lokalny
Prognoza pogody
Panorama
Va banque - teleturniej

06.00 Piosenka na życzenie 07.00
Pokemon (68) - serial animowany, Japonia/USA 07.25 Power
Rangers (56) -serial fantastyczny,
USA 07.50 Air America (6)- serial sensacyjny, USĄ wyk. Lorenze Lamas, Scott Plank, Diana
Barton, Gonzalo Suarez 08.45
Asy z klasy (28) - serial dla mło
dziecy, USĄ wyk. Leslie Bibb,
Carly Pope, Tammy Lynn Michaeis, Bryce Johnson 09.40 Cud miłości (UO) - telenowela, Peru, reż.
Aug\isto Tarnayo 10.35 Po prostu
miłość (54) - serial obyczajowy,
Brazylia ll.30 Rodzina zastępcza
(71) - serial komediowy, Polska
U.OO Czułość i kłamstwa (75) serial obyczajowy, Polska U.30
Życiowa szansa- teleturniej 13.25
Pietnak Show- program rozrywkowy 14.201\vój lekarz- magazyn
medyczny 14.40 Wystarczy chcieć
14.50 Power Rangers (57) - serial
fantastyczny, USA

05.45 Kropka nadi-program publicystyczny 06.00 Prawo do
szczęścia (59) - telenowela, Meksyk, wyk. Kate del Castillo, Diana
Bracho, Maite Erobil 06AS Telesklep 07.00 Potęga miłości (84) telenqwela, Meksyk, wyk. Lucere, Jorge Salinas 07.50 Przygody
Pytalskich (14) -serial animowany 08.15 Przygody Kuby Guzika
(8) - serial animowany 08.40 Ubski Harry (29) - serial animowany
09.05 Nowe podróże Guliwera
(19) - serial animowany 09:30 Thlesklep 10.30 Big Brother: Zobacz
więcej - reality show 11.25 Big
Brother: Ring- reality show U.40
Przygody Pytalskich (14) -serial
animowany 13.05 Przygody Kuby
Guzika (8) - serial animowany
13.30 Łebski Harry (29) - serial
animowany 13.55 Nowe podróże
Guliwera (19126) - ~rial animowany 14.20 Beverly HiUs 90210
(31) - serial obyczajowy, USA

06.00 Thledyski 07.15 Odjazdowe 06.00 Strefa P - magazyn 06.30
kreskówki: Delfy, WJ.Iki morskie,
KINOmaniaK 07.00 Muzyczne liSylvan, Przygody Papirusa, Spesty - magazyn 07.50 Eek!stravaganza (45) - serial animowany,
ed Racer, Grupa specjalna Eko filmy animowane 09.35 TeleshopUSA 08.20 Oni, ona i pizzeńa 3
(4) - serial, USA 08.50 MA.S.H.
ping 10.10 Maria Emilia (10) -te(10) - serial, USA 09.20 Gladiatolenowela, Meksyk, reż. Eduardo
Macias, wyk. Ceraima Torres, Jurzy - reality. show 10.20 Przygody
Sindbada Zeglarza (2) - serial,
an Soler, Ana Patricia Rojo, Ana
USA 11.20 Gang Olsena 4: WrelBertha Espin 11.00 lzabella (11) telenowela, Peru, reż. Eduardo , ki łup - komedia sensacyjna, DaMacias, wyk. Ana Colchero, nia Po odsiedzeniu wyroku, Egon
Christian Meier, Tedgy Guzman, O/sen wycluxlzi na wolność. Zaraz
Concha Cueto 11.50 Smiej się ra- po opuszczeniu więziennych muzem z nami - program rozrywko- row szefgangu zabiera się do realiwy U.15 Teleshopping 13.20 Ma- zacji kolejnego pk111LL Okazuje się
ria Emilia (11) - telenowela, bawien4 że jego pnyjaciel Kjeld p<r
Meksyk, reż. Eduardo Macias trzebuje sporej sumy pieniędzy na
14.10 Nie z tego świata (30) - se- pnyjęcie dla swego syna. 1jrmczarial komediowy, USA, reż. Ro- sem inspektor Mortens szykuje kobert Oaver, wyk. Maureen Flanlejną zasadzkę na Egona i jego
nigan, Donna Pescow, D oug kompanów... 13.15 Informator
McCiure, Buzz Belmendo 14.35
praMiy 13.30 V Max - magazyn
Czy boisz się ciemności? (30) - se14.00 Strefa P - magazyn 14.35
rial dla młodziecy, Kanada
Muzyczne listy- magazyn

~ l kłamstwa (76) serial ~. Polska,
reż. Natalia Kol}'Dcka·Gruz, wyk. Mirosław
Krawczyk. Aima Chitro-Bergman, Aleksandra
N'K!Śpielak. Maciej Ma))'Sa
i\lr .America (7) - serial
sensac}jny, USA, wyk.
Lorenzo lamas, Scott

16.00 TVN Fakly
16.15 Pogoda
16.20 Virginia (71) - telenowela,
Meksyk. wyk. Gabriela
Spanie, Arturo Peoiche
Araceli jest przygt'fbiollll,
oclla)wa bowiem, że .!JJaniló jej nie kocha. Vugillia
wyznaje Carlasowi Alberro,
że boi się utraty mroiaL
Dani/o ZAJS!aje zwolniony z
więzienia za kaucjq. Junior
dzwoni db Tani, by powie-

niej muzyczny
15.35 Ocljazdowe kreskówki:
liliba -legendarny samurą), Dragon Bali Z, Magicmi wojownicy - fibny

Gonzalo Suarez
17.35 Cud miłości (Ul) - telenowela, Peru, reż. Augusto Tamayo, wyk. Sonya
Smith, Roberto Mateso,
Alberto Isola
18.30 Informacje
18.55 Sport
19.05 Dziki księżyc (91) - telenowela, Argentyna, reż.
Jorge Montero/Miguel

ojca.
prosi Juvencia,byprukona/Aracelido
~jazdu. Carlos Alberto
ruęwiadcza rodzinie, że zamierza poślubić V!;!ginię...
Big Brother: W cztery
oczy - reality show
Rozmo\ł)' w toku
1VN Fakty
Kropka nad i - program
publicystyczny

lllO'I\'lłlJ.Y, Japonia/USA

15.40

Podan\1 Dzieciom Słońce

15.45 Iabmacje

16.10

17.15
18.00
19.00
19.30

~~~~~~f-sZn~aki~'c;zas;;~F·iP.a~ra;;m~2;00
~17-~~~Co~l~om;a5Z;s;7~!tW~~ijijil8s~rti
Ortepiiiiij 20.00 ;ydowa szmsa- teleturBigBrotber-reatiijsbóW

re:

teleturniej muzyczny
PaDorama
Sport teJegnun
Prognom pogody
997 - magazyn kr}minalny
lUO '\1lbank - komedia sensacyjna. Polska 1981, reż. Juliusz Machulski. wyk. Jan
Machulski, Wrtold Pyrkosz. Leonard Pietraszak
'Znak.omiln komediiJ retro
li .
Machuiskiego według najT
lepszych 1\Wrow gatunku.

21.00
21.20
ZJ..25
21.35

Wa=wa, lata trzydzieste.

Po pobycie w więzieniu wycluxlzi na wolność legendamy kasiarz Kwinto. W
hotelu odwiedza go Kramer, klóry kiedyś namówił
go na skok, po czym zawiadornil policję, co pozwoliło
mu ulayć własne ma/wersacje.
XXXV Festiwal im. Jana
Kiepury w Krynicy - reportaż Barbary Goli
Zakończenie programu

pher Uoyd
21.30 Losowanie LOTI'O i
_ Szczęśliwego Numerka
23.05 Infonnac;je i biznes inłOr·
macje

Prognoza pogody
Polityi:me gra1fiti
Zostać

Miss (7) - serial
obyczajowy, Polska
Kuba chce odzyskać Zosię. Dkltego zwraca się do
Beaty z prośbą o pomoc.
Niestety, wpada w jeszcze
większe tarapaty. W końcu
udaje mu się zwabić Sandrę w pułapkę. Dopiero
wwczas Zasili mu »-ybacza. Kolejna uczestniczka
końkursu zrutaje akradziona. 7Ym razem jest nią
Sandra.
01.15 Muzyka na BIS
05.00 Zakończenie programu

Pomót do przyszłości 2

XXXV Festiwal-

komedia

reportaż

Orzygot

Milionerzy - teleturniej

niej

1Wr6t do pnyszlośd 2.
komedia SF, USA, reż.
Robert Zemeckis, wyk.
Michael J. Fox, Quisro.

13Postawek2(7)-serial
lro!:nediąwy,

Polska.

reż.

Maciej Ś1isiclti. wyk. Cezary Pazura, Marek Perepeczk.o, Agnieszka Włodan:zyk
22.15 Nauka jazdy - serial
22.45 .1.\-taraton uśmiechu - program rozrywkowy
PJr:wam MaraJon ttśmiechu prowadzi ZJUJI«mUJy
oktcr TeallU
drzej Grabarczyk, =ny
także jaJw Jerzy Chojnicki z
serialu Klan i kucharz z re/dam Knonu, a towarzyszy
mu Manuela Michalak, byla mieszkanka dbmu Big
Brother.
23.15 1VN Fakty
23.25 Fakty, ludzie, pieniądze magazyn gospodarczy
23.55 Big Brother: Extra
OOAO Multikino -magazyn
01.00 Big Brother: Ring
02.10 Antomaniak- magazyn
02.30 Nic straconego - programy powtórkowe

13 Posterunek 2 (7)
serial

00.00

20.55

21.40

Festiwal ten jest jedną z
najstarszych i najważniej
szych imprez kulturalnych
w Polsce. Co roku w Krynicy występują gwiazdy scen
koncertowych i operowych.
W tegorocznym spotkaniu
uczestniczyli m.in. Adam
Zdunilcowski, Katarzyna
lamróz, Thdeusz Pszonka

Kontynuacja przygód
nastolatka Marty'ego, który za pomocą wehikułu
czasu przenosi się w czasie.
Tym razem szalony naukowiec, doktor Emmett
Brown, wysyła Marty' ego i
jego dziewczynę do rok.'\!
2015. Nastolatek jeszcze
raz pokonuje grupę Griffa

Na posterunku - decyzją
komendanta- ma się odbyć
ważne wydarzenie kulturalne. Policjanci muszą zorganizować przedstawienie
teatralne dla dzieci innych
komendantów. Po długich
godzinach prób "aktorzy"
gotowi są do inscenizacji
"Czerwonego Kapturka".

16.15

animowane
18.00 Polska Dziewczyna 2001 film dokwnentalny
Koncert. gu/o»y, który odbył
się z okazji :;;nkoliczenia
od wi<Wo/ kon-

oie~:nie,;SZVI:h

o tytuł
~j Dziewczyny 2()()1.
18.30 Zar tropików (31) - serial
nie

nieodłączny

Polek

czas uroczystruęci w Teatrze
Polskim w Wa=wie pabędą ubiegać się

sensacyjny, Kanada
19.30 Nie z tego świata (31) - serial komediowy, USĄ reż.
Robert Oaver, wyk. Maureen Flannigan, Donna
Pescow Joe Alaske
gra~
20.00 N
Jer, USA, reż. Jeremiah
Culli:nane, wyk. Maxine
Bahns. Da\id CarradiDe
Ahrlkcyjna pani prawnik
pasmkuje niectx.Jzienn).dt
fonn mi/o.ści. Wkrótce
wplątuje się w podejrzane
sytuacje, : ktiJrydt nie może
się uwolnić-. &hateJ'Oft-ie
obrr.tzu - to postaci intTygujqce: cJuuyzmatyczni męź
cz.pni i piękne, a. zaltJzem

16.45
17.30
17.45
18.00

19.00
20:00
20.55

21.50
22.05

przyjaciel Trapper John ..
Gladiatorzy- reality show
VIP - magazyn ciekawostek
Dziennik
Przygody Sindbada Że
glarza (3) - serial przygodowy, USĄ reż. Clay Boris/Neill Fearnley, wyk.
Zen Gesner, George Buza
Gladiato · reali show
(12) sensacyjny, USA
.Piernsza fala (6) · serial
SF, Kanada, reż. Holl
Dale/Rób LaBelle, wy
Sebastian Spence, Ro
LaBelle, Dana Broo
Roger R Cross
Dziennik i Infonnacj
sportow-e
VIP - magazyn cie •
stek
Kojak (15) - senai

na1n USA
mie nie zabraknie rownież
widowiskowych scen akcji.

23.35

00.30
02.00
03AO

Śmiertelny pościg - film
sensacyjny, USA, reż. Eric
Louzil, wyk. Malcolm
McDowell,
Shannon
'!\'hirry, L P. Brown
Zar tropików (31) - serial
sensacyjny, Kanada, wyk.
Rob Stewart, Carolyn
Dunn, łan 'llacey
Niebezpieczna gra - thril- .
ler, USA
Śmiertelny pościg - ftlm
sensacyjny, USA
Teleshopping

Śmiertelny pościg
sensacyjny

21.40
'llzej prywatni detektywi
diamenty
warte osiem milionów dolarów. Zdobycie skarbu nie
jest jednak proste. Klejnoty znajdują się bowiem w
rękach groźnego mordercy
i jego partnerki. Bezwzględni kochankowie są
gotowi na wszystko.
muszą odzyskać

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

owata firma Teleprogram , 00-585 Warszawa , ul. Bagatela 10/11

15.50

Gladiatorzy -reality show
Guy 2 (6) · serial
komediowy, USA
Bohaterami serialu są
crlonk.owie pewnej rodziny,
których codzienne zmagania, problemy i radości zabarwione zrutaly odrobiną
ironii. ..
Podwójna gra (S) - serial
przygodowy, USA
X Laski - program rozrywkowy
Muzyczne listy - magazyn
Strefu P - magazyn
Zakończenie programu
Famiły

00.30
01.10
01AO
02.40
03.15

Kojak(15)
sen al

22.15
Serial,

uhonorowany
nagrodami
Emmy, stanowi klasykę
filmu kryminalnego. Jego
bohater, nowojorski detektyw Theo Kojak, z
właściwym sobie profesjonalizmem rozwiązuje
nawet najtrudniejsze zagadki kryminalne.
sześcioma

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

BRAMY, automatyka , szlabany. Niskie

AUTO- SZVBY. Kielce, 361-57-17.

AUTO-MOTO

INTER CARS SA Dystrybucja czę
ści do samochodów zachodnich. Kielce, Sło
wackiego 6, 041 /361-61-06, 344-23-73.
zd778

za1117

0001 S.C. AUTA powypadkowe, zniszczoAUTO RADIO Hl-FI. WiBtronic, 366-28-49

ne - kupię . 0606-257-181.
dg17770

-041/344-72-96.

GAZETA

NA

CODZIENNA

zt824

W RUBRYKACH:
041 /344-85-25 . MOTOART: silnikowo-podwoziowe, (zachodnioeuropejskie). wymiana amortyzatorów - gratis.
zd802

SPRZEDAż

LOKALE

NIERUCHOMOŚCI ·

PRACA

ZGUBY

w

ści zachodnie. BEZPŁATNA WYMIANA amor-

tyzatorów. Tłumiki. Blacharka . Oświetlenie.
MOTOMARKET, Jagiellońska 23.

Unikatowe wzornictwo .

TO ...
... otrzymasz 30, 60 lub 90 %
na dodatkową emisję
ogłoszenia o tej samej treści
w dowolnie wybranym
przez siebie dniu.

róg Hauke-Bosaka, 04

zniżki

się ogłoszenia

041/345-16-29. HURTOWNIA- autoczę
'f

zt820

DROBNE

JEŚLI...
...ogłoszenie drobne,
które zamieściłeś w . Słowie Ludu"
nie odniosło skutku ...
... przyjdziesz z rachunkiem
do Biura Reklamy . Słowa Ludu"
w ciągu 5 dni od ukazania

KUPNO

041 /346-19-73, 502-58-05-43.

Z N -1 Ż KI

Słowoludu
TWOJA

BRAMY.NET.PL - automaty, szlabany.

kd4823

0001 S.C . AUTA powypadkowe k upi ę

041/343-17-57 . AUTOALARMY. RATY.

zt841

MASTER SERWIS. Części , mechanika
i elektrotechnika samochodowa. Kielce, Pomorska 53 tel. 344-89-48 .

Kielce.
za1105

dg17771

ceny. 041 /366-46-52 , 300-33-28.

>- 90 % w sobotę

poniedziałek,

>- 60 % wtorek, środę, >- 30 % w piątek
czwartek

PARKIET, mozaika. kleje.

zt829

UWAGA! Tylko dla osób fizycznych,

umieszczających

,.Słowie

w

Ludu"

ogłoszenia

prywatne.

Łazy

37, 041/345-44-84

041/362-00-29
AUTO NA GAz

AUTOALARMY. 041 /34-434-79.

DOM l STYL

OPONY, felgi, naprawa, renowacja

Kielce , Pakosz 53.

zt861

felg. Warszawska 170, 041/332-22-12.

PARKIET. 041/384-75-24

PRODUCENTPARAPETÓW

RATY.
zz798
zt807

Kielce, Wspólna 25
TŁUMIKI ,

041 /344-89-48.

ABS- HAMULGE

tyńSka

kd4822

e KLOCKI

amortyzatory. Kielce, Bodzen-

AUTOSZVBY. .Autofenix" Kielce, Wrzoso-

e BĘBNY

wa25, 361-61-71 . Radom, Warszawska 115,

·EUROPEJSKIE, JAPQŃSKIE

te l./fax 333-27- 00 , Szewce 39 k .Kielc ,

RABATY DLA WARSZTATÓW, SKLEPÓW.

WYP0:2:YCZALNIA samochodów.

...

SAMOCHODÓW

USA . • Auto-System", Domaszowska 41,

zt834

zt867

KLIMATYZACJA
041 /34-313-17 .EURODOM"

WENTYLACJA

BUDOWNICTWO

KURTYNY POWIETRZNE

CZĘŚCI do samochodów

.Aquaklim"

BMW.

0% REKLAMACJI

Sklep - hurtownia.

041/343-92-50- DOM ENA

Kielce, Massaiskiego 14

ści. www.domena.kielce.pl

drzwi:
041/368-86-00

Kielce, Pakosz 53, 361-18-56.

antywłaman iowe

za1108

dg17664

041 /369-71-01 .

eGERDAe

zd783

wewnętrzne

l

,~

•

~

• l

e PORTA e

ł

NAJWIĘKSZA kielecka hurtownia płytek

. FIRMUS"
Kielce, Paska 6.

-1 '95 netto

ceramicznych , elewacyjnych, gresów, sani-

362-91-00.

tariatów, armatury. Import, raty. Ul. Cedro

+7 proc. VAT

PHP 'Rafpor Kielce
ul. Skrzatlewska 4

tel 34-539-63, 345-41-94

Busko-Zdrój 041 /378-72-42.

41a . 04 1/34-514-66 .

dg17547

japońskich , koreańskich ,

sześc.,

041 /34-64-750

0411344-49-86.

cze, paski, świece , wycieraczki - wymiana
gratis. Kielce, Stolarska 11a, 368-36-00.

giellońska

QUATTRO .

041/344-49-86.

AMORTYZATORY, oleje, filtry, klocki, tar-

GLAZURA, TERAKOTA. PŁ YTOMEX, Ja-

WYP0:2:YCZALNIA

cyjne . .Auto-System", Domaszowska 41 .

dg175'49

zt872
SZAMBA 6,5 m

CZĘŚCI do samochodów zachodnich,
naprawy eksploata-

_ e parapety. 041 /254·

Grunwaldzka 28. 041 /345-18-60

041 /369-93-36, 0007-319-072.

za1116

AMORTYZATORY, tłumiki , katalizatory,

DRZWI ANTYWŁAMAN I OWE JUWENT.

dg17582

za1107

l

e boazena
e schody

dg16715

346-52-05.

.INTER-MAX", 041/345-02-52.

luz

e deska podlogowa

dg17674

e TARCZE

,,,
li . ~ •

PRODUCENT.

041 /345-28-98.

13, 344-32-76.

e SZCZĘKI

hąki- sprzedaż, montaż ,

SALON FIRMOWY

AUTOMATYCZNY wyłącznik świateł. Tel.

zt809

.,

Mazur 7 (Cedzyna, cmentarz)041 /368-01-65.
Oddzi ały : Zagnańska

~

041/366-19-17 . Bramy- producent, auto-

o

:::

śc i.

71 , 041 /362-68-70 ,

Wspólna 19,366-:27-99.

matyka - importer.
dg17782

. AD-DRĄGO WSK I"

zn511
041 /368-24-34.
BLACHY: dachówkowe (19, 16), trapezowe

OGRZEWANIE hal, magazynów, warsztatów- dmuchawy olejowe. 041/332-22-12,

-producent. 041 /362-64-72 .
zt845

0602-718-057.

"U.S.-POL" Kielce

ul. żniwna 3, 342-52-32,
ul. Ściegiennego 2BOA,
361-63-95 (obok Fabryki

zz797

tel./fax 366-05-93.

BRAMY (560,00), ogrodzenia (34,00), siatki,

kraty.

PAMIR ,

Krakowska

261 .

041 /368-32-15.

OKNA, DRZWI antywłamaniowe . ELMIX,
Grunwaldzka 28. 041 /345-18-60.

zt857

zt870

wjazdowe,

Drzwi przeciwpożarowe , uniwersalne.
Kielce, Dornaszewice 174 F.
041/342-84-32 .
zd799

PROMOCJA DRZWI PRZESUWANYCH DO SZAF

*RABATY DO

50 °/o

* promocja na wybrane asortymenty STANLEY

rew ex
14

lS-516 KIELCE, al. IX Wieków Kielc 33a
TEL./FAX (041) 344-34-12

opow. 35-120m kW w

woj. świętokrzySkieQ 0 Tel

BRAMY na 100 lat- HORMANN
garażowe , przemysłowe,

da Ni eruchomo ści .

OKNAPCV
systom deceuninck ~

PRODUCENT

ELTOR

P.B.M.
Zakład

S.A.

Pracy Chronionej
Kielce, ul. Górna 20

fax 344-58-97, tel. 368-11-80

HURTOWNIA BUDOWLANA
dealer RIGIPS-u tel. 368-14-18

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

SŁOWO

LUDU

tanio

NIERUCHOMOŚCI

NAUKA

sprzedam .

granicą

PRACA za
nych

opłat.

żad

- nie pobieramy

SPRZEDAŻ

Zatrudnimy: murarzy, tapecia-

rzy, glazurników, hydraulików, malarzy, pra041/344-11-55

AGENCJA INTERLOCUM . Kielce,

OMEGA
SZKOŁY

cowników

f~zycznych.

0503-488-538.

0411344-53-62.

POLICEALNE:

we, ogrodzeniowe, sto wzorów.
za111 1

zt813

PRACOWAŁEŚ w Niemczech, Holandii,

e - EKONOMISTA

Austrii, odbierz podatek. 0121423-52-32.

MEDYCZNE

126P (1989), tanio. 0604-395-895.

ATRAKCYJNY plac 1127 m kw.- Kielce,

e - TECHNIK FARMACEUTYCZNY
e - TECHNIK DENTYSTYCZNY

mb140
uj651

Wróblewskiego, przy samych bazarach
-sprzedam. 0501/36-88-36.

REKLAMA (samochody). 060/705-25-18

e - KOSMETYCZKA

dg17715

kd46g3

ARTYSTYCZNE

GOLF (1994),

kupię

Rat 126.0411344-54-74,

0608-00-39-81 .

e - PROJEKTANT MODY

DZIAŁKI

mieszkanie własnościowe

ŚREDNIE

, M2. 27 m kw., llt/IV, widna

e - LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

342-32-78,05021704-369.

041/343-18-81 SIATKI plastikowe, metale-

po502

budowlane

sprzedam

SKŁADANIE długopisów.

dg17733

060/447-78-94 .

-0600-511-188.

kd4692
HUMUS - duża

dg17589

ilość.

0603/890-740.

2 i 2,5-LETNIE

dg17676

TECHNIK farmacji poszukuj e pracy.

e - LICEUM EKONOMICZNE

PóŁ bliźniaka Baranówek, 220 tys., sprze-

3,5-LETNIE.

Tel. 601-44-78-79.

da .Kontrakt". 041/368-15-83.

dg1m5

KOMPLET

kół

zimowych do vito .

zd793
041/368-31-01 , 06021259-363.

zz822

repetycje.

R~chunki.

dg17757

USA -loteńa wizowa . 0421659-76-31 .

PRACA

ANGIELSKI - nauczyciel akademicki. Ko-

kd4361

Kursy dla insty1ucji.

TOWARZYSKIE

041/331-87-97,0606-490-782.
dg17551

ZATRUDNIMY aktywnego

100% Systemy Multilotka. 0504/699-613.
kd4687

z

doświadczeniem .

sprzedawcę

Kielce ; 346-28-72 ,

BEATKA. 0603-300-323.

0607-826-313.

dg17781

ANGIELSKilektor z USA. 041/369-24-96.
dg16690

dg1m2

170 zł dziennie. 024/355-24-06.

RÓŻNE

kd4656
. ODTRUWANIE poalkoho-

ANGIELSKI , inne języki, kursy maturalne,
certyfikatowe, specjalistyczne - supersku-

--------"'"-'1..;..7546
~

EXSTAZA0600-114-067.

A. Chałupnicze od zaraz. 024/355-72-62.

tecznie. EMPIK 041/344-74-07.

kd4736

DORABIAJ! Domowa praca dla wydawnic-

Rok nauki w
Kielce,

Kościuszki

10, 344-32-40.

zz802

Mannheim, Lipsko . Wojtek"
BRISTOL - eleganckie wesela, studniówki

4

0411344-23-50

DZIEWCZYNY 7 tys. miesięcznie .

-tanio. 041/368-11-39, 0605-687-667.
dg17797

Kursy indywidualne, grupowe

06051131-618.
dg17730

-niemiecki
HISZPANIA mężczyźni. 0121636-48-28.

-włoski

kd4259

kd4730

-francuski
POŹYCZKI. 041/34-44-106.

Matura2002

ORYFLAME -zapisy. 041/361-79-15 ,

dg17494

Business English
366-41-27.
Bezpłatne

ms371 .

POŹYCZKI bez poręczycieli ekspresowo.

Kielce, Piotrkowska 39a/4, 041/343-31-50

- hiszpański

kd4674

ANTWERPIA- Niemcy, Holandia, Belgia

-wtorki, piątki. 081/825-62-45,0603/95-12-39.

-angielski

leczenie, zabiegi. Łódź,

048/37-80-307, 0601/280-977 Frankfurt,

kd4753

17720

ms436

TURYSTYKA

szafy, ko-

twa- 790 brutto. 0501/07-21-00.

Tydzień

Głowackiego

stoły,

mody, obrazy, lampy, bibeloty i inne. Kielce,

zt800

CENTRUM NAUKI SITA

ANTYKI - szeroki wybór:

prezentacje.
dg17786
zd775

TAROT- profesjonalnie. 041 /362-61-10.
dg17195

Postanowieniem z 3 październi
ka 2001 r_ w sprawie V U 44/97
Sąd Rejonowy w Kielcach
Wydział V Gospodarczy
stwierdził

ukończenie

powania

upadłościowego

Spółdzielni

postę

Rzemieślniczej

"Miechowianka" w Miechowie.
4829/kr

PIEKARNIA w Daleszycach zatrudni pieCOMPUTEX - kursy komputerowe.
dg17800

zt817

s utecznie, wiarygodnie

JĘZYK

francuski: lekcje,

tłumaczenia.

leczymy:

KRĘGOSŁUPY, NERWICE

PILNIE. Z lecimy

s kład an ie długopisów

-dostawa, odbiór. 060/236-15-43

041 /332-57-31 .

kd4694

dg17654

7550

MARKSOFT - kursy komputerowe, WIN-

POMOC domowa

Włochy.

kd4731

0411343-12-52.
zt827

PRACA za

granicą

bez

opłat wstępnych .

Zatrud nimy: opiekunki do dzieci i osób starMATEMATYKA, fizyka, mechanika .

szych, pracowników fizycznych , spawaczy,
ślusarzy

041 /331-68-63.

i tokarzy. 0503-488-538.

dg17766

Zarządu

po500

KOMUNIKAT
Miejskiego w Sędziszowie

Zgodnie z art. \8 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. nr 15 poz. 139 ze zm.) oraz uchwałą nr IV/25/2001
z dnia 27 kwietnia 2000 r. Rady Miejskiej w Sędziszowie

zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany w miejscowym planie ogólnym
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sędziszów na obszarze wsi Swaryszów,
polegającej na piZeZilaCZelliu terenu pod zakład wytwarzający wyroby betoniarskie, a także
prognozyskutkówwplywuustaleńtej2'lllianynaśrodowiskoprzyrodnicze.
. .
_
Powyższy projekt będzie udostępniony do publicznego wglądu w terrrurue od dma
23X-2001 r., do dnia 16-XI-2001 r_, w Urzędzie Miasta i Gminy w Sędziszowie,
ul. Dworcowa 20, w godz- 8-14.
Zgodnie z art. 23 powołanej wyżej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym
każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany, możewnieść protest.
Zgodnie z -art. 24 powołanej wyżej ustawy o zagospodarowaruu przestrzennym
każdy, którego interes prawny lub uprawnienia zostały naruszone przez ustalenta
przyjęte w projekcie zmiany, może wnieść zarzut.
.
. - .
.
Zainteresowani mogą zgłaszać protesty i zarzuty w Urzędz1e M1asta 1 Gm1~y
w Sędziszowie, z podaniem oznaczenia nieruchomości, w terminie 14 dm po upływ1e
okresu wyłożenia.

Rejonowy w Kielcach Wydział V Gospodarczy ,
postanowieniem z 3 października 2001 r. w sprawie V U 39/01,

ogłosił

upadłość

Przedsiębiorstwa

Produkcyjn~Usługow~

-Handlowego "Agnieszka" sp. z o.o. w Kielcach, wyzn aczył
Sędziego komisarza w osobie Moniki Mechowskiej-Wąsik
-Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach, wyznaczył syndyka masy
upadłości w osobie Andrzeja Kelnera, wezwał wierzycieli, aby
zgłaszal i swe wierzytelności Sędziemu komisarzowi w term inie
dwóch miesięcy od daty obwieszczenia postanowienia w prasie. -~

0121636-48-28.

DOWS , OFFICE , księgowość, grafika .

- 06 07-419 -480, Kielce,

Sąd

karza i cukiernika. 041/307-20-95.

0411344-32-02.

4827/kr

.EKOFIBER. .
skuteczne, ekologiczne ocieplanie i wygłuszanie
ścian , dachów i stropodachów wykonuje:

PW " GAMMA" Sp. z o.o.
25-414 Kielce, ul. Warszawska 430a,
__,
tel./fax 041 362 61 08, tel. 04t 331 28 16, 0605-312-716 ~

"'

BAWlED
ZAPRASZA DO HURTOWNI

WEDlin
•
BIURO: KIELCE, u/. GÓRNA 25, te/. (0-41) 368-15-72, 368-23-99, fax 368-21·21
OK/ELCE, ul. GÓRNA 29, te/. (0-41) 368-15-13
O KIĘLCĘ ul. CHAŁUB/NSKIEGO 13, te/. (0-41) 368-32-32
OP/NCZOW, ul. 3 MAJA 30, te/. (0-41) 357-51-30
O BUs_KOZDRóJ, ul. WOJSKA POLSKIEGO 33, te/.(0-41) 378-78-00
O KONSK/E, ul. TOWAROWA 6, te/. (0-41) 375-19-19
O STARACHOWICE, ul. ZGODNA 48, te/. (0-41) 274-55-.60
O WŁOSZCZOWA, ul. MLECZARSKA 11, te/. (0-41) 394-57-51
O SKARŻYSKO-KAMIENNA, ul. STOKOWA 8, te/. (0-41) 252-30-92
O JĘDRZEJÓW, ul. PRZEMYSŁOWA 9, te/. (0-41) 386-35-90

S PAZDZIERNIKA 2001 NR 240

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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CYKLINOWANIE, 0411346-50-05.

USLUGI

Biuro Reklamy

MALOWANIE- 041/362-53-70.

dg17659

CYKLINOWANIE, remonty. 0411344-95-77.
041/303-16-47- TELEWIZVJNE.

Słowoludu
TWOJA

GAZETA

041/34-28-089

CODZIENNA

ZAPRASZA
KIELCE

dg1n96

dg1n13

stalowe, awaryjne otwieranie.

MALOWANIE, szpachlowanie, remonty.

dg17530

CZYSZCZENIE automatem dywanów.

dg17541
dg1m6

- WIECZOREK.
dg1n61

MALOWANIE, tapetowanie, glazura, remonCZVSZCZENIE dywanów. 041/331-75-64.
ty, kompl eksowo . Kielce, 332-27-26,
dg17394
0606-281-D41 .

0411361-20-40. NAPRAWA telewizorów
-Walczak.

041/366-78-86.
dg17590

041/369-86-89

ANTENY

dg17699

INSTALACJE

GLAZURA- hydraulika- 041/362-53-70.

SERWISOWANIE!!!

dg1n87

ANTYWŁAMANIOWE rolety, roielki

materiałowe,

TANIO - OKNA PCV. 041/366-14-33,

ZGUBY

GLAZURA, hydraulika, remonty.

zn503

041/346-4449.

verticale - promocja .

dg17569

041/369-85-21 .

STARACHOWICE

MEBLE - PRODUCENT. Kuchnie, szafy,
biura zabudowy, cięcie , oklejanie, fronty MDF.

Długa 22.

zt874

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

OGŁOSZEŃ

dg1ns9

0604-565-420.

ELEKTRYKA

PUNKTY
PRZYJMOWANIA

344-90-84.

DOCIEPLENIA, remonty. 041134-222-28,

DOMOFONY

RADOM

MALOWANIE, tapetowanie, glazura, panele. 041/362-18-64.

0600-959-969

ul. Żeromskiego 51
teł. (048) 363-97-88
fax (048) 362-81-60

dg17681

CZYSZCZENIE dywanów, verticali.
dg17455

ODDZIAŁ

NAPRAWA - AGO _ pralki , lodówki.
041/331-22-32.

ul. Radomska 29 m p.
teł. (041) 275-33-33

"

DZIECHCIARZ Marcm,
Politologii zgubił indeks nr

HYDRAULICZNE -wszystkie- serwis pie-

dg16915

cyków- 24 h. 041/366-37-17, 0605-622-225.
dg1n28

BUDOREM : dooeplema. remonty. ada-

OSTROWIEC

NAPRAWA pralek- 041/369-82-22.

ptacje. montaż - ok1en . instalaCJI C O .

al. Jana Pawła U 63 B
teł. (041) 263-16-26
0601 520-789

NOWAK Daw id zgubil i

zd809

BUDOREM : systemy

Sklep "Mała Moda"
pi. Zwycięstwa l
tel. (041) 378-28-20

doc1epleń .

OCIEPLENIA. 0602-183-590.

tynki,

mmeralna . styrop1an. gips-karton.

KANCELARIA prawnicza , Radom, ul. Kar-

okna . parapety Otrocz . Kielce . 041 /369-

dynalą Wyszyńskiego

19-96.

(15 -17).

15/6, 363-35-38,

zn474

PROMOCJA PILAREK!
Szczegóły

OKNA- sprzedaż, wymiana. 0411344-20-95.
BIUREX, 34-44-222,

mg597

zd804

·

szkolną.

0-502-542-071 .
dg17480

wełna

dg17536

HYDRAULICZNE . 041/332-39-28;

041 /369-19-96.

BUSKO

J DRZEJÓW
Oficyna Wydawnicza
pl. Kościuszki 7/8
tel. (041) 386-10-42

VIDEOFILMOWANIE. 04

041/345-66-73.

0411362-19-07.
041/331-57-15- NAPRAWA telewizorów

ul. Wesoła 47/49
teł. (041) 344-48-58
teł. (041) 36-36-235
fax (041) 344-72-51
ul. Targowa 18
tel./fax (041) 343-02-79

VERTICALE - żaluzje . rolety
041/368-68-n.

CYKLINOWANIE. 041/303-12-54.
041/331-29-83- HADES- dodatkowe drzwi,

(';

MALOWANIE - gładź. - natrysk, remonty.

dg17801
dg17544

również

TYNKI gipsowe.
dg1nas

PANELE- 041/362-53-70.
PROMONT- SERWIS.

u dealerów
PANELE - PROFESJONALNIE,

KAZI.MIERZA \VIELKA

041/362-70-40.

Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe T. Pęski
ul. Przemysłowa 8
teł. (041) 352-20-47

dg1n83

PRZEPROWADZKI tanio - transport St.

ALUTECHNIKA ,
343-07-D4.

041/366-78-36, 0603-34-36-01 .

KOŃSKIE

Firma Handlowa IMPULS
ul. Piłsudskiego 48
te l. (041) 372-48-95,
0601-695-499

R-0-L-E-T-Y

' ROLET -041 /362-03-67.

ANTYWŁAMANIOWE

[{] NOWOCZESNY

TEKSTYLNE
VERTIKALE

[{) NIEZAWODNY

Sklep ,KLEKS
ul. 7 Zródeł 8
teJ. (041) 357-44-10

ROLMAX, Góma 19,

ALUTECHNIKA
Paderewskiego 3

[{] BEZPIECZNY

041 /343-07-03.

STIHL®

zt836

Nr 1 na łwieciel

RadioMTM
ul. Partyzantów l A
tel. (041) 275-11-11

STASZÓ\V
ul. Armii Krajowej 10,
p. 211,
te l. (O 15) 864-32-58
czynne od 9.30 do 16
KARŻY

KA

BTKiZTERRA
ul. Sokola 18
teł. (041) 251-16-09, 251-16-{lł
telJfux (041) 251-16-07
WŁOSZCZO\VA

Biblioteka Publiczna
ul. Kościuszki 11
teł. (041) 394-23-13,394-34-33

16

ANOfiEAS 5nHL. ul Poznań.Jul 16. Sady, 62..()80 Tamowo ~'odgórne, www.stlhl.pl
Sprzedaż

oraz obsługę serwisowę prowadzą wyłącznie
autoryzowani dealerzy firmy STIHL

Annopol • Rynek 15, tel. 831 34 09; Białobrzegi • Krakowska 23,
tel. 0606 610 995; Błfdów- Zofiówka 468, teł. 048 66 80 236; Busko Zdrój •
Kllińskiego, tel. 604 117 220; Chmielnik· Dojazdowa 34, teł. 354 40 03;
Grójec • P. Skargi 37, tel. ~ 03 585; lłt. · Muzyki 4, tel. 616 12 857;
.Jtdrzei6w • Partyzantów 29, tel. 386 23 '$7; Kazimierza Wic. • Głowackiego 1,
tel 352 28 39; Kielce· teromskiego 17, teł. 36 17 333, Sandomierska 170,
teJ. 36 91 370, Składowa 3/róg Czarnowskiej, teł. 36 63 670; Końskie •
SpółdzleJcza 16, teł. 0603 384 045; Kozłów k/Ksillh 256 - teJ. 384 10 29;
Lipsko • Spacerowa 88, teł. 378 23 97; Miechów - Kilińskiego 3,
tel. 383 15 57; Nowa Miasto n.PUią • Wyzwolenia 11, tel. 674 17 29;
Opoczno • Małachowskiego 8, teł. 766 44 95; Ostrowiec świttokrzysld Zygmuntówka 15, tel. 248 08 44; Ożarów- Jana Pawła 11 18, teJ. 861 05 27;
Plonkl • Sienkiewicza 43, teJ. 381 85 89; Połanlec • Pl. Uniwersału
Połanieckiego 26, tel. 601 297 820; Przysucha • Chopina 3, teJ. 375 29 3S;
Puławy - Piłsudskiego 21, teł. 88 88 318; Radom • Lubelska 32,
teł. 365 34 22, Malczewskiego 18a, teJ. 36 36 882, teromskiego 120,
tal. 36 28 933; Smdomierz - lwowska 32, tel. 832 24 2Z, Przemysłowa 1a,
tel. 64 45 768; S~ko Kamlenna • 1-go Maja 11, tel 25 11 485;
Starachowice • 17 Stycznia 33, teł. 273 58 09; Staszów - Koszarowa 4,
teł. 86 43 603; Szczucin • Wolności 39, tel. 6 .ot36 894; Szydłowiec •
Zamkowa 14, tel. 617 00 98; Tarłów • Czekarzewska 14, tel. 838 53 50;
Tamobrzeg - Niepodległości 2, tel. 823 01 04; Wartca - Gośniewska 6,
tel. 667 30 58; WłoRczowa • Kilińsk.iego 3, tel. 0602 379 248.
4821/kr

TRANSPORT, przeprowadzki. 041/332-54-23,
0604/845-158.

ska 76, 34-422-23.
dg17691

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W KI

l . W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na
19iart.22.ust. 7, spełniającywarunkiustawyo
·
oraz wymogi określone w Warunkach Uczestnictwa w .
2. Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniero
krajowych.
3. Termin realizacji: JO.x:I.2001 r.
.
4. Informacje dotyczące składania ofert oraz Waru~.
w Przetargu (cena -- 30 zł) można uzyskać w siedzibie
Zarządu Dróg w Kielcach, ul. Prendows.kiej 7, pok. nr 2•
70, w. l 02, w godzinach 7 .30,- 14lub za zaliczeniem
b
5. Oferty pisemne należy składać w zalako.wanY~ ~
w sekretariacie Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcac '
w terminie do 22.X.2001 r., do godz. 9.30.
6. Otwarcie kopert z ofertami nastąp i w dniu przetargu
w siedzibie Miej skiego Zarządu Dróg w Kielcach,

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

RADOM-

.O ferta limitowana
* środki finansowe dla każdego
* oprocentowanie ostro jedzie w dół
* przebijamy każdą ofertę
* fundusze od 1 0.000 wzwyż
* sfinansujemy Twoje potrzeby
Nie wvmagamv zdolności kredytowej!

CITY CENTER

Róg Wernera i Mireckiego
teł. (048) 363-37-90

~

29a k. Kielc te l. (041) 368-72-68, fax (041) 368-72-67
ZAPRASZAMY: PN .-PT. 7-1

CZAS TO PIENIĄDZ • DZWOŃ l PYTA"!
KIELCE, (041) 344-76-34
RADOM, (048) 362-63-97

~

HURTOWNIA
SOB. 8-13

SPURM Kielce,

Dlaczego

ul. Hauke-Bosaka 8, teł. 361-30-12
sprzeda nw. działki:
5o pow. 1607 m- utwardzoną
10,12o pow. 1513 m-zabudowaną
8,1 3 o pow. 4869 m- zabudowaną

~e

nie ~nieszkasz
ćl~~" ·lNe 1Niasny111
n1ieszkaniu

OKRĘGOWEJ

IZBY

INŻYNIERÓW BUDOWNICfWA
W KIELCACH
INFORMUJE:
opublikowana USTAWA Z DNIA 15 GRUDNIA

SAMORZĄDACH ZAWODOWYCH ARCHITEKTÓW, INżYNIERÓW

ORAZ URBANISTÓW" (Dz. Ust nr 5, poz.42 z 24.1.2001 r.).
z art. 5, p. 2 IZBY INŹYNIERÓW BUDOWNICTWA
wu.c.>lfi·Jtl OSOBY, KTÓRE:
Posiadają uprawnienia budowlane w specjalnościach , o których
mowa wart. 14 ust. 1 pkt. 2-5 ustawy- Prawo budowlane.
Posiadają uprawnienia budowlane w specjalności, o której mowa
wart. 14 ust. 1 pkt. 1 ustawy- Prawo budowlane w zakresie
określony m wart. 14 ust. 3 p. 2-4 ustawy- Prawo budowlane.
Pos iadają uprawnienia budowlane w zakresie odpowiadającym
zakresowi specjalności, o których mowa w pkt. 1.1. i 1.2. uzyskane
dniem wejścia w życie ustawy - Prawo budowlane.
zART. 6p. 1
wvknnVIM'l nibł samodzielnych funkqi tedmicznych wbudownictwie oraz
~""n"'nn prOJ~:tOINania przestrzeni w skali regionalnej i lokalnej lub
prowadzącym takie projektowanie przysluguje wyłącznie
:Xxlmwni~.:~mnn = listę czlonkówv.łaściwej izbysarTlOIZądu z.a.NOCkmego".
ORGANIZACYJNY ŚWIĘTOKRZVSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY
ZAPRASZA KOLEŻANKI i KOLEGÓW DO ZGŁASZANIA
ZYNALEŻNOŚCI DO IZBY W TERMINIE
NIKA2001 r.
można uzyskać w Sekretańacie Zespołu Organizacyjnego
ul. Sienkiewicza 48/50, p. 402, w poniedziałki , w godz. 10-14,
tel. kom. 0604 721-8421ub0602862-109.

właśnie

do

Państwa.·

· Przy współpracy z doradcami Towarzystwa Finansowo-Inwestycyjnego w naszych
oddziałach wynegocjujecie Państwo dogodne oprocentowanie od 2 % do 6 % rocznie.
·· Zagwarantujemy Państwu najwyższą jakość usług przez możliwość zawieszenia spłat
nawet do 6 miesięcy.
· Pomożemy wybrać optymalny okres spłaty każdemu klientowi nawet do 20 lat.
· Zagwarantujemy Państwu stałą wysokość raty miesięcznej
dla 50.000 zł - rata
375 zł
dla 100.000 zł -rata
750 zł
dla 150.000 zł -rata
1.125 zł

ZESPÓL ORGANIZACYJNY

została

•

Jeśli myślicie Państwo
o własnym mieszkaniu,

domu lub remoncie,
ta oferta jest skierowana

· 24 stycznia br.

?

~

NIE WYMAGAMY ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ l ŹYRANTÓW
JEŚLI MACIE PAŃSTWO Pł.ACIĆ ZA MIESZKANIE,
TO OD DZISIAJ JUŻ TYLKO ZA SWOJE.

Ogólnopolski Otwarty Fundusz Mieszkaniowy
Kielce, ul. Nowy Świat 52, l piętro , tel. (041) 344-33-28,344-87-12
4721/kr

OFERTA WAŻNA DO WYCZERPANIA UMÓW

OLEJ
•• OPAŁOWV
.... LEKKI
'""" EKOTERM PLUS
•

Autoryzowany dystrybutor
.... PKN ORLEN SA

Radom, ul. Słowackiego 240
• (048) 36.05-1)5, 36-84-424
• 36-63-962, 0601-32-40-55

• Ergonomiczny kształt • Regulowana ekologiczna pompa odcina dopływ oleju
w czasie biegu jałowego • Filtr
powietrza ze złączem bagnetowym ułatwia jego
obsługę • Nowa zespolona dźwignia
ssania i wylączni
kazapłonu

• System odśrodkowego

oczyszczania powietrza (Air
lnjection)

infolinia 0801 603-603

STAROSTWO POWlATOWE w Radomiu
ul. Domagaiskiego 7, 26-600 Radom
teł. 36-55-801, fax 36-55-807
ogłasza przetarg

nieograniczony pn.:

Zad.31 Opracowanie dob."UJDentacji projektowej przebudowy drOgi
",
powiatowej nr34366 Miódnice- Cerekiew- Radom, na ode. dL
"2700 m od km 9+395 do km 12+095.
Termin realizacji zamówienia 27 grudnia 2001 r.
Dokumentację przetargową można odebrać w siedzibie Zamawiającego, w pok. l 06
lub za zaliczeniem pocztowym. Cenajednego egzemplarza· 15 zł netto+ 22 proc. VAT.
Termin składania ofert upływa dnia 29 października 200 l r., o godz. l O.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 października 200 l r., o godz. l 0.1 Ow siedzibie
Zamawiającego, w po k. 120.
Postc;powanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają warunki określone wart.
22 ust. 2 ustawy z dnia l O. VJ.l994 r. o zamówieniach publicznych oraz
w Dokumentacji Przetargowej.
Informacje odnośnie przedmiotu zamówienia można uzyskać w siedzibie
Zamawiającego, w po k. l 06, te l. 36-55-80 l, w. 231, w godz. 8-15.
483 2/kr
7,;;-~-l&-x<

.'S:

...

::;.,

Zarząd

Zespół Obsługi Oświaty

w Kielcach,
uL Szymanows~o 6
ogłasza przetarg

nieograniczony

na wykonanie remontu tarasu
przy Przedszkolu
Samorządowym nr 27
w Kielcach, uL Toporowskiego 11.
Termin składania ofert
- 25.X.2001 r., godz. 10.30, pokój
nr 61 . Otwarci'e ofert w tym samym
dniu o godz. Ił, pokój nr 41 . Termin
wykonania robót - 29.X.2001 r.
- 26.XI.2001 r.
Wszelkich informacji udziela
pracownik - inż. A. Wojtecka, te!.
344-78-76, w. 49, pokój nr49.
Postępowanie prowadzone będzie
z zastosowaniem preferencji krajowych.
W przetargu mogą · wziąć udział
oferenci nie wykluczeni na podstawie
art. 19 i art. 22 ust. 7 ustawy
o zamówieniach publicznych ,
spełnjający warunki zawarte wart. 22
ust. 2 ww. ustawy i w szczegółowych
warunkach zamówienia.

Gminy Chlewiska

działając

na podstawie art. 18 ust. 2
pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. nr
13, poz. 74 z 1996 r. - tekst jednolity
z późniejszymi zmianami),
stosownie do art. 18 ust 2 pkt l ustawy
z dnia ?lipca 1994 r. o zagospodarowaniu ptzeSttzennym (Dz. U. nr 15, poz.
139 - tekst jednolity z późniejszymi
zmianami) oraz uchwały Rady
Gminy Chlewiska nr IV/18/2001 r.
z dnia 23 lipca 2001 r., zawiadamia
o przystąpieniu do sporządzenia
projektu zmiany miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Chlewiska,
obejmującego obszar leżący
pomiędzy ulicą Nowiny i rzeką
Szabasówką, o obrębie działek nr
ewidencji gruntów 2541 , 2434,
962/17 oraz części działki nr 962/3
w Chlewiskach.
Przedmiotem zmiany planu je t
zmiana przeznaczenia terenów
usług sportu na tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego.
Wnioski do planu mogą być
zgłaszane w terminie 21 dni od daty
ukazania się niniejszego komunikatu
w Urzędzie Gminy Chlewiska.
4819/lrr

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Audi -avantissimo

c

Na targach we Frankfurcie firma Audi
zaprezentowała model studyjny pod
nazwą avantissimo - to wizja auta
wyczynowego i jednocześnie
luksusowego kombi.

3:

Peugeot 206 z

22%

homologacją.*

pię!=hotą

nie chodzi!
już od

28 582 zł
netto

206l)

22% VAT- aż tyle zaoszqędzisz kupując Peugeot 206
z *homologacją ciężarową. Szczegóły w salonie.

PEUGEOT

PEUGEOT. ZAPROjEKTOWANY, BY CIESZYĆ.

'RITA MOTORS
70/bs

Kielce, ul. Domaszowska 52,

Avant- tę nazwę noszą nowoczesne i dynamiczne samochody
kombi, produkowane przez koncern Audi. Firma z Ingolstadt od
przeszło dziesięciu lat pracuje nad
rozwinięciem tego modelu. Efektem jest model studyjny avantissimo.
Audi avantissimo umożliwia
uzyskanie osiągów na poziomie
samochodu sportowego. Silnik V8
o pojemności 4,2 litra z dołado
waniem biturbo ma moc przeszło
316 kW (430 KM). Jego maksymalny moment obrotowy wynosi aż
600Nm.
Odpowiednio do wysokiej
mocy dostosowany został napęd i
układ jezdny avantisśuno- również
tutaj konstruktorzy postawili
przede wszystkim na dynamikę .
Rzeczą naturalną dla Audi jest stały napęd na wszystkie koła- quattro, którego wyjątkowa sprawność
udowodniona została w legendarnych pojazdach wyścigowych o
mocy"do 1000 KM. Dzięki quattro moc silnika V8 biturbo może
być zamieniona na maksymalną
siłę ciągu i stały kontakt kół z na-

wierzchnią w każdych .
drogowych .
· Nowoczesn e
podwozie zapew~ia
precyzję manewrów i
reakcję na sygnały
przez pedał gazu .
pneumatycznym
wszystkich czterech
podwozie stanowi
skonałego

nym ęlementem,
wyjątkowej dynamice
du jest aluminiowa
strukcja nadwozia. '
W modelu studyjnym
simo konstruktorzy
monstrawali takż e
technologicznych. Na
uwagę zasługuje
gnięcia takiego stopnia

aby uwolniony od
dogodności kierowca
się wyłącznie na
przyjemności z j

n ocz e
funkcji. "' 11 ·, n., ~:n
wszystkie systemy
i informacyjne, od u
do Internetu, w ·
miałej i niezwykle
stce obsiugowej .

tel. (0-41) 344-30-10, 368-12-35 (36)
Ostrowiec św. ul. Kilińskiego 37b, (0-41) 247-95-45

,.

ZAWSZE SZUKAMY
NOWYCH DRÓG.

Co trzeba sprawdzić w naszym

Zima

tuż, tuż •..

przewody wysokiego_
palec rozdzielacza,
posiadaczami aut~ ,
Nie należy zapo~mnac
nie chłodzącym l w
uzupełnić go lu
Najbardziej deneiWUjące dla_ (zwłaszcza gdy w
kierowców są chwile, gdy w zimowy woda).- Polecam
. .
poranek nie można uruchomić pojaz- produkcji, bo ·
du. Najczęściej zawodzi układ elek- nywalne z zachodni~·5
tryczny czy paliwowy. Lepiej więc o wiele niższ;a - móWI ·
Na bez
wcześniej sprawdzić czy nie szykuje
się nam jakaś niespodzianka.
- Sprawdzanie auta należy
zacząć od instalacji elektrycznej mówi Sławomir Popowicz z radomskiej firmy Autocentrum Hit
Popocar. - Należy skontrolować
ustawienie świateł, a także stan alternatora, zwłaszcza regulatora
napięcia oraz szczotek. W akumulatorze zaś trzeba zbadać gęstość
elektrolitu czy jest naładowany i,
czy klemy nie są zaśniedziałe.
Ponieważ już teraz poranki są
wilgotne, trzeba sprawdzić stan
Najwyższy czas, by pnygotować
samochód do zbliżającej się zimy, tak
by nie narazić się na niepnyjemną
niespodziankę.

Jeep
TlłERE 'S

JEEP. GRAND CHEROKEE
wygraną.

Prawdziwa droga zaczyna

Ty sprostasz wyzwaniu,

lerChrysler Leasing. Cena

już

ponieważ

od 133 181

pakiet ubezpieczeniowy w prezencie
gowe gratis.

Ciężarowa

się

tam, gdzie inni

masz do dyspozycji korzystny
zł*.

(wartość

3.10, wg

le~sing

za

Daim-

- 5,2% ceny samochodu) lub 2 raty leasindopłat.

Zeszuta Sp. z o.o.. 26-600 Radom. ul. Garbarska 79. tel . (0-48) 360-95-59,
fax (0-48) 360-88-14, www.zeszuta .com .pl

z silmkłem

dają

Dodatkowo oferujemy do wyboru: petny

homologacja - bez żadnych

• cena netto podstawowej wersfiLaredo

ONLY ONE

średniego

kursu DEM z dnia 06.06.2001.

układu zapłonowego : kopułkę,

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

Radom

Słomczyn

80: 89- 14,0, 90- 16,0,
91 - 13,0, 93- 25,0 , 9530,0; 100: 92- 26,0 ;

80: 83-4,5, 88- 9,7;
80 1,6 : 89- 89- 14,8,
91 - 19,5, 93- 22 ;
100: 87- 10,3;

80: 88 -10,0, 89- 14,0, 90-15,5, 92-20,0, 93
- 26,0; 100: 89 - 1 0,0, 90- 12,0, 91 - 14,0, 93 20,0, 94- 25,0;

318: 90- 19,0; 320: 9129,0;

86-7,0, 94- 34,0;

316: 91 - 14,0, 92 - 16,0, 94 - 23,0, 95 - 28,5,
97 - 36,0, 98 - 40,0; 520: 94 - 33,0, 95 - 35,0,
96- 39,0, 97-48,0, 98- 60,0; 318: 92- 20,0 ,
93- 24,0, 95- 32,0, 96 - 37,0, 97 - 45,0;

AX: 89-9,0, 95- 16,0;

xsara: 94- 16:

AX: 91 - 8,0, 92-9,0, 93- 10,0, 95- 12,0, 9615,0; saxo: 96- 15,0, 97- 17,0, 99-22,0, 0025,0; xantia: 94- 16,0, 95-20,0, 96-23,0, 9830,0;

89 - 2,0, 90 - 2,5, 91 2,6·, 92- 3,0, 94- 4,0, 96
- 5,0, 97 - 6,0, 98 - 7,0,
99 - 9,0, 00- 1 0,0;

87 - 1,0, 89 - 2,0, 91
- 2,4, 92 - 4,2, 93 4 ,5, 94-4,0, 95-4,2,
97- 6,0, 99- 7,7, 00
- 9,0;

90- 1 ,9, 91 - 2, 1, 92- 2 ,7, 93- 3,0, 95- 4 ,0, 96
- 4 ,7 , 97- 5,6, 99 7 7,7, 00- 8,8;

89- 2 ,5, 90- 2.1. 91 3,0;

84- o ,5, 86- 1.0. 87
- 1,3 , 89 - 2,5;

87- 1.5:88-1,8, 89-2.4. 90-3,0, 91 - 3,2;

cc 700: 92- 7 ,5 , 93 - 8 ,5,
94 - 9,0, 98 - 11,0; tipo:
89 - 9,0, 93 - 9 ,5, 95 18,0; uno: 89 - 8,0, 9210,0, 93-11,0,96-15,0,
98 - 16,0; brava: 96 24,0, 98- 26,0; punto: 95
-15,0, 96-17,0,9920,0;

cc 700: 93 - 6,2, 94 -

cc 700: 93-7,0, 95-9,0, 96-9,5, 97- 11 ,0, 99
-15,0; cc 900: 94-10,0, 95-11,0, 97 -12,5 , 98

caro: 90 - 4,0, 92 - 5,0,
95- 7,0, 97 - 10,0, 98 11,0;

1,5 SLE: 86 - 3,0, 87
- 3,6, 88 - 3,8, 89 4,0, 90- 4,6; 1,5
GLE : 91 - 4 ,3, 92 5 ,2, 93 - 6,6, 94 - 7;
1,6 SLE: 87 - 3,3, 88
- 5,0 , 89- 5,2; 1,6
GLE: 91 - 4,5, 92 5 ,2, 93 - 6,3, 94 - 6,6,
95-7,3,97-12,0,98
- 13,4, 99- 16,0;

89- 1,7, 90-2,0, 91 - 3,0, 93-4,5, 94-6,0, 95
- 7,5, 96-10,0, 98- 13,0, 99- 17,0;

escort: 89 - 1 0,0 , 90 11,0, 94-19,0,96 - 21,0;
fiesta: 89 - 8,0, 90 - 9 ,0,
92-11,0,93-12,0,9724,0; scorpio: 90- 12,0,
91 - 13,0; sierra: 90 12,5;

escort: 88 - 9,5, 90 11,0, 95- 19,0, 9621,0, 99 - 30,0; fiesta
1,1:90-10 , 5,
scorpio: 90- 10,4;
s ierra: 88- 10,5, 91 11 ,3, 93- 12,2;

ka: 97- 18,0, 98- 21,0, 00 - 27,0; escort: 91 9,0, 92-10,0, 93-12,5,95-15,5,96 -18,0, 98
- 23,0, 99 - 26,0; arion: 89- 7,5, 90 - 8,0, 91 10,0, 93- 13,0; scorpio: 90- 10,0, 92 -12,0, 93
- 16,0, 94- 2f,O, 96- 30,0, 97- 35,0; mondeo:
94 - 17,5, 95 - 21 ,0, 96 - 25,0, 98 - 34,0, 99 39,0; sierra: 87- 6,5, 88 - 7 ,O, 89- 8,5, 90- 1 0,0,
92 -12,5;

9,3, 96 - 1 0 ,0, 97 11 ,8; cc 900 : 9511 ,3;

civic: 90-14,0,9420,0; accord: 91 - 20,0;

- 14,0; pllllo: 95- 15,0, 96- 17,0, 98-20,5, 99
- 22,5, 00- 25,0; tipo: 90- 7,0, 91 - 8,5, 92- 9,0,
94 - 13,0, 95 - 15,5; marea: 96 - 22,0, 98 - 26,0,
99 - 31 ,0; brava: 96 - 21,0, 97 - 23,0, 98 - 25,0;
tempra: 91 -7,5, 92-10,0,94-13,0,95 -15,0;

2107: 87 - 1 ,9, 89 3,3; samara: 87-2,4,
89- 3,7, 90- 5,4, 91
-4,7;

łada: 87 - 2,0, 88 - 2,2, 90- 3,0, 91 - 4,5, 925,5; samara: 88- 3,2, 89-4,0, 90-4,3, 91 - 5,0,
92- 5,7, 94-8,4, 95- 9 ,6;

190E: 89- 19,0, 91 25,0, 93 - 35,0;

2000 : 80- 3,8, 844 ,6, 93- 31,0;

190E: 87-11,5, 89-15,5,90-19,0,92- 22,5;
1900:87-13,0,88-15,0,89-18,5,91-23,0,
92 - 24,0; 2000: 93 - 34,0, 95- 41 ,0, 96 - 46,0;

kadett : 89 - 9 ,O, 90 10,0, 91 - 12,0; omega:
93-15,0,95-44,0;
vectra: 89 - 12,0, 92 16,0, 96- 26,0 ;

corsa 1,4: 94- 16,9,
astra: 91 -12.7 .
kadet 1,3: 88-7,1,
90 - 8 ,9 ; omega 2,6:
90 - 9.4; vectra: 98 38,0, 99 - 44,0;

corsa: 91 - 9,0, 92- 12,0, 93- 13,0, 94- 15,0,
96- 16,0, 97- 17,5, 99-23,0, 00- 29,0; kadett
87 - 5,0, 88- 6,5, 89- 7,5, 90-8.0, 92- 10,0;
astra: 95- 17,0, 96- 22,0, 97- 25,0, 99- 28,5,
00 - 35,0; vectra : 90 - 11,5, 92- 13,5, 93- 15,0,
95- 20,5, 96- 26,0, 98- 38,0, 99- 44,0; omega:
91- 11,5, 92- 12,5, 94- 19,0, 95-26,0, 96 33,0, 98- 44,0, 99 - 52,0;

205: 91 - 9,0, 93- 14,0,
95- 17,0; 405: 90- 9,0,
91 -10,0, 94- 15,0;

205: 89- 9,5; 405:90
- 10,3;

106: 93-11 ,0, 95- 12,5, 96- 14,5, 97- 15,0, 99
- 21,0; 205: 87 - 4,5, 88- 6,0, 89 - 6,5, 90 - 8 ,0,
92- 9,0, 93- 10,0; 405: 87-6,5, 88-7,0, 898,0, 90-9,0, 92-10,5 , 93-12,0, 95 -14,5; 406:
97 - 33,0, 98 - 36,0, 99 - 41,0;

favorit 90-6 5 91 -7 o
92-8,0,9'9'-20
felicia: 97- 25,0 ;
' '

favorit 92 - 7,4, 94 10,2 , felicia : 9616,5, 97- 18,0, 0029,0;

19: 92- 1-2,0, 95- 16,0;
cha: 93 -14,0, 98- 26,0;

golf: 90-12,0,92-15,0,
~~- 21 ,0, 95- 22,0 ; polo:
- 9,0, 91 - 11 ,0, 9212.0, 96- 24,0; jetta: 89
-12,0, 91 -15,0; passat
89- 13,0, 90- 14 o 9218,0, 94- 26,0; • '

Ubezpieczenie dla inwalidów

PZU bezprawnie
odbiera ulgi
W nawiązaniu do informacji
"Kombatanci bez ulgi" zamieszczonej w "S~' z 27 września br.,
proszę-o opublikowanie następu
jącego wyjaśnienia :
Uprawnienią inwalidów

wojennych i wojskowych do 50 proc.
zniżki w opłacaniu składek na
obowiązkowe (OC) i nieobowiąz
kowe (AC) ubezpieczenia pojazdów samochodowych, a nie służą
cych do zarobkowego przewozu,
wynikają z rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 31 maja 1974 r.
w sprawie ulg i przywilejów przysługujących inwalidom wojennym
i wojskowym (Dz. U. Nr 21, poz.
124 z 1983 r.) z późniejszymi
zmianami. Rozporządzenie to nadal obowiązuje i w związku z tym
informacje PZU kierowane do zainteresowanych o pozbawieniu ich
tych uprawnień są pozbawione
podstaw prawnych.
. Rozliczenia finansowe mię
dzy budżetem (Ministerstwem Finansów) a PZU nie mogą być pretekstem do pozbawiania inwalidów wojennych i wojskowych ich
uprawnień .

Sugestie p. Bożeny Materskiej z Urzędu ds. Kombatantów,
aby osoby zainteresowane po zapłaceniu składki czyniły starania
o refundację połowy tej składki
przez Urząd , są także bezpodstawne.
W opracowaniu i konsultacjach jest projekt Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej, nowelizacji rozporządzenia RM w
omawianej sprawie, który zawę
ża uprawnienia inwalidów wojennych i wojskowych do 50
proc. zniżki tylko w ubezpieczeniach obowiązkowych (OC).
Projekt ten został oprotestowany przez Związek Inwalidów
Wojennych, który proponuje zachowanie także zniżki 50-proc.
na ubezpieczenia dobrowolne
(AC) dla inwalidów wojennych i
· wojskowych całkowicie niezdolnych do pracy (dawna I i II grupa).
TADEUSZ ROBAK
Prezes Zarządu Okręgowego
· ZIW RP
w Kielcach

civic: 91 - 13,0, 93- 16,5, 96- 24,0, 97- 26,0,
99- 38,0; accord: 92- 17,0, 94- 21,0, 95- 26,0,
96 - 34,0, 98- 44,0, 99 - 53,0;

sld.: 89-3,5,91 -4,0, 92
- 4 ,5, 93 - 5,0;samara:
89 - 3,9, 92 - 6,0, 94 7,0;

o:

Jjl.Uf.)ilt.t7J

sld: 87 - 1 ,6, 88 - 1,9, 89 - 2,9, 90 - 3,2; favorit:
89-4,2 , 90- 5,0, 91 - 6,0, 92- 7 ,5 , 94- 10,0;
felicia: 95-15,0, 96- 16,0, 97-18,0,99-22,0,
00- 28,0;
5: 87- 5,0, 88 - 6,0, 89- 6,5, 91 - 7 ,5; twingo:
94- 11,0, 95- 13,0, 97- 14,5, 98- 17,0, 9920,5; laguna: 94 - 21 ,0, 95 - 24,0, 97 - 30,0, 98
- 35,0; clio: 91 - 9,0, 92 - 11,0, 93 - 12,0, 94 14,0, 96- 18,0, 97- 21 .5, 99-28,0, 00- 30,0;

passat: 94- 21 ,5,
vento: 97 - 28;

golf: 88 - 6,5, 89 - 8,0, 90 - 9,0, 92 - 11 ,0, 93 13,0 , 94- 17,0, 96- 23,0, 97- 30,0 98- 34,0,
99- 46,0; 00- 51 ,0; jetta: 87- 6,0 , 88- 7,5, 89
- 9 ,0, 91 - 11,0, 92 - 13,5; passat 88 - 12,0, 89
-14,0, 90- 15,0 , 92- 18,0, 93-21,0, 95-30,0,
96 - 34,0, 97 - 40,0 , 99 - 52,0 , 00 - 61 ,0 ; vento:
- 18,0, 94 - 20,5, 95 - 25,0 , 96 - 26,0, 97 29,0;
.

Promocje

VOLKSWAGEN BANK POLSKA
Bezpośredni w kontaktach

z koniczynką

SkodaFabia
· ~abia już od 29.790 zł i 2.500 zł upustu na wybrane modele
~abia Combi- upust 2.000 zł i komplet opon zimowych &Rti5

~abia sedan -upust 1.300 zł i komplet opon zimowych &Rti5
~ i ~ Combi· 2.000 zł taniej i AC.()(,NW,IK w cenie

Cena samochodu: 29.790 PLN
17.400 PLN
okres kredytu: 72 miesiące

wkład własny:

• a.dyt ~w E1.R); IĘUIO- 3,95 1'\.N

SkodaKredyt

lnvest-Mot Sp. z o.o.
26-025 Kieke- Sitkówka. Zgórsko 36A, teł. (041) 3~ 55 88

~~~guje zespół. Redaktor ~aczelny Andrzej ZAŁUCKI

(36-36-309) , zastępcy redaktora naczelnego Grzegorz ŚCIWIARSKI, Dariusz RYŃ
(36, 6-121). Dział miejski (34-44-863 36-36-315 117 207, 263), region (36-36-14.3), łączności z czytelnikami (34-44-816), prawny
kr . 3 ~-131), dział społeczny (36-36-147 153) finan'se, ryitek, praca(36-36-215), kułtura i edukacja (36-36-261), sportowy (36-36-253, 298),
a1 • SWiat {36-36-121). CentraJa 36-36~199, '344-24-80 - łączy wszystkie działy.
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jaki jest nowy model chryslera?
Fiat w zawieszeniu

,

W ubiegłym tygodniu
Fiat Auto Poland SA zawiesił na pięć dni produkcję .
Miało to związek ze spadającym popytem na fiaty, który w 2000 r. sięgnął 2 5,2
proc., a w ciągu ośmiu miesięcy 2001 roku - 34,4 proc.
W ciągu dwóch lat spadek
sprzedat-y FAP wyniósł prawie 50 proc. Firma ta jest
największym w Polsce producentem samochodów. W
ubiegłym roku z taśm w Bielsku -Białej i Tychach zjechało ponad 292,5 tys. samochodów.

.

Superb kombi
Tak prawdopodobnie
luksusowy
model skody- superb w wersji kombi. Producent planuje początek sprzedaży w rok
po ukazaniu się w salonach
wersji sedan, czyli w 2003
roku . Nowe auto ma być liderem w swojej klasie, jeśli
chodzi o pojemność wnętrza
kabiny pasażerskiej oraz bagażnika . Już w wersji podstawowej superb bę dzie wyposażony m.in. w ksenonowe
reflektory, przednie i boczne poduszki powietrzne oraz
klimatyzację .
(g)
bęqzie wyglądał

Skoda superb kombi na jednym z
pierwszych zdjęć opublikowanych
przez czeski portal internetowy

Sebring wyg dny
Chrysler sebring, jak zapewnia
producent, to samochód gwarantują
cy bezpieczny i precyzyjny, a zarazem
sportowy sposób jazdy.

Projektanci sebringa ogromny nacisk położyli na nadanie samochodowi aerodynamicznych
kształtów. Dzięki temu auto charakteryzuje się sportową sylwetką,
którą podkreśla zarówno krata
wlotu powietrza, jak i " drapieżny"
wygląd reflektorów.
Nie można też mieć zastrzeżeń
do komfortu jazdy, chociażby za
sprawą nowoczesnego wieJowahaczowego zawieszenia z przodu oraz
tylnego z drążkiem stabilizatora.
Niezależnie od tego czy pod maską
ukryty jest silnik o pojemności 2,0,
czy 2,7 litra, wnętrze pojazdu jest
bardzo ciche. W zależności od potrzeb, można zdecydować się na
manualną S-biegową skrzynię biegów lub automatyczną z systemem
autostick. A w kierownicy znajdują
się przyciski do sterowania regulatorem stałej prędkości .
Wnętrze samochodu jest przestronne (w sebringu seryjnie montowana jest klimatyzacja) , a fotele
przednie mają bardzo wygodny, kubełkowy kształt . Siedzenie kierowcy jest dodatkowo regulowane w
ośmiu płaszczyznach . Ciekawy jest
wygląd deski rozdzielczej -na czarnej płaszczyźnie znajdują się białe
zegary, co ułatwia odczytywanie danych, dotyczących prędkości czy
obrotów silnika. Auto ma wspomaganie kierownicy, regulowaną kolumnę kierownicy (ze skórzanym
• kołem) , elektrycznie podgrzewane
i regulowane lusterka boczne, a także regulowane elektrycznie przyciemniane szyby.
Duży nacisk położono na bezpieczeństwo pasażerów. Sebring ma

nie tylko kontrolowane strefy zgniotu, ale i wzmocnienia boczne drzwi.
Poza tym w aucie seryjnie zamontowane są poduszki dla kierowcy i
pasażera , dwie poduszki boczne, a
także dwie kurtyny. Tylne drzwi są
wyposażone w blokadę uniemożli
wiającą ich otwarcie przez dzieci.
Na bezpieczeństwo jazdywpływ ma
także ABS , zaś w mieście przydatne będzie trzecie światło stop.
Dodajmy, że chrysler sebring
(prezentowany na zdjęciach) to
wersja 2,0 LE, z silnikiem o mocy
141 KM . Auto może rozpędzić się
jak podaje producent- do 190 kilometrów na godzinę, a średnie zuży
cie paliwa wynosi 10,2 litra. Auto,
przy długości wynoszącej nieco ponad 4,84 metra, ma bagażnik o pojemności 442 litrów. Sebring w tej
wersji kosztuje 102,73 tys. zł. (uss)

VOLKSWAGEN LEASING POLSKA
Bezpoś red ni w ko nta ktac h

Jedyna szanSa

VW Transporter tylko 50 799 zl
cena promocyjna; liczba samochodów objętych

cena samochodu: 50 799 PLN
opłata wstępna : 22 860 PLN
okres leasingu: 60 miesięcy
powyższe

kwoty nie

zawierają

promocją ograniczona

Volkswagen Leasing

podatku VAT

AD,.OCEN,.RUM S.A.
25-670 KIELCE, ul. Za kładowa 18
Tel. Salon: 36-64-161, 34-572-06, serwis: 34-572-08

20

Wnętrze jest przestronne, fotele przednie mają wygodny,
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SALON MEBLOWY
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Haukar - Kolporter LM 33:27

Amatorzy

rozgrywek ekstraklasy siatkarze Nordea Czarnych Radom przegrali ze Stalą Nysa 2:3

hu macher
grał w Japonii

górą

Poniżej oczekiwań zaprezentowali się piłkarze ręczni Kolportera lider Marketu
w meczu rewanżowym z Haukarem, przegrywając 27:33 (11:18) i odpadając
z rozgrywek o Puchar EHF
Relacja naszego korespondenta z Islandii na stronie 3

Zbigniew Piątek 16 w Mistrzostwach Świata

Freire najszybszy
Hiszpan Oscar Freire
wygrał w niedzielę
w Lizbonie wyścig
kolarski o Mistrzostwo
Świata w kategorii elity.

Freire wyprzedził na mecie
Włocha Paolo Bettiniego i S ło
weńca Andreja Hauptmana. Naj-

~c_humacher, z ekipy Ferrari, szampanem fetuje swoje zwy1 nx Japonii - tegorocznej , ostatniej eliminacji Mistrzostw

lepszy z Polaków Piotr Wadecki
był szósty.
Hiszpan powtórzył sukces
sprzed dwóch lat , z Werony.
W ubieg!yrn roku był w Mistrzostwach Swiata trzeci, za Romansem Vaistensem z Łotwy i Zbigniewem S pruch~m . Złoty i srebrny
medalista MS 2000 nie u kończyli
niedzielnego wyścigu w Lizbonie.
W czołówce , obok Wadeckiego, byli jeszcze dwaj polscy zawodnicy - Arkadiusz Wojtas (15).
a Zbigniew Piątek (1 6). - Piotrek
dobrze się czuł, a że ma dobry finisz, więc staraliśmy się go dobrze
rozprowadzić na ostatnich metrach
- powiedział Zbigniew Piątek, który osiągnął najlepszy wynik z d9tychczasowych startów w MS.
-Niestety, taki sam plan mieli Hiszpanie i Włosi . "Wadek" był blisko
medalu, szkoda. Ja też nieźle się
czułem i szukałem swojej szansy w
atakach na podjazdach. Wyścig był
bardzo szybki i ani na moment nie
można było pozwolić sobie na dekoncentrację . Kto się zagapił, natychmiast odpadał z walki.
Wyniki wyścigu (21 rund
po 12,1 km, łącznie 251 4 km):
l . Oscar Freire Gomez (Hiszpania) 6:07 .21 , 2. Paolo Bettini

(Włochy) , 3. Andrej Hauptman
(Słowenia) , 6. PiotrWadecki (Pol-

ska) , 15. Arkadiusz Wojtas (Polska) , 16. Zbigniew Piatek (Polska)
- ten sam czas, 76. Dariusz Bara-

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

nawski (Polska) , 79. Piotr Chmielewski (Polska) , 80. Piotr Przydział
(Polska) -wszyscy strata 10.42
Wystartowało 171 kolarzy,
(soy)
sklasyfikowano 94.

Słowo o sporcie
Walne zebranie Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej

Zurychu
- Nawet w centrali FIFA w
Zurychu dziwią się temu,
co tutaj robicie -mówił w
piątek w Kielcach Michał
Listkiewicz.
Prezes Polskiego Związku
Piłki Nożnej był specjalnym gościem Walnego Zebraąia Sprawozdawczo-Wyborczego SZPN, które
odbyło się w Centrum Biznesu.
-Wasz okręg jest jednym z najbar-

dziej dynamicznych w kraju- mówił prezes Listkiewicz. Nawet w
Szwajcarii ze zdziwieniem odno-

towano, że mały Ostrowiec mógł
sobie poradzić z modernizacją stadionu . A ponieważ zabrano się za
to w pełni profesjonalnie, UEFA
postanowiła przyznać kredyt,
zresztą jedyny w Polsce. Jestem
przekonany, że będzie to obiekt,
który będzie służył całej polskiej
piłce .
Michał Listkiewicz otrzymał specjalną p!akietę z podzię

kowaniami od SZPN za pomoc
w rozwoju futbolu w naszym regionie. Wyróżniono ponadto
marszałka woj. świętokrzyskiego
Józefa Szczepańczyka, wicewo-

Bez rozgrywających
na ... mistrza
W zespole Łysogór brakowało w sobotę dwóch podstawowych
zawodniczek, rozgrywających
Edyty Kmiecik i Kamili Drogosz,
co znacznie osłabiło siłę ataku

Wmeczu drugiej kolejki
/ligi piłki ręcznej kobiet
Łysogóry Kielce
pnegrały z Monleksem
11 Lublin 21:24 (10:13}.

gospodyń .

Łysogóry: Działa, Rybczyń
ska- Chudzik 4, Czerwińska 5, L.

· - Rzadko chwalę zespół po
porażce, ale tym razem chcę to zrobić . Dziewczęta zagrały bardzo

Lublinianki przyjechały do
Kielc wzmocnione trzema zawodniczkami z drużyny mistrza
Polski. Nic więc dziwnego, że
ich najskuteczniejszą zawod niczką była Wolska, która zdobywa też gole na boiskach ekstraklasy.
~Podopieczne trenerki Ewy
Kruk nie przestraszyły się jednak rywalek i od początku grały
bardzo ambitnie, choć to Manteks prowadził stale różnicą 2-4
goli.
Po przerwie kielczanki
wzmocniły obronę i zaczęły odrabiać straty. W 37 minucie było tylko 15:14 dla Monteksu , ale ostatnie słowo w tym meczu należało
do drużyny gości.

2

ambitnie od pierwszej do ostatniej
minuty i niewiele brakowało, a osią
gnęłyby korzystny wynik z silnym
rywalem. Szkoda, że zabrakło najskuteczniejszej w naszym zespole
Edyty Kmiecik - powiedziała nam
trenerka Ewa Kruk.
W pozostałych meczach :
KMKS Kraśnik - SMS Gliwice
20:18, AZS AWF Katowice- Be~kid Nowy Sącz 22 :18, Pogoń
Zory- Otmęt Krapkowice 39:12.
Pauzowała Gościbia Sułko-

wice.
1. Monlex 11
2. Pogoń
3. SMS
4. Gościbia
5. Łysogóry
6.KMKS
7.AZS
8.0tmęt

9. Beskid

lidze

piłkarzy ręcznych

jewodę Marię Zubę

oraz parlamentarzystów Jerzego Suchań
skiego i Henryka Długosza . Spora grupa działaczy otrzymała pol}adto odznaki "Za zasługi dla
SZPN".
Na zakończenie zebrania
wybrano sześciu delegatów na walne zebranie sprawozdawcze
PZPN. W Warszawie region świę
tokrzyski reprezentować będą
Stanisław Nowak, Wiesław Wieczorek, Marek Piotrowicz, Ryszard Szymański , Andrzej Kobierski i Ryszar Binensztok.
SŁAWOMIR SIJER

Wtneciej kolejce
rozgrywek o misinostwa l/ligi piłkany
ręcznych doszło do
derbów województwa świętokrzyskie
go.
Kolporter Lider Market II
Kielce - Wisła Sandomierz 27:25
(15:10).
Kolporter Lider Market II:
Czopek, Koszara - Janyst 9 (3 z
rzutów karnych), Ku biec 6, Romanowski 5, Krzeszowski 4, Zakrzewski 3, Gregorczyk O, Mochocki O, Partyka O, Smolarczyk
O. Karne minuty: 4.
Wisła: Miller, Stolarski - Michoń 6, Ogrodnik 5, Węgrzynaw
ski 5, Wróbel4, Marcin Marzec 3,
R. Marzec l, Guz l , Maciej Marzec O, Bednarski O, Syta O. Karne
minuty6.
,
Sędziowali Grzegorz Młyń
ski (Radom) i Mirosław Patyk
(Warszawa). Widzów: 100. Czerwona kartka: Marcin Marzec (33
min).
Faworytem tego spotkania
byli sandomierzanie, którzy są jednym z głównych pretendentów do
awansu, a do Kielc przyjechali jako
lider drugoligowej tabeli.JYmczasem młodzi podopieczni trenera
Marka Smolarczyka udowodnili
że coraz pewniej czują się na drugoligowych parkietach. Przed tygodniem byli bliscy pokonania
wyżej notowanych radomskich
akademików, a teraz odebrali
punkty faworytom .
Kielczanie rozpoczęli bez respektu dla rywala i w 6 minucie po
golu Łukasza Janysta prowadzili

3 :0. Wprawdzie
odrobili straty (10
Dominika Michonia)
kodo 21 minuty mecz
nany przebieg. '""'rw"'""·
szej połowy
do rezerw
dziły na przerwę z
przewagą.

W 43 minucie po
ma Zakrzewskiego
wadzili już nawet 20: ·
wtedy wiślacy pokazali
potrafią grać w piłkę '
lali jednak tylko ·
ty do dwóch goli, a
dali odebrać sobie
zwycięstwa .

- Przyznam się, że
mile zaskoczony
podopiecznych.
sła to jeden z l;tU.rnn rTt"u
sem młodość pos
- mówił po meczu
tera LM II Marek
Inne wyniki:
Katowice 29:21 , Wisła
- Włókniarz Pabianice
Piotrkowianin- Stal
Unia Tarnów - AZS
Radom 31 :26. Pau zował
mianowice.
1. Wisła S.
2. Unia
3. Włókniarz
4. Wisła P.
5. BKS Bochnia
6. Kolporter 11
7. AZS Radom
8. AZS Katowice
9. Piotrkowianin
10. Stal Mielec
11. Siemianowice

Siatkarki z Ostrowca pokonały Zelmer

Montex II 21:24

Drogosz l , Tutaj l, A Apanowicz
7, Mroczek O, Miśkiewicz O, Rutka 3, Czapla O.
Dla Monteksu najwięcej
Agnieszka Wolska - 7.

Ił

się dziwią Rezerwy Ko port
lepsze od Wisły

Maria Zuba i Michał listkiewicz- zasłużeni dla świętokrzyskiego futbolu

Łysogóry-

W

2
1
2
1
2
2
2
2
2

4
2
2
2
2
2
2

o
o

56-48
39-12
50-40
21-16
40-36
46-50
42-50
24-58
34-43

(sts)

a dobry początek
Jasło też
blicznością .

ratem
Drużyna Wyższej Szkoły
Biznesu i Pnedsiębior
czości z Ostrowca w

pierwszym meczu l/ligi
siatk6wki kobiet pokonała leimera
Rzeszów 3:2 (23:25, 25:23, 25:20,
17:25, 15:13}.
Zespół WSBiP stanął do rywalizacji z faworytkami rozgrywek, którym zaledwie jednego
punktu zabrakło, by znaleźć się w
ubiegłym sezonie w pierwszej lidze. Szala zwycięstwa przechylała
się to na jedną, to na drugą stronę,
o czym świadczą wyniki kolejnych
setów. - Zwycięstwo cieszy, bo jesteśmy beniaminkiem - powiedział
po meczu prezes klubu Marek Karabin. -Nie chciałbym nikogo wyróżniać, bo cały zespół zasłużył na
uznanie. Największą skutecznością wykazała się kapitan Anna
Skucińska, wybrana najlepszą zawodniczką meczu. W samych superlatywach mogę wyrażać się także o gg:e Euniki 1\vardowskiej i
Marty Sląskiej.
W drugim secie miejscowa
drużyna poniosła stratę, bo Ola
Drwięga doznała poważnej kontuzji. Zastąpiła ją Anna Brożek.
Mecz oglądało 300 osób, m.in. wła
dze WSBiP na czele z rektorem i
kanclerzem, prof. Zbigniewem
Klepackim. Kolejny mecz zespół
zagra w najbliższą sobotę z Gam-

przed

własną

pu-

WSBiP, to druŻyf!a szkolnouczelniana, Monika Cwiklińska
jest uczennicą III LO im. Włady
sława Broniewskiego, Eunika
1\vardowska - IV LO im. Cypriana
K. Norwida. Pozostałe dziewczę
ta są studentkami WSBiP: Anna
Brożek, Anna Czekańska, Aleksandra Drwięga , Anna Dudek,
Mariola Matusiak, Katarzyna
Mróz, Agnieszka Nikiel, Monika
Piasecka, Anna Skucińska, Marita Śląska. Średnia wieku zespołu
wynosi prawie 2llat, średnia wzro-

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Słowo o sporcie

W męskiej
ekstraklasie

Hafnarfjor_dur - Kolporter Lider Market 33:27 ( 18:11 )

torzy

górą

Korespondencja

W sobotę i niedzielę rozegrano cztery
spotkania w ekstraklasie piłkarzy
ręcznych.

własna z Reykjaviku

li na czym polega gra w piłkę ręcz
ną.

Tak chyba faktycznie było .
Po zmianie stron kielczanie wreszcie przypomnieli sobie- za sprawą
Karola Bieleckiego i Gowina, jak
wyglądają mocne rzuty z drugiej
linii. Skuteczny był także Filip
Kliszczyk. Ponieważ w bramce doskonałe partie rozgrywał Rafał
Bernacki, gospodarze nie powięk
szali już dystansu. Tak na dobrą
sprawę była jeszcze iskierka rtadziei na dościgniecie rywali. W 4 7
minucie gol Bieleckiego sprawił,
ze Haukar wygrywał tylko 23:19.
Bernacki odbił rzut Karla Biornssona, ale w kontrataku Paweł Telelewski spartaczył niemiłosiernie
i stało się jasnym, ze losy meczu są

. Frostasson, SigMagn usson l, Szam2, Jonsson 3, KriBiorksson 9, Ingolfs5. Karne mi. Tkaczyk, BernacZydron 3, Krupa 2,
· Sieczka, Tetek 8, Bielecki 8,
minuty: 14.
· Bard, Buy (Fran-·
1500.

owszem, zapowiawalkę , ale na zapowieskończyło . Amatorzy
których są, miedzy
Ie, pracownicy
rybaków, kierowca
pozbawili naszych
VM7ll<"" ' wynik.
cie było 3:0. Islandzcy amatorzy dali w so b otę lekcje piłka rzom ręcznym Kolportera LM
karze - mówiło czterech polskich sie popełniali szkolne błędy. Grze·się co jest
dziurawili bramkę kibiców, którzy w biało-czerwo- gorz Gowin rzucał piłką po reklaTkaczyka. Co prawda . nych barwach zasiedli na trybu- mach. Nie wychodziły nam zupełnach.
nie szybkie kontry, gubiliśmy - piłwzięli się w garść
· · do stanu 4:4 w 8
Okazało się, że ci amatorzy
kę nawet wówczas, gdy rywale
są znacznie lepsi od zawodowców.
nie atakowali naszych zawodniWystarczyło kilka uwag treków. Koniec końcem, po gwizdto zespół śred nera Viggo Siguarssona, by w lO kach na przerwę sponsorzy i dzia. pracują do 16-17, a minucie wszystko wróciło do nor- łacze klubowi rumienili się ze wstyna trening. Tu nie ma my. Gole Karla Biorssona sprawi- du. Bert Servaas, członek zarządu
. 95 procent sportow- ły, ze w 16 minucie miejscowi wy- Kolportera Lider Marketu stwierTak jest w Hau- grywali już 11 :7. Nasi w tym okre- dził nawet. -Oni chyba zapomnie-

rozstrzygnięte .
- Zagraliśmy słabo w pierwszej połowie . Nie potrafiliśmy za-

pobiec szybkim akcjom pFzeciwników. Szkoda, bo rywale naprawdę nie pokazali nic wielkiego
-zwierzaJ sie Servaas. Równie zawiedziony Marian Urban, machnąwszy ręka stwierdził kratko:
- Zawodowcy zostali ograni przez
amatorów. Szkoda, bo wcale tak
nie musiało być.
MACIEJ CENDER

BENE

PARTS Sp.z.o.o.

O meczu "siódemki" MKS
we Wrocławiu piszemy
Z kolei drużyna Kolportera Lider Marketu w związku
z pucharowym spotkaniem w Islandii mecz z Blachami Pruszyń
ski Łódź rozegra w najbliższą śro
dę o godz. 18 w Kielcach.
TYm razem najwięcej emocji
było w Kwidzynie, gdzie MMTS
po zaciętym spotkaniu zremisował
z Metalplastem. Wygrali swoje wyjazdowe mecze faworyci - Orlen
Płock i Zagłębie Lubin, choć ci
ostatni mieli, trudną przeprawę
w Piekarach Sląskich .
W innych spotkaniach siódmej kolejki padły następujące rpzstrzygnięcia : Olimpia Piekary Slą
skie - Zagłębie Lubin 19:21
(10:10), Chrobry G łogów- Orlen
Płock27:33 (16:16), MMTS Kwidzyn - Metalpiast Oborniki Wielkopolskie 27:27 (15:10). W meczu rozegranym awansem: Wybrzeże Gdańsk - Warszawianka
Top 2000 20:19 (9:8).
1. 0rlen
7 12 194-132
2. Z agłębi e
7 11 194-171
3. Warszawianka 7 10 158-136
4. Kolporter LM 6 10 163-151
5. Śląsk
7
8 173-177
6. Metalpiast
7
6 181-181
7. Olimpia
7
6 174-174
8. Wybrzeże
7
6 164-165
9. Blachy
6
6 1'48-156
10. Chrobry
7
4 177-207
11. Kwidzyn
7
3 181-206
12. MKS Końskie 7
O 152-203
Końskie
poniżej .

Piłkarze ręczni Wybrzeża
Gdańsk przegrali w Moskwie

z CSKA 15 :25 oraz 20 :29 i nie
zakwalifikowali się do Ligi Mistrzów.
(d)

rter - Zgoda 2 1:2 1

Śląsk Wrocław - MKS Końskie 2 7:20

lczankom znów
brakło gola

Powalczyli
do przerwy ·

r: Was iuk, Fijas,
3, Wiktorowska
Czaplińska O Gruba
2• Duda 7, Rollik O,
O, Prokop l , Poł:ueb-

j<rzymi~ska, Radliń

, Pawhk S, Siwczyk
2, Pastuszyk o, GuryO,•Lomania O

'

Kolejne lO minut należało jednak
do zespołu gości. Zgoda zdobyła
kolejno pięć goli i objęła prowadzenie 7:5 . Gospodynie pogubiły
się zupełnie i w 26 minucie przegrywały 7:14, ale przed przerwą
zdołały jeszcze rzucić dwa gole.
Po przerwie kibice zobaczyli
wreszcie Kolportera walczącego
i w 42 minucie był remis 16:16.
Trzy minuty potem kielczanki prowadziły 19:17, a w 53 minucie
21 :19.
Szczypiornistki Kolportera
znów ogarnęła dziwna niemoc
strzelecka- nie potrafiły zdobywać
goli grając nawet w przewadze. Na
niespełna 30 sekund przed koń
cem Zgoda doprowadziła do remisu 21 :21 i nie dała już sobie odebrać cennego punktu. W ostatniej
akcji meczu Barbara Radlińska
obroniła strzał Moniki Gruby.
W zespole Kolportera wyróż
niły się bramkarka Krystyna Wasiuk oraz Izabela Duda, natomiast
w drużynie gości Anna Pawlik
i Wiktoria Guryliowa.
W pozostałych meczach:
Montex Lublin- EB Start Elbląg32 :21 (16:11), NataAZSAWF
Gdańsk - Piotrkovia Piotrków
26:21 (15:8), Ruch Chorzów AKS Chorzów 17:17 (9:8), Łącz-

15 p .
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nościawiec Szczecin - Jarosiavia
Jarosław 27 :28 (19:12).
Pauzuje: Zagłębie Lubin

1. Montex
2. Nata
3. Zagłębie
4. EB Start
5. Kolporter
6. Vitaral
7.Zgoda
8. Jarosiavia
9. Łącznościowiec
10.Ruch
11. Sośnica
12. Piotrkovia
·13. AKS

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

8
8
8
6
6
4
4
4
3
3
2
1
1

134-84
142-115
98-82
119-106
120-125
108-95
110-113
100-114
105-107
102-122
106-108
106-128
107-158

Awans Sośnicy
Piłkarki Sośnicy Gliwice

wymecz drugiej
rundy Pucharu Federacji z holenderskim zespołem Zeeman Vastgo-.
ed 30:19 (14:13) . Pierwszy mecz
w Holandii też wygrały Polki 31 :24
i awansowały do dalszych gier.
Bramki dla Sośnicy zdobyły :
Anna Klusek 7, Irina Latyszewska,
Joanna Jurkiewicz i Ewa Jarzyna
po 4, Izabela Widera i Agnieszka
Wawszczyk po 3, Grażyna Hanysek i Ewa Skorupka po 2 Oliwia
Stera l.
(sts)
grały rewanżowy

Wrozegranym wczoraj we Wrocławiu
meczu o mistrzostwo ekstraklasy
piłkarze ręczni Śląska pokonali
"siódemkę" MKS Końskie 27:20
(12:8)

darze nie mieli łatwego zadania.
Dwukrotnie rzuty karne egzekwowane przez Krzysztofa Górniaka bronił Stęczniewski . Do- .
piera w samej końcówce tej odsłony po kilku błędach graczy
MKS, drużynie debiutującego w
tym spotkaniu Vf roli trenera wrocławian Jerzego Kłempela udało
się uzyskać bezpieczną 4-bram-

Śląsk : Banisz , Łobczuk Górniak 11 (2 z rzutów karnych),
Garbacz 7, M. Kubisztal3 , Mistak
3, Guqz 2, Lewicki l , Nowakow- kową przewagę .
ski O, Wardziński O, Nowak O,
Na początku MKS objął nawet prowadzenie l :0 , a choć iniSała1ni O, Sieczka O. Karne minucjatywa należała do Śląska , to
ty: 14.
MKS: Stęczniewski , Smagór nie potrafił wypracować on so- Michał Przybylski 6, Marek Przy- bie większej niż 2-bramkowej
bylski 3 (3), T. Bodasi,ński 2, D. przewagi . Jeszcze w 20 minucie
Kubisztal2, Paluch 2, R. Napiera- meczu na tablicy wyników widniał rezultat remisowy, a w 27 miła l , R. Bodasiński l , Bąk l , Karbownik l, Bieś l , Matyjasik O. nucie gospodarze prowadzili
Karne minuty: 8.
10:8.
Niestety po przerwie naszej
Sędziowali : Jan Chadysz
(Koszalin) i Jakub Tarczykawski drużynie nie udało się zagrać na
(Szczecin) . Widzów 1500.
równie wysokim poziomie. NajSiódmej kolejnej porażki na więcej zaslrzeżeń można było miec
parkietach ekstraklasy doznali do skuteczności strzeleckiej, gdyż
wczoraj szczypiorniści konec- gracze beniaminka nie potrafili
kiego beniaminka, jednak za zdobywać goli nawet w sytuacjach
pierwszą połowę podopiecznym _ sam na sam z bramkarzami Śląska.
trener Edwarda Strząbały należą Gdy w 42 minucie zrobiło się
się słowa uznania. Dobra gra w
16:10 dla gospodarzy losy spotkaobronie całego zespołu poparta nia byty praktycznie rozstrzygnię
\ udanymi interwencjami w bram- te i gospodarze, już do końca konce Macieja Stęczniewskiego oraz trolowali przebieg wydarzeń na
dynamiczne i skuteczne akcje w b?isku, odnosząc zasłużone zwyataku Michała Przybylsk iego Cięstwo .
sprawiły, że pewni siebie gospo(wid)

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Dudek znów w bramce Liv erpoolu
Rylik i Sosnowski
Agnieszka Rylik i Albert
Sosnowski wygrali przed czasem swoje pojedynki w gali
boksu zawodowego w Budapeszcie, zorganizowanej przez
Polish Boxing Promotion.

Rossi mistrzem
Włoch Valentino Rossi
nahondziewygrałna torzePhilliplslandwyścigmotocyklowyw

klasie 500 ccm o Grand PrixAustralii i zapewnił sobie tytuł mistrza świata na 2001 rok.
W pozostałych klasach zwycię
stwa odnieśli Japończycy
:wzso a;m Daijiro Katoh (Honda) oraz w 125 ccm Youichi Ui
(Derbi). Oni !eżprowadzą w MistrzostwaCh Swiata.

Hat trick
Znakomitą formę
zaprezento wał w sobotę
Pa weł Kryszałowicz.

Grający

w drugoligowym
Eintrachcie Frankfurt napastnik
piłkarskiej reprezentacji Polski
popisał się hat trickiem w meczu
ligowym z Unionem Berlin. Ein. tracht Frankfurt, w którego barwach występuje "Kryszał", wygrał
na stadionie rywala 4:0.
Paweł Kryszałowicz, zdobył

gole w 3, 69 i 71 minucie meczu
w Berlinie i z ośmioma bramkami

"Kryszała"

na koncie prowadzi na liście najskuteczniejszych strzelców 2 Bundesligi.
W niemieckiej ekstraklasie
wystąpiło w sobotę pięciu Polaków, jednak tylko Tomasz Kłos z
FC Kaiserslautern - miał okazję
cieszyć się ze zwycięstwa. Prawy
obrońca lidera Bundesligi przebywał na boisku 45 minut. Po pierwszej połowie wygranego 3: l meczu
z H ansą Rostock ..
Cały mecz w barwach Borussii Moenchengladbach rozegrał
Marcin Mięcie!, który był wyróż
niającym się zawodnikiem swoje-

Małofi ej ew zrezyg n ował
w sobotę z pracy z piłkar

ską reprezentacją Białorusi
zrezygnował trener Eduard
Małofiejew. Jako przyczynę
podał niezakwalifikowąnie się
do finałów Mistrzostw Swiata.

,.Szczyt" dla Idei Ś l ąska
W meczu "na szczycie"
koszykarzy zespół
Idei Śląsk Wrocław pokonał po
dramatyczenej końcówce Prokom 'frefl Sopot 84:82 (25:20,
15:24,2020,24:18).Mistrzowie
Folski są jedynym zespołem ekstiakhlsy z kompletem zwycięstw.
(PAP}
ekstrakłasy

AZS

pokonał

Trzecią kolejkę spotkań
rozegrały pierwszoligowe drużyny tenisa
stołowego.

Kobiety
. AZS WSP Print Cycero II
- AZS Pia Piasecki
Kielce 2 :8."
Punkty.dla AZS: Dorota Nowacka , Jolanta Szatko-Nowak,
Agnieszka Różańska 2, Bernadeta
Półkoszek 2 w grach pojedynczych
oraz deble Szatko-Nowak/Nowacka i Różańska/Sylwia RÓżek.
Częstochowianki , jako jedyny zespół w grupie, miały przed tą
kolejką komplet punktów. Nie zdołały podtrzymać jednak zwycię
skiej passy, gdyż akademiczki
z Kielc okazały się drużyną wyraź
nie lepszą. Kluczowe znaczenie dla
losów spotkania miały gry deblowe, gdyż po pierwszych czterech
singlach był remis 2:2. Potem
punkty zdobywały już tylko pingpongistki AZS Pia Piasecki.
Inne wyniki: Wanda Kraków
- Leś-Pol Borek Stary 10:0, Stal
Zawadzkie- Bronowianka II 2:8,
Naftomontaż Krosno -Jastrzębie
8:2 .
1. Wanda
3 5 25-5
2. AZS Kielce
3 5 21-9
3. Naftomolltaż
3 4 19-11
4. Bronowianka
3 4 17-13
5. AZS WSP 11
3 4 16-14
6. Jastrzębie
3 2 8-22
7. Stal
3 o 8-22
8.leś-Pol
3 o 6-24
Częstochowa

Menedżer 2000 Broń Radom
- Gorzovia Gorzów 2:8.
Punkty dla Menedżera: Berl}adetta piotrowska l, Magdalena
Smiechowska l.
Z powodu zajęć na uczelni
w spotkaniu nie mogła wystąpić
Anna Płachta, natomiast Katarzy-

4

1idera

naWrońskagrnłazwysokągorączką.

go zespołu . Beniaminek Bundesligi musiał jednak uznać wyższość
Borussii Dortmund przegrywając
na swoim stadionie l :2.
Nadal nie wiedzie się wicemistrzom Niemiec. Z espół Tomasza Wałdocha i Toamsza Hajto
Schalke 04 Gelsenkirchen uległ
na wyjeździe VfB Stuttgart 0:3.
W barwach Energie Cottbus,
w której jeszcze przez dwa tygodnie z powodu kontuzji nie będzie
mógł grać Radosław Kałużny, wystąpił Andrzej Kobylański , .ale jego
drużyna uległa 2:3 Bayerowi Leverkusen
W so~otę w bramce Liverpoolu znów stanął Jerzy Dudek. Jego
drużyna zremisowała l :l meczu
z liderem piłkarskiej angielskiej
Premier League - Leeds United.
Nasz reprezentacyjny golkiper
ostatnio pauzował, siadając na ław
ce rezerwowych w meczu trzeciej
rundy Pucharu Ligi Angielskiej
z Grimsby Town.
Dudek spisywał się bardzo
dobrze , kilkakrotnie chroniąc
swój zespół od straty gola. Polak
skapitulował jedynie w 27 minucie, gdy praktycznie nie miał szans
przy strzale Harry Kewella, po błę
dzie obrońcy Liverpoolu Stephane'a Henchoza.
Liverpool po siedmiu meczach zajmuje szóste miejsce :
w tabeli Premier League, mając
wdorobku 13punktów.
(d)

Come-ba
Tysona

25 tysięcy
ńych na stadionie
hadze, zobaczyło

na takim, jakim on
dziesięciu laty. Od
nut walki ruszył
dwóch rundach
ninabyła wyraźna.

ciej posłał rywala
W obozie
czykaspodziewano
go ataku rywala. Wtym
wano niewielką szansę
tan ta gospodarzy na
Liczono, że ich
sposób przet
który z braku
gnięcia zacznie
.i bokser duńs
do kontrofensywy.
okazały się płonne

. Brian NieJs en
· do walki w siódmej
widział na lewe oko,
o tym arbitra ""'''""''u·'
ne zostało

sMs wa~ka w górę tabeli

RUSin coraz lepiej

Mecz od początku ułożył się
po myśli pingpongistek z Gorzowa, - - - - - - - - które pewnie wygrały w Radomiu .
Dwa zwycięstwa odniosły
Inne wyniki: AZS Wrocław
nasze zespoły w l/lidze
- MRKS Gdańsk 9:1, Jedynka Łódź
koszykarzy.
- Noteć Inowrocław 4 :6 .
1. AZS Wrocław
3 5 23-7
UMKS Lafarge Nida Gips
2. MRKS
3 4 15-15 - Korona Kraków 71:61 (26:22,
3. Gorzovia
2 3 13-7 15:11, 11:12, 19:16).
4. lUKS 11
2 2 11-9
Lafarge: Szynkiel 7 (lx3),
5.Jedynka
3 2 13-17 Woldan 22, Sowiński 4, Rusin 6,
6.No~ć
2 2 7-13 Kij 25 (2) oraz Romanek 4, Kra7. Broń
3 o 9-21 jewski 3 .
Korona: Kunc 10, Baron 4,
Mężczyźni.
Zając O, Kękuś 12 (2}, Pyla 16 oraz
Energetyk Rybnik - Ogrod- Kordas 7 (1), Hajduk 6, Biliński
4, Ozimek 2, Serafin O.
nik Grójec 6:4.
Prawie sześciuset kibiców
Punkty dla Ogrodnika: Tomasz Plewiński 2, Henryk Zaręba obejrzało niezły i bardzo zacięty
mecz. Kielczanie dopiero w lO mi~ oraz debel PlewińskVKrzysztof
nucie uzyskali kilkupunktową przeSwiątek l.
To już trzeci mecz,~ którym wagę po trójce Szynkiela i utrzymyOgrodnik toczywyrównaną walkę, wali ją już do końca. Najwyższa przewaga gospodarzy wynosiła 13 pkt.
przegrywając minimalnie w koń
cówce spotkania. Mecz rozpoczął Korona w trzeciej kwarcie zbliżyła
się wprawdzie na cztery "oczka",
się od prowadzenia gospodarzy
3:1. Po deblach było 4:2 dla Ener- ale końcówka była popisem kielgetyka. Później dwa zwycięstwa czan, a szczególnie Sławomira Woldana. W drużynie Lafarge NG traodnieśli przyjezdni, wyrównując
stan meczu. Niestety kolejne sin- dycyjnie dobrą partię rozgrywali
gle ponownie zapisali na swoje także Grzegorz Kij i Dariusz Szynkonto rybniczanie.
kieL Wyraźnie rozgrywa się w Kiel:
Inne wyniki: Izolator Bobu.- cach Jarosław Rusin, który w sobochwała- AZS Wrocław 10:0, Katę zbierał zasłużone oklaski za bły
stor Łask - Tamovia 6:4, Oława skotliwe przechwyty i zbiórki.
-Grom Poczesna 3:7, AZS Rze- Cieszę się, że Lafarge, choć
jest beniaminkiem, wygrywa i zajszów- AZS Częstochowa 5:5.
1. Izolator
4 8
31-9 muje wysokie miejsce w lidze
2. Grom
4 8 36-14 - powiedział nam obecny na me3. AZS Wr.
4 5 17-23 . czu szef Wydziały Gier i Dyscypli4. RJ Oława
4 4
24-16 ny PZKosz., Alojzy Chmiel. - Zo5. Tamovia
4 4 24-16 baczyłem dziś dobry mecz i dru6. AZS Rz.
4 3 19-21 żynę, która powinna się liczyć
7. Kastor
4 3 16-24 w walce o awans do pierwszej ligi.
8. Ogrodnik
:4 2 18-22
SMS Warka - Zagłębie So9. Energetyk
4 2 11-29 snowiec 96:78 (29:16, 2~ ; 18,
.
10. Cycero
4 1 14-26 22:26, 18:18).
RADOSŁAW OLCHOWŚKI ,
SMS: Koszarek25, Stefański
(wid) 38, Nikiel 7, Barycz 26, Dzieciniak

o, Kucharski o, Wójciak o, Chojecki O, lwicki O, Kęsicki O. ,
Zagłębie : Janusz 25,. Sroda
13, Guzin 17, Mularski 3, Zurawski 4, Deja 8, Lirnański O, Nawrot
4 , Szczubiał l , Szczypka 3 .
Koszykarze z Warki odnieśli
zasłużone zwycięstwo , będąc zespołem zdecydowanie lepszym w
· każdym elemencie koszykarskiego
rzemiosła. Doskonała gra na deskach oraz wysoka skuteczność
rzutowa pozwoliła uczniom uzyskać wyraźną przewagę już na początku spotkania. Pierwszą kwartę podopieczni Ryszarda Pietruszaka i Marka Brzeżniekiego wygrali trzynastoma punktami, odbierając gościom ze Śląska nadzieję
na uzyskanie korzystnego wyniku .
Druga odsłona potwierdziła, że w
Wareckiej młodzieży drzemią spore możliwości. Zespół zagrał jeszcze lepiej powiększając przewagę.
Doskonale w tym okresie gry spisywał się as atutowy SMS Marcin
Stefański, który seryjnie zdobywał

punkty a także
sobie w obronie.
zaprezentował

rek, który
Po przerwie
luzie, mając
.
Inne wyniki: Zmcz
- Siarka Tarnobrzeg
Stalowa Wola·
Biała 70:58, Tytan
chowa - ŁKS Łódź
Gorlice - Piotrcovia
1.Stal
5 10
2. Lafarge
5 9
3. Znicz
5 8
4. SMS
5 8
5. Glimar
5 8
6. Korona
5 7
7. Piotrcovia 5 7
8. Siarka • 5 7
9. Zagłębie 5 7
10. Tytan
5 7
11. Spetech 5 6
12. ŁKS
5 6
przewagę .

.

SŁA

RADOStAW

W e-fektownej akcji pod koszem Korony Sławomir Woldan

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Słowo o sporcie
- Staszów - LKS

Niedźwiedź

Star Starachowice - Świt Krzeszowice 4:2

2:0

ajmniejsza kara

Efektownie
i wysoko
Star Starachowice pokonał Świt
Krzeszowice 4:2 (2:1 ). Bramki:
Sykula 10, Bilke 25, D. Andula 50,
A. Andula 75 • P. Giza 30, Bursa 68.

t J. ~arciniak
l tys. Zółte kartKmak ( Niedźwiedź).
dobry występ zanotopiłkarze staszowskiej
Podo,DIC<:zm· trenera JanuIQO\\'SKI,egu pewnie poka-

z Niedźwiedzia,
inni być zadowoleni,
dwa gole.
z nich padł po inakcji Krzysztofa Trestrzatem z linii pola kar. przy słu pku zaskoczył
Kl ę pa. Wynik meczu
ż w 28 minucie Rafał
o trzymał podanie od
skiego, wbiegł z
karne, ograł obrońcę
go ści i strzelił do
iesiąt sekund wczeN iedźwiedzia od
urato wał słupek po

Kalisza, a wyda-

Mariusz Mucharski zachował w meczu z Niedźwiedziem czyste konto
wało się, że kolejne bramki dla
szybko i składnie grających staszowian będą tylko kwestią czasu.
Tuż przed przerwą z rzutu
wolnego strzelał Trela, a piłka po
rykoszecie od jednego z obrońców
o mało co nie wpadła do siatki.

Po zmianie stron obraz gry
nie uległ zmianie. Nadal stroną dominującą byli gospodarze. W 59
minucie refleksem popisał się golkiper gości, który wygrał bezpośredni pojedynek z Trelą. W S mi-

innych boiskach
polskiej III ligi
Unii
lidera Małopolskiej
Stalowa Wola.

Sandecja Nowy

spotkaniach
III

--·~" "' '""c rozstrzygnię-

Przemyśl -Łada Biłl).
9, Karasiński 75.

Prz

emyśl

12
13
13
13
13
12
13
13
13
13
13
13
13
12
12
13
13
13

Siarka Tarnobrzeg - Górnik
Wieliczka 0:0.
Stal Stalowa Wola- Unia Tarnów 6:0 (5:0) ,
Wieprzęć 7, Dziuba 18, 79,
Brytan 23, Wtorek 24, Ożóg 26.
bica 1:0 (1:0),
Błotni 32.
Stal Kraśmk- Cracovia 1:0
(1:0).
Kleszcz 44 (karny).
Proszawianka - Lewart Lubartów 3:2 (1:1)
Czerwiec 14, 50, Ankowski
58 - Palica 4 , Barycza 79 (karny).
(wid)

26
24
23
21
19
19
19
18
18
17
17
17
15
14
12
12
11
10

Sącz

8·2·2
7-3·3
6·5·2
6·3·4
5·4·4
5·4·3
5·4·4
5·3·5
5·3·5
4·5·4
4-5·4
4·5·4
4·3·6
3·5·4
3·3·6
3·3·7
3·2·8
2·4·7

23·6
24-16
23·11
21·18
17·14
9·7
20·19
17 ·19
14·16
18·17
17·16
14·13
10-20
1 0·12
12·16
11·18
15·25
6·17

.kkolejce ~20-21 października) grają: Unia- STAR (sob.
Swit ( . -dStal K. (sob. -14) , KORONA- Siarka (sob.- 14) ,
(niect~ 1 ~ z. 12), Cracovia- Stal S. W (niedz. • 1~), I:e~a.T!
(niedz ~
Łada_- Proszowian)ca (niedz .• 14) , Ntedzwtedz
. 4), Pogon L.- POGON S . (niedz. -14) .

/4),

'""'U 15 p ·
~
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Wmeczu liiligi piłkarze Sandecji
pokonali w Nowym Sączu "jedenastkę" KKP Korona 1:0 (1:0).
Bramka- Krupa 10.
Sandecja: Bodziany - Mikołajczyk, Frohlich, Kandyfer - tukasik, Manelski (89 Obiedziński),
Szczepański , Ciastoń, Wojtas
-Krupa (80 Gryboś), Zachariasz
(70 Ulucki) .
Korona: Mierzwa- Stefański,
Bąk, Cieślikawski-Bujak (68 Szymoniak), Kozak, Gołąbek, Pasionek (46 Heinrich), Ziółkowski
(62 Miśkiewicz) -Orzeł, Kubicki.
Sędziował Sachajko (Lublin) ..Widzów 1500.
Zółte kartki: Kandyfer (Sandecja) ; Pasionek, Cieślikowski ,
Heinrich, Gołąbek (Korona) ; czerwona kartka - Kandyfer (84 min
-druga żółta kartka) .
Kluczowe, dla losów meczu,
akcje miały miejsce w pierwszym
kwadransie . Gospodarze od początku zdecydowanie zaatakowali i już w 6 minucie Sebastian Krupa znalazł się w dogodnej sytuacji,
lecz strzelił nad poprzeczką bramki Korony. Wkrótce potem , ten
sam gracz już się jednak nie pomy lił i, wykorzystując gapiostwo
kieleckiej defensywy, zdobył gola,
jak się potem okazało - na wagę
t rzech punktów dla Sandecji. Po
dośrodkowaniu Dariusza tukasika Krupa, mimo asysty obrońców
Korony, stojąc S metrów przed

Piotr Wołoszyn rozegrał wczoraj dobry mecz
•
wali i po jednej z ich akcji Styczyń
ski odbił piłkę przed siebie, a nadbiegający Bursa dobił ją do siatki.
Ostatnie słowo należało do
gospodarzy. Podanie "w uliczkę"
wykorzystał Artur Andula i ustalił
wynik.
Gospodarze mieli w tym meczu więcej dogodnych okazji . Zachęcani przez kibiców atakowali
do końca , ale wynik nie uległ już
zmianie.
(sts)

- KKP Korona Kielce 1:0

Kosztowny

Pogoń Leżajsk- Wisłoka Dę

piłkarskiej

nut potem dał o sobie znać szybki
Rafał Wójcik, któremu dosłownie
w ostatniej chwili wybił piłkę spod
nóg obrońca rywala.
Goście praktycznie tylko raz
w całym meczu poważniej zagrozili bramce Mariusza Mucharskiego . Wtedy to w dogodniej sytuacji
sam na sam z bramkarzem Pogoni
znalazł się Szymon Byrliga, jednak popularny "Mucha" wykazał
się refleksem i zażegnał niebezpieczeństwo.
(wid)

Star: Styczyński - Cieciura,
Stocki, Betkawski (68 Jasztal)
- Wołoszyn, Sykuła, Biłke, Grzesil<, Siczek (79 Tchórz) -D. Andula (58, Radkowski), A. Anduła.
Swit: Grzybek- Piątek , tuszczek, Bursa- Szumiec, Funek (58
Jaworski), Sęk (50 D. Gawęcki),
P. Giza, Durzyński - Jawień (64
Chlip~a), P Gawęcki (46 Bogusz) .
Zółta kartka Funek. Sędzio
wał Gil z Lublina, widzów 700.
Brawami pożegnali starachowiccy kibice piłkarzy Staru. Gospodarze nareszcie zagrali efektownie, strzelili cztery gole, stworzyli kilka innych świetnych sytuacji i zasłużenie wygrali.
Już w 10 minucie, po dośrod
kowaniu Dariusza Anduły, piłkę
do siatki z 3 metrów skierował
Sykuła. W 25 minucie nastąpiła
najładniejsza akcja meczu. Jakub
Bilke ograł czterech rywali i z szesnastu metrów, strzałem w róg bramki, umieścił piłkę w siatce. Goście
przed przerwą strzelili gola kontaktowego, choć, zdaniem obserwatorów, Giza był na pozycji spalonej.
Pięć minut po przerwie na 3:1
podwyższył Dariusz Anduła, który spry!nie odebrał piłkę bramkarzowi Switu. Goście nie rezygno-

błąd

Jeszcze w tej części gry kielczanie mogli doprowadzić przynajmniej do wyrównania, jednak
ich akcjom brakowało wykoń
czenia. Po przerwie inicjatywa
już zdecydowanie należała do
podopiecznych trenera Roberta
Orłowskiego, jednak kieleccy napastnicy Krzysztof Orzeł i Jacek
Kubicki byli pieczołowicie pilnowani . Efektem tego był między innymi fakt, iż gospodarze kończy-

li mecz w dziesiątkę, gdyż w 84
minucie Kandyfer, który nie przebierał w środkach by powstrzymywać ataki kielczan, obejrzał
drugi żółty i w konsek w encji
czerwony kartonik. Inna sprawa,
że zespół Korony grał dość nerwowo i chciał zbyt szybko strzelić wyrównującego gola, co było
"wodą na młyn " dla sądeckiej
defensywy.
(wid)

bramką, zdołał podbić piłkę gło
wą , a futbolówka przelobowała
Przemysława Mierzwę i wpadła

do siatki.

Kierownik drużyny Korony dziękuje za grę Markowi Gołąbkowi

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Polonia Warszawa - KSZO Ostrowiec 2:0 ( 1:0)

Skarceni za ataki
nie wykorzystał sytuacji sam na
Już w następnej
sam z Waldemarem Piątkiem. mogli wyrównać, ale
Osiem minut później bliski niu na polu karnym
szczęścia był napastnik KSZO
Koszul" .ani Sergio '
Wojciech Małocha - piłka po Tomasz Zetazowski
jego uderzeniu głową minimal- skierować piłki do
nie minęła słupek bramki Ma- żonej przez Mari
riusz Liberdy.
Po kolejnych
W 23 minucie Arkadiusz tach, Mateusz
Bąk w dobrej sytuacji, zamiast
niej chwili u
strzelać próbował wymusić rzut
się do strzału ~~ ... ua uo
karny, za co arbiter słusznie uka- zażegnał nH!bezoieczeń<hl
rał go żółtą kartką.
własną bramką .
Mimo słabiej postawy goW 73 minucie na
spodarze jeszcze przed przerwą metrów zdecydował
uzyskali prowadzenie. Już w Wyciszkiewicz , L
przedłużonym czasie gry polopiłkę przed siebie, a
niści wykonywali rzut wolny. Po
interweniujący Piotr
dośrodkowaniu Mateusza Bartt!biegł czyhającego na
czaka Rafał Lasocki przewrócił Zelazowskiego.
Arkadiusza Bąka i arbiter nie
Najlepszej okazji
miał wątpliwości dyktując rzut
wyższenia wyniku nie
karny. Igor Gołaszewski moc- stał wprowadzony po
nym uderzeniem nie dał szans Bartosz Tarachu lski.
bramkarzowi gości.
nieporozumieni a
W drugiej połowie mecz był gniewem Kowalskim
ciekawszy, w czym główna zasłu pastnik "Czarnych
ga piłkarzy beniaminka ekstra- 40 metra przed
klasy, którzy dążyli do zdobycia biegł z piŁką sam na
wyrównującej bramki. Z tego pogości , ale strzelił prosto
wodu musieli rozluźnić swoje go.
szyki obronne i gospodarze czę
Tuż przed końcem
ściej zagrażali bramce dobrze
spodarze zdobyli
usposobionego Piątka .
Po prostopadłym
W 48 minucie bramkarz riusza Pawlaka Maciej
KSZO odbił uderzenie Goła nie atakowany
szewskiego z ostrego kąta , a kilkanaśde metrów i z
obrońcy zażegnali niebezpie- . karnego zdecydował się
ski strzał lewą nogą . po
czeństwo wybijając piłkę z pola
karnego . Po kilku minutach Pią piłka znalazła drogę do
tek wybił na rzut rożny strzał gło Piątka.

Bramki: Igor Gołaszewski
{45 - karny), Maciej Bykowski {89).
Żółte kartki: Arkadiusz Kaliszan i Arkadiusz Bąk (Polonia),
Rafał Lasocki, Przemysław Cichoń i Mariusz Unierzyski
(KSZO).
,·
Sędziował Piotr Swięs (Katowice). Widzów 3000.
Polonia: Liberda - Kuś,
Dziewicki, Kaliszan, Żwirgżdau
skas - Gołaszewski, Malinowski,
Ekwueme, Bartczak (80 - Pawlak) -Bąk (72 ~ Tarachulski) , Bykowski (89 - Ciesielski).
KSZO: Piątek- Cichoń (64
- Pikuta), Kowalski, Unierzyski
(86 - Solnica), Lasocki - Krawiec, Batata (81-Toborek), Wy~iszkiewicz , Popiela - Małocha ,
Zelazowski.
Ostrowczanie, zwłaszcza w
drugiej połowie, zaprezentowali
się zupełnie dobrze. Przegrywając 0:1 ruszyli do odrabiania
strat. Nie udało się, a na domiar
złego gospodarze - wykorzystując odkrycie się ostrowczan zdobyli drugiego gola.
W pierwszej połowie gospodarze mieli przewagę, ale aż do
ostatniej minuty nic z niej nie
wynikało. Polonia grała wolno,
schematycznie i niedokładnie , a
goście ograniczali się do obrony
własnej bramki i nielicznych
kontrataków.
W czwartej minucie gry,
gospodarze mogli zdobyć prowadzenie, ale Maciej Bykowski

Wzaciętym pojedynku o piłkę walczą Emmanuel Ekwueme i J a rosław Popiela

Trenerski dwuglos
Józef Antoniak, trener KSZO:

wą Bąka .

jan Szostak:

Jeszcze wszystko
jest możliwe

Gol "do szatni" spowodował,

dokonać w składzie dwóch korekt
Rozmowa z prezesem SPN KSZO
i jeszcze wszystko jest możliwe . W . Janem Szostakiem.
najbliższym czasie na treningach
będziemy pracować nad wyelimiBył pan w Warszawie?
znakomitych sytuacji do strzelenia nowaniem błędów popełnianych
- Oczywiście , nie mogło
gola. Nięstety, nie wykorżystali ich przez defensywę, bowiem oba gole mnie tam zabraknąć . Nasza druTomek Zelazowski, Jarek Popiela straciliśmy po dość niefrasobli- żyna zagrała całkiem nieźle , ale
czy Wojtek Małocha. Dyktowali- wych zagraniach naszych defenso- akcjom brakowało wykończe
śmy warunki gry na boisku, ale to
rów. Takich bramek, jak pierwsza nia. Mówiąc wprost: zabrakło
odkrycie się kosztowało nas utra- dzisiaj nie wolno tracić . Sędzia siły ognia, co jest trochę dziwdolicza dwie minuty, my wykonu- ne, bowiem w ostatnich meczach
tę drugiego gola.
jemy rzut rożny i zamiast zagrozić napastnicy zawsze " coś " strzeChcę podziękować piłka
rzom za zdrowie, które "zostawi- bramce Polonii pozwalamy gospo- lali.
li" na boisku i za dobrą grę . Myślę , darzom wyjść z kontrą . Rzut wolże w następnym meczu powalczyny, a po chwili karny i tracimy gola
Czego brakowało im w sobomy o zwycięstwo. ll:zeba będzie "do szatni" .
tę?
-Myślę że chyba w decydujących momentach bali się brać
na siebie odpowiedzialności.
Widać to było jak zwlekali ze
Werner Liczka, trener Polonii:
strzałami . Umiejętności odpowiednie mają, więc raczej chodzi
tu o psychikę .
że w drugiej połowie musieliśmy
zmienić taktykę. Po przerwie podjęliśmy walkę i stworzyliśmy kilka

- Mimo zwycięstwa nie mam
zbyt wielu powodów do zadowolenia. Z formy z początku sezonu niewiele już pozostało. Pozostały dobra organizacja gry i
ambicja. Dzisiaj wygraliśmy
właśnie dzięki walce, bo w piłkę
graliśmy słabo . Mam nadzieję, że
w najbliższym czasie, gdy nie bę
dziemy rozgrywać tak dużej liczby meczów, jak dotychczas, pił
karze wrócą do dawnej dyspozycji.

6

Prawdę mówiąc odetchną
łem. Przegraliśmy cztery poprzed-

nie mecze w lidze i pucharach z
których już odpadliśmy, i właści
wie nikt nie znał przyczyny naszej
słabej gry. W obecnej Polonii brakuje rasowych napastników. Z konieczno sci na tej pozycji zaczął
grać Arek Bąk i jest naszym najskuteczniejszym zawodnikiem.
Musieliśmy wygrać , bowiem dla
niektórych była to ostatnia szansa. Nie powiem na co.

Co zmieniło się w grze KSZO
trenerem został Józef Antoniak?
Mocniejsza jest defensywa i
stabilniejsza pomoc. Pan Antoniak ma. u nas kredyt zaufania i
nie stawialiśmy mu żadnych zadań . Do końca pierwszej części
rozgrywek jeszcze trzy mecze, w
których trzeba zdobyć jak najwięcej punktów. Jeszcze wszystko jest możliwe .
(sts)
odkąd

W pogoni za piłką gracz Arkadiusz Bąk i Wojciech Małocha

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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_Dla kogo czwarte miejsce?

Kompletu jeszcze nie ma
mo imi
· by ły Wisła i Polonia
rzeczy mamy tuż przed
pierwsze? fazy. rozgry. obze druzyny zas ię w ostatniej koa mecz Wisły był naslaby. Zaskakuje mnie
Odry, która po zwycię
t odzi zapewniła sobie
,.czwórce". Nowy tredo gry tej drużyny spokolejki będą jed. e, bo wciąż toczy
o czwarte, premiowaW meczu Zagłębie
nie wykorzyszans. Tylko remis
sprawy na niczyB też trzy zespoły
awans - Pogoń ,
Legia. Na czwarte miejmają Śląsk, Ruch i
ma najmniej hoostatnich meczów,
a zaskakuje mnie
ie. Team bez gwiazd,
na maksimum swoększymi niespodziankolejki są na pewno po. u u siebie z Legią
'Sląska we Wronkach

z GKS.
drużyny KSZO

Na trzy kolejki przed zakończeniem
pierwszej części rozgrywek, wciąż
nie ma jeszcze kompletu drużyn,
które walczyć będą o tytuł mistrza
Polski. Do czołowej ósemki ligi
kandyduje co najmniej dziesięć
drużyn.

Grupa A:
Polonia Warszawa - KSZO
Ostrowiec 2:0 (1:0), Gołaszewski
45 kamy, Bykowski 89. Widzów
3000.
Widzew Łódź - Odra Wodzisław 1:2 (0:1), Szemoński 80 Sosin 5, 62. Widzów 3000..
Zagłębie Lubin- GKS Katowice 2:2 (1:1). Osipowicz 15,87- Ku- ·
bisz 19 kamy, Bała 58. Widzów 3000.
Wisła Kraków - Górnik Zabrze ~ : l (1:1). Choto 2 samobójcza, Zurawski 90 kamy - Lekki 20.
Widzów 7000.

GrupaB:

Ostrobrakuje konsolida- Grupa A
1.Wisła
. Ci pilkarze mają
IIP I PI•nn<r • ale jakoś nie
2. Odra
wykorzystać na bo3·. Polonia
że beniaminek z
4. Zagłębie
inimalne szanse,
5. Katowice
się do pierw- .
6.KSZO
. Musieliby wygrać
7. Górnik
mecze.
8. Widzew
(sts)

Nad

. ,

Amica Wronki - Sląsk Wrocław 1:1 (0:1). Zieńczuk 53- Wasilewski 2. Widzów 2000.
. Grodin Dyskobalia Grodzisk Wlkp. - Legia Warszawa 2:3
(1:2), Rasiak 21 , 55 kamy - Kucharski 23, Karwan 38, Piekarski
85 . Widzów 3000.
Pogoń Szczecin - Stomil
Olsztyn 3:0 {l :0). Biliński 42, Gę
sior 73 kamy, Podbrożny 77. Widzów4500 .
Ruch Chorzów - .ąKS Fameg
Radomsko LO (1:0). Srutwa 13.
Widzów 2476.
(soy)

Dariusz Gęsior (z prawej) z Pogoni Szczecin, podczas wczorajszei spotkanie 3:0.
'•
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11
11
11
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22
1g
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15
11
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7
7
5
5
4
3
2
3

1
1
4
2
3
2
3

o

3
3
2
4
4
6
6
8

21-11
21-14
18-10
16-6
14-17
13-15
10-18
8-20

kłopotom piłka
wygrywają

i zachowugrupy B. Szczecinian
nawet takie "drob.. okradzenie ich stanocy, przed meczem ze
meznani sprawcy ukra. około 820 metrów
mającego stuoświetlenia elek-

Szczecin

trycznego. Prace przy' instalacji
sztucznego oświetlenia na stadionie Pogoni miały być zakończone
w końcu listopada. Funkcjonariusze policji prowadzącej śledztwo
zwracają uwagę, że tak duża ilość
kabla musiała zostać wywieziona miniciężarówką - w tej sytuacji zwraca uwagę brak zabezpieczenia obiektu.

Policja prowadzi także postępowanie dotyczące kradzieży
w szatni piłkarzy Pogoni. Ośmiu
zawodnikom i trenerowi skradziono niedawno, podczas treningu, dokumenty,- pieniądze, karty
kredytowe.
Piłkarzom wypada pozazdrościć odporności psychicznej.
(soy)

Pod ligową kreską

Widzew · l:.ódź
· · slabY mecz łodzian
Wodzą nowego tre~
~~;:
Wdowczyka.
1
a dni temu Wiw meczu pucharoPolonię, klub,
zdobył miale Widać, że szkolzzował zawodni~a to spotkanie
grac o ligowe punkty:
Jaką - z mały5p .

mi wyjątkami -prezentują łodzianie w tym sezonie. Filkarze Odry
Wodzisław, po raz pierwszy w historii, wygrali w Łodzi z Widzewem. Sukces piłkarzy z Wodzisławia był jak najbardziej zasłużony,
bo Widzew na dobrym poziomie
grat zaledwie kilkanaście minut.
Przed spotkaniem doszło
do nieprzyjemnej sytuacji, kied?'
to porządkowi stojący przy weJściu nie chcieli wpuścić na stadion
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11
11
11
11
11
11
11

21
20
1g
15
15
12
11
8

11

6
6
5
4
4
3
3
2

3
2
4
3
3
3
2
2

2
3
2
4
4
5
6
7

16-11
26-14
·1g·14
20-20
11-15
g-11
16-20
10-22

li liga

ligową kreską

Pogoń

Grupa B
1. Pogoń
2. Legia
3. Amica
4. Śląsk
5. Ruch
6. Fameg
7. Graclin
8. Stomil

~~
jednego z najbardziej zasłużonych
dla Widzewa trenerów - Leszka
fezierskiego. Kłopoty z wejściem
na stadion mieli też, m.in. , piłkarz
Widzewa Paweł Bocian i łódzki
sędzia pierwszoligowy Krzysztof
Zdun ek.
Ciekawe co było powodem?
Czy dbałość o klubową kasę czy
też działacze Widzewa nie chcieli, aby więcej osób oglądało kiepską grę ich drużyny?

Wyniki spotkań 14. kolejki:
Bezbramkowym remisem zakończył
GKS Bełchatów - Tloki Gosię mecz dwóch najlepszych drużyn
rzyce 0:3 (0:1) , Górnik Łęczna drugiej ligi pillcarskiej, w którym lider
Włókniarz Kietrz 3:0 (1:0), JagielLech Poznań podejmował drugi
lonia Białystok- Polar Wrocław 4:0
· (2 :0) , KS Myszków- Odra Ryan zespół tabeli Orlen Płock.
Opole 1:0 (0:0), ŁKS Łódź- CeraDla Iechitów, jedynej druży . mika Opoczno 4:1 (0:0), Orlen
ny drugoligowej bez porażki , był
Płock - Lech Poznań 0:0, Szczakoto szósty remis. Dla Orlenu, spad- wianka Jaworzno- Górnik Polkokowicza z ekstraklasy, było to na- wice l :0 {l :0) , Świt Nowy Dwór
tomiast piąte spotkanie, zakończo Mazowiecki - Arka Gdynia 3:1
ne podziałem punktów. Płocki ze(2:1) , Zagłębie Sosnowiec- Ruch
spół ma nadal jeden punkt straty
Radzionków 3:0 (l :0) , Hutnik Krado Lecha.
•
ków- Hetman Zamość 2:0 (0:0) .

1. lech
2. Orlen
3. Świt
4. Szczakowianka
5. Hetman
6. Bełf:hatów
7. Ceramika
8. Tłoki
g_ Górnik
10. Zagłęb ie
11. Górnik
12. Ruch
13. Włókniarz
14. Polar
15. Jagiellonia
16. ŁKS
17. Odra
18. Hutnik
1g. Myszków
20. Arka

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
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2
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5
3
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3
7
6
3
5
6
7
3
3
3
2
5
2
4
1
6

o
1
3
4
4
2
3
5
4
4
4
7
7
7
8
6
8
7
g
6

22-4
21-10
17-12
27-21
24-16
16-10
22-18
14-20
18-13
18-15
11-14
16-21
8-16
12-23
15-1g
17-17
14-22
15-21
17-25
14-21
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Słowo o sporcie
Mecz kolejki: Bucevia - OKS

Młodość
młodość

kontra. ••

Bucavia Bukowa- OKS Opatów 1:1
(0:0). Bramki: Szymkiewicz 85Kosiór49.
Bucovia: Dobrowolski -Bała ,
Ja mrozik, Bielecki , Kowalski Fryc (35 P. Wilk), Toporek, A Wilk,
Podsiedlik (46 Spurek, 65 Sornat)
- Szymkiewicz, R. Wilk.
OKS: Kruk - Włodarczyk ,
Heba, Kula, 1\varóg- Książka (55
Malczyk, 65 Machniak), Kosiór,
Pąlak (76 Górczyński) , Chruściel
- Zelazowski, Strzałka .
Na boisku w Bukowej spotkały się dwie najmłodsze druży
ny ligi. W pierwszej połowie_ przewagę mieli gospodarze, ale me wy-

l

korzystali kilku dogodnych s~u
acji. M.in . z rzutu wolnego piłką
w słupek trafił Bała . Goscie przeprowadzili kilka kontrat?ków, ale
po dośrodkowaniach Zelazowskiego nie miał kto zamknąć akcji .
Niespodziewanie, na począt
ku drugiej części prowadzenie uzyskali goście, gdy w zamieszaniu
podbramkowym piłkę do bramki
Bucovii skierował Kosiór.
GQspodarze ambitnie atakowali i na pięć minut przed końcem
wreszcie mogli się cieszyć z wyrównania. Po podaniu Radosława
Wilka w "okienko" bramki OKS
strzelił Szymkiewicz.
SŁAWOMIR SIJER

Świętokrzyska NHL w Świniarach

Odpoczynek lidera
Kilka niespodziewanych wyników
uzyskano we wczorajszych meczach
ligi okręgowej.

Kto strze lił- wyg~ał ,
Skała Tumlin - Swit Cntielów
1:0 (0:0) . Piptrowski 74.
.
Skała : Zyła- Młodawski, Rydzewski , Kaniowski - Waldo n ,
Gała, Drogosz, Chwastowski, ( 46
Rękas) , Dulak- Słoń, Piotrowski.
Świt : Kołat- Sejdziński , Cielebąk (84 Piasecki) , Cieloch - Ję
drzejewski, Paszyński , Mazur, Sokół (80 Sołtykiewicz) , Piwowarek
(75 Dulny) -Barański , Kowalski
(75 Domurat) .
W tym bardzo zaciętym i wyrównanym meczu wygrał ten, kto
strzelił gola. Udało się to Skale.
W 74 ntinucie, po rzucie z autu ,
Drogosz przedłużył piłkę do Piotrowskiego, a temu pozostało tylko dopełnić formalności.

Bić

'

r

Op iłkę walczą Grzegorz Chruściel i Daniel Podsiedlik

"Słowo"
e Jedenastka jedenastej kolej-

okręgowej : ~obis (Łysica)
Kowałski (Rudki), S iedź (Novico) ,
Chuchmała (Cukrownik) , Drogosz
(Skala), Nędza (Z enit), Lelek (Bu-

ki ligi

lidera

Zenit Chntielnik- Łysica Bodzentyn 1:2 (1:0) . Gulas 9- Findra! 50, Pająk 72 .
Zenit: Stochmal- Rożkiewicz ,
K. Majewski, lrski (60 J. Radwań
ski) -M. Radwański (75Zamojski) ,
Nędza , Pająk, Puchała, Zaclorski
- Gulas, Skrzypczyk (65 Pawłowski).
Łysica : Kamiński (20 Nobis)
- Jarosiński , Dróżdż , WawrzyckiBieniek, Pająk, Muszyński, DuJę
ba - Pindral, Hajdenrajch, Kręcisz
(13 Jańczak) .
Kolejnej porażki na własnym
boisku doznał Zenit, który zachował jednak fotel lidera. Gospodarze zdobyli szybko prowadzenie,
ale w drugiej połowie więcej goli
strzeliła Łysica . Najpierw Pindral
wykorzystał błąd bramkarza ,
a wynik po solowej akcji ustalił Pająk . - Z a tydzień pauzujemy,
a wszystko wskazuje na to, że przyda się moim piłkarzom trochę odpoczynku - powiedział nam trener
Zenitu Robert Solnica.

na boisku
sko),_Sokół (Świt) , Pindral (Łysi
ca) , Z elazowski (Opatów) , Matera
(Piaskovianka).
e Zdjęcie poniżej wykonaliśmy w sobotę na stadionie w Bu-

kowej . Osobę zaznaczoną kółkiem
tradycyjnie zapraszamy do redakcji w godzinach 9 - 15 po odbiór
nagrody.
(sts)

Udana interwencja bramkarza Zenitu Łukasza Stochmala

Co dwie głowy.. .
AKS Busko - Nidzianka Bieliny 2 :1 (1:0) . Banaszek 31
i T Adamczyk 53 dla Buska.
AKS : Sliwa - Załęcki G (82
Chmielewski) , R. Kosela, Adamczyk, Jędrzejczyk, Rzepecki (70
Szlema), Adamczyk W, Z . Kosela
(72 Wach) , Z awadziński , Banaszek (65 Woźniak) , Lelek.
Gospodarze strzelili dwa ład
ne gole- oba po uderzeniach_gł<;>
wą. Nidzianka walczyła amb1tme
do końca i strzeliła honorowego
gola w 90 minucie.

Jak wNHL

Novico Świniary - Fiaskoviaoka Piaski 4:7 (2:4) . Stolarewicz 11,
Szkutnik 22, Zbyradowski 47, Tomecki 76- Matera 3, 40, 43, Więc
kawski 32, 90, Ozga 74, Faryna 85.
Novico: Maziarz (46 Pio trowski) - Misiak, Tomecki, Mikus,
Śledź , Urbański , Zbyradowski ,
Szkutnik, Kalinowski, Pruś (46
Roguz), Stolarewicz.
Piaskovianka: Olesiński Koper, Cieślak , Tkacz , Dudek?
Baliński, Więckowski, Albin, Faryna, Matera, Ozga.
Bardzo dobry i - wbrew pozorom - wyrównany mecz, w któ-

Najlepszy m~cz
Cukrowmk
nik Miedzianka 3:!
Cukrowni ka : .
szewski i Jaworski.
Gospodarze
szy mecz w tym
nie wygrali. To była
rażka Górnika. . her
Pauzował WIC

Góra.

Tabela
1. Zenit
2. Górnik
3. Piaskovianka
4. Łysica
5. Skała
6. Świt
7. Wicher
8. Cukrownik
9. Bucovia
10. Rudki
11. AKS
12. Novico
13. Nidzianka
14. OKS
15.Sparta

11
10
10
10
10
10
10
11
11
10
11
10
10
10
10

25
21
19
18
17
16
15
14
13
12
11
9
8
8
6

8-1 ~2

6·3-1
5-4-1
4-6-0
5-2-3
5-1-4
4-3-3
4-2-5
3-4-4
3-3·4
3-2-6
2-3·5
2-2·6
2-2·6
2-0·8

w następnej kolejce (29-21 października) ;

-skała.
Fiaskoviaoka - Rudki, Swit - Sparta, O_PatoWvico·
Bucovia, G órnik - Busko, Łysica- Cukrowmk, No
je Zenit.

8
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Słowo o sporcie
ki: Nowiny ~ Piast 6:0 (3:0)

Porażki

Czarnych i Jezierskiego

nostro~y~~m~~~~!. Alit nowym liderem
·. Piwowarczyk 14,
· 30, S. Ubożak 44,
85.
Haczkiewicz - RaŚliwa, Kubiec, Ł.
'
·, Pawłowski,
, S. Ubożak
- Piwowarczyk,
Babiarski - Papierz,
Obarzanek
Stajniak), StaDzikowski) -KuLatkowski (78 Hanć-

podopiecznych Marka Parzyszka.
W drużynie Nowin wyróżnili się
Szymon Ubożak, który nie tylko
strzelił dwie ładne bramki, ale przy
dwóch kolejnych "zaliczył" asysty.
Dobre spotkanie rozegrał także
Łukasz Piwowarczyk, który sprawiał sporo kłopotów defensywie
Piasta Chęciny.
O przewadze gospodarzy najlepiej świadczy fakt, iż rywale w
ciągu 90 minut gry oddali zaledwie jeden celny strzał na bramkę
Jarosława Haczkiewicza, a było to
na początku spotkctnia, jeszcze
przy stanie 0:0.
Wprawdzie można było się
spodziewać porażki zamykającej
tabelę drużyny Piasta, jednak takie derbowe mecze rządzą się swoimi prawami i każdy rezultat jest
w nich możliwy. W sobotę druży
na z Chęcin tylko w pierwszej fazie spotkania próbowała dotrzymać kroku rywalom, a po przerwie
praktycznie spasowała i Nowiny
mogły odnieść jeszcze wyższe zwycięstwo.

11kolejlcapilkarskiejświętolcrzyskiej
IV ligi zn6w przyniosła zmianę lidera.

Czarni Połaniec - Nida Piń
czów 1:2 (0:2).
Bramki: Mikoda 82 - Kłos 25,
Głuc42.

Czarni: Kopeć- Maruszewski,
Bębacz, Dobrasiewicz (52 Kamiń
ski) , Urbański - Mikoda, Staniek
(49 Kiciński), Mierzwa (80 Walczyk) , Dudęk (58 Kajda), RozmusJanowski.
Nida: Baran - Madej (70 Kucybata) , Łapot, Kudełka, Głuc- Baliński , Jaworek, Kłos, Mika- Gil (80
Rechowicz), Francuz.
S,ędziował. M. Szrek. Widzów
300. Zółte kartki: Dobrasiewicz,
Mamszewski oraz Jaworek, Gil,
Mika.
Konfrontacja lidera z trzecim
zespołem tabeli nie zawiodła oczekiwań i była ciekawym widowiskiem. Kibice gospodarzy musieli
jednak priełkńąć "gorzką pigułkę"
bowiem podopieczni trenera Dariusza Swietlika zeszli z boiska pokonani. Czarni zaczęli grać od 46 minuty meczu, kiedy Nida prowadziła
już 2:0. Goście zagrali w pierwszej
połowie bardzo dobrze i z wyrachowaniem wykorzystali dwa szkolne
błędy defensywy Czarnych. Gospodarze odpowiedzieli tylko golem,
zdobytym strzałem w okienko z 17
metrów przez Mikodę.
Wisła Sandomierz
Orlęta Kielce 2:1 (1:0).

Kit kolejki'

(wid)

15 p .

Sobotnio-niedzielna kolejka świętokrzyskiej IV ligi
zadała kłam twierdzeniu, że
własne boisko jest istotnym
atutem, a jak niektórzy twierdzą połową sukcesu. Któż bowiem mógł przypuszczać,
że mające duże aspiracje zespoły Czarnych Połaniec oraz
Jezierskiego Orlicz Suched- .
niów zostaną "upokorzone"
i to na oczach swoicłi kibiców.
Stawką obu spotkań był fotel
lidera tabeli, który powinien
tym bardziej umotywować zawodników do walki od pierwszej do ostatniej minuty. Tymczaeem futboliści z Połańca na
dobre wzięli się do roboty dopiero po przerwie, natomias~
suchedoiowianie nie potrafili
sworsować defensywy Granatu/.Ruchu. Inna sprawa,
że derbowe mecze Suchedniów- Skarżysko od lat niosły
z sobą zaskakujące rozstrzygnięcia. Kolejny "poskromiony" wczoraj gospodarz to Hetman Włoszczowa, któremu
lekcji skutecznego futb~lu
udzielili piłkarze Alitu Ozarów.
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- Cersanit

Bramki: Leptacz44, Mazur47
- Pocheć 55.
ąędziował. M. Łosiak. Widzów
300. Zółte. kartki: Leptacz, Saliou
oraz Kwaśniewski, Biały. Czerwona kartka Salio u 87.
Wisła: Przygoda- Chorab, Leptacz, Abram, Łukawski- Kodyra (80
Radłowski) , Wącisz, Mazur, Saliou
- P. Pacholczak (65 Sykucki ),
Rauch.
Orlęta : Dąbrowski - Szpiega,
Pindral, Stokowiec, Biały- Pawlik,
I:atyga, Kwaśniewski, Kilim, Pocheć,
Zak.
W tym wyrównanym meczu
nieco skuteczniejsza okazała się
drużyna gospodarzy, która zainkasowała komplet punktów. Tuż przed
przerwą Jacek Leptacz wykazał się
najlepszą intuicją· w podbramkowym tłoku i z 5 m zdobył prowadzenie dla Wisły. Zaraz po wznowieniu
gry Jerzy Mazur, strzalem z 9 metrów, podwyższył na 2:0 W 55 min
honorowego meczu po rzucie wolnym Grzegorz Pocheć zdobył gola
głową. Na wyrównującego gola gościom zabrakło jednak czasu.
Hetman Włoszezowa-Alit Cementownia Ożarów 0:3 (0:0).
Bramki:. Szymczyk (samobójcza) 50, Donoch 67 , Gołda 80.
Sędziował. T. Marynowski .

11 kolejki
Jedenastka kolejki :. Świdwiński (Wierna) - Głuc {Nida), Chołuj (Granat Ruch), J . Smolak
(Alit) S . Ubożak (Nowiny), Kłos
(Nida) , Łoboda (Naprzód) , Dude~
(Naprzód), Piwowarczyk (Nowiny), Gołda (Alit), Stępień (HEKO) .
Za tydzień: HEKO- Spartakus, Cersanit Orlęta - Nida, Alit Czarni, Granat\Ruch - Hetman,
Końskie - Jezierski, Sparta - Naprzód, Piast -Wierna, Wisła- Nowiny.
(d )

· Widzów 500. Żółte kartki : Kozieł Detka. Uderzona przez niego piłka
oraz Balmas.
odbiła się od klatki piersiowej bramHetman: Miernik - Skiba, karzowi Sparty. Najszybciej dopadł
Szwajkowski, Kozieł, Łodej - Wol- do niej Piotr Ku kuła, który nie miał •
ski (70 Kozłowski) , Szymczyk (81
trudności ze zdobyciem gola. Potem
Stawowczyk), Mizgała, Kwapisz, ·jeszcze okazje do podwyższenia reKorytkawski (81 Milewski) , Rak.
zultatu mieli Kochanowski oraz
Alit: B. Smolak - Gierczak, Kukuła, jednak w pierwszym przyKról, Błajszczak, Klimek (64 Goł padku skutecznie interweniował
da) , Donoch-Czarnota (77 Barań Rogoziński , zaś w drugim gości
ski), Sejdziński, Balmas (83Tarkow- z opresji wybawił słupek.
ski) , Gołębiowski, J., Smolak.
Hetman nie grał tak źle, jakby
Naprzód Jędrzejów - MKS
na to wsj<azywał wynik. Gospoda- Końskie 3:1 (1:0).
rze już przed przerwą mogli zdobyć
Bramki: Łoboda 25, Dudek 50
prowadzenie, jedn·a k grali niesku(kamy), Wlktorowicz (samobójcza)
tecznie. W 50 minucie Wojciech 76- Róg61.
Szymczyk, powrzutce Jakuba Smo~ędziował : S. Góźdź. Widzów
laka, interweniował tak nieszczęśli 500. Zółte kartki: Gąsior, Juszczyk,
wie, że glową skierował piłkę do Zieliński oraz Hanc, A Jarząb; czerbramki Dariusza Mremika. Samo- wona kartka: Hanc (89 min).
bójczy gol podłamał gospodarzy,
Naprzód: Adamczyk- Kośmi
którzy próbując odrobić straty, jesz- der, Gasior, Juszczyk, Dudek (81
cze dwukrotnie dali.się w prosty Gliszewski) - Stolarczyk, Osiński ,
sposób skontrować rywalowi.
(69 Przekaza), Krupa, (60 Kotwa),
Zieliński - Łoboda, Skorodz.ień .
Wierna Malogoszcz - HEKO
Końskie: Wilk- Hanc, Ocetek,
Czermno 0:0.
M. Jarząb, Wiktorowicz, A Jarząb
~ędziował . P. Rębosz. Widzów
Komisarski, Stimisze~ski (78 Przy600. Zółte kartki: Grzyb Patyński ,
była}, Róg, Myśliwy, Swiercz.
Kudeń oraz Jończyk, Lulukowski,
W tym dość wyrównanym meMil czarek.
czu więcej sytuacji strzeleckich wyWoiema: Świdwiński - Mala- pracował sobie Naprzód, który zaga, Piotrowski, Jakubczyk, Kudeń,
służenie zwyciężył. Listę strzelców
Bodzioch - Grzyb, Drej, P. Kleszcz otworzył Robert Łoboda, który w
(46 Patyński), M. Kleszcz, Przybysz 25 minucie popisał się ładnym pla(60 Ziętal).
sowanym strzałem z 12 m, po któHeko: Winckowicz - Lulkaw- rym piłka trafiła w "okienko" bramski (85 Wójcik) , Milczarek, Joń ki Końskich Ten sam gracz wypraczyk, Sobieraj- Zaczkawski (80 Ci- cował także drugą bramkę dla gochosz), Dec, Matu szczyk, Łuszczyń spodarzy, gdyż to właśnie, po faulu
ski - Stępień (61 Nowakowski),
na nim bramkarza MKS, arbiter
Bętkowski .
odgwizdal "jedenastkę".
Przez większą część spotkania
optyczna przewaga w tym spotkaJezierski Orlicz Suchedniów
niu należała do gości. Nie potrafili -Granat Ruch Skarżysko 0:1 (0:0).
jednak udokumentować jej strzele. Bramka: Nowak 64.
niem bramki. Inna sprawa, że barSędziował. K. Łodej. Widzów
dzo dobq:e był wczoraj dysponowal tys. Żółte kartki: Bąk, Chołuj, Stany golkiper Wiernej. Wybronił on
niszewski .
między innymi groźne strzały Stęp
Jezierski: Kustra- Todorowski
nia, Sobieraja, Bętkowskiego i Za(46 Bator) , Sobura, Białosukna
czkowskiego.
- Mosiołek, Dziubel (65 Mendak),
W Piasta, Górecki , Lelonek (46
Spartakus Daleszyce - Sparta Wawrzeńczyk) -Adwent, Bracha.
Owikozy 1:0 (1:0).
Granat/Ruch: Rafałski - Bąk,
Bramka: P. Kukula 19.
(58 Raczyński) , Chołuj, Snopek,
Sędziow.ał: .Ł. Batugowski.
Staniszewski - Pacek (87 Lange) ,
Widzów 300. Zółte kartki: Janiczek,
Dróżdż, Jastrząb, Górlicki- Kobryń ,
Jedynak oraz Łukawski , Woźniak.
(46 Kotwica), Nowak (73 Susz) .
Spartakus: Palka- Kozub, BaPierwsza połowa derbowego
nasik, Janiczek (63 Jedynak) , Wilk
meczu nie mogła przypaść do gu(68 Latała)- Kochanowski, Detka, stu kibicom . Oba zespoły grały
Pawłowski, P. Kukula - Mochocki,
z wzajemnym respektem, a sytuacje
Wicha (88 Meresiński) .
pod obiema bramkami można było
Sparta: Rogoziński - Fachol- policzyć na palcach. Po przerwie
czak (67 Kukiełka), Stępień , Ozi- optyczną przewagę uzyskali goście,
mek, Ulok - Łukawski, Dudziak, którzy w 64 minucie zdobyli gola
Woźniak, Kruk - Mazur (81 Górna wagę trzech punktów. Rzut wolski) , Szymański .
ny egzekwował Tomasz Chołuj,
Goście przyjechali do Dalepodał do Jarosława Packa, który
szyc z nastawieniem na obronę
zdecydował się na strzał. Dominik
bezbramkowego remisu i taktyka ta
Ku s tra interweniował niezbyt pewnie przyniosła im po'>'{odzenia. W nie, a odbitą przez niego piłkę Ce19 minucie rzut wolny z odległośc i zary owak z 4 metrów umieścił
20 metrów egzekwował Edward w siatce.

1. Alit
2. Nida
3. Granat Ruch
4. Czarni
5. Jezierski
6. Nowiny
7.HEKO
8. Orlęta Cersan ił
9. Spartakus
10. Hetman
11. Wierna
12. Końskie
13. Naprzód
14. Wisła
15.Sparta
16. Piast

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

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

24
24
23
23
22
21
21
16
14
13
13
10
10
8
- 6
4

8

o

7
7
7
7
6
6
5
4
4
4
3
3
2
2
1

3
2
2
1
3
3
1 .
2
1
1
1
1
2

o
1

3
1
2
2
3
2
2
5
5
6
6
7
7
7
9
9

2~ -1 o
21- 6
19-12
18-12
•18-14
23- 8
17- 7
10- 8
11-14
11-10
16-21
12-18
11-22
8-19
12-21
6-32
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Słowo o sporcie·
W IV lidze

piłkarskiej

Pięć

goli

Szydłowianki
Bramki: Sasa! (8)
czyk_ {lO) , Lurlew (37),'
(41 1 73}, dla gości
(Nowak, 44) .

Piłkarze

Mazowsza Grójec nie
popisali się, tracąc punkty na
własnym boisku. Takie radomska
Broń nie może odnaleźć formy.
Męki

Szydłowia nka :

Siudek, Szcześniak
niak) , Nowak,

lidera

Nowocień ,

Kowalczyk, Jońca.
Ligowy debiut
·westra Łyżwy
okazale. Piłkar ze
odzyskali sku tec
rozprawili się z ekipą
Inna sprawa, ż e rywale
specjałnie mocni.
Gospodarze
mocnego
nucie Mariusz

MAZOWSZE Grójec- MAZUR Karczew 1:1 (0:0) . Bramki: Łotysz (83 min) dla Mazowsza oraz Przybysz (71) dla Mazura . .
Sędziował Borkowski (Warszawa). Widzów 400.

.

MA.ZOWSZE: Łukiewicz
- Sianowski, Główka; Gołowicz,
Urbański - Gaik, Rogulski, Fapierz, Kotański (80 Łotysz) - Ko·
mar, podołiński.
Zółte
kartki: Główka
i Urbański (Mazowsze) . .
"Ciężka jest dola lidera"
- chciałoby się powiedzieć po sobotnim meczu Mazowsza z Mazurem. Gospodarz.e na własnej
skórze przekonali się , że przodownictwo w tabeli wcale nie
musi być lekkie, łatwe i przyjemne. Mimo przewagi "sadownicy"
nie potrafili sforsować skomasowanej defensywnych przyjezdnych. Taką postawę graczy Mazura można było przewidzieć, śle
dząc wcześniejsze dokonania
gości. Drużyna z Karczewa sły~
nie w IV lidze z tego, że co prawda nie strzela zbyt wielu bramek,
ale jeszcze mniej traci. Jedyną
receptą na przełaman·ie szyków
obronnych Mazura wydał się
atak pozycyjny. Mazowsze jednak, jak większość drużyn, w tym
elemencie nie radziło sobie najlepiej . Stąd problemy lidera.
Przed przerwą, mimo dwóch
dogodnych okazji Marcina
Urbańskiego i Roberta Podoliń
skiego, to goście byli bliżsi uzyskania prowadzenia. W l O minucie Kamiński z rzutu wolnego
przymierzył w samo "okienko",
na szczęście dla Mazowsza Tadeusz Łukiewicz był na posterunkuj końcami palców wybił piłkę
na rzut rożny.
Po przerwie kibice wreszcie
doczekali się goli. Zaczęło się
niepomyślnie dla gospodarzy. W
71 minucie goście wykonywali już
na połowie Mazowsza rzut z autu.
Marcin Roguiski tak niefortunnie odbił piłkę głową, że przejęli
ją rywale. Szybki przerzut na drugą stronę boiska i Przybysz w sytuacji sam na sam nie dał szans
Łukiewiczowi. Napastnik z Karczewa zrewanżował się tym samym bramkarzowi GKS za sytuację sprzed kilku minut, w .której
to golkiper Mazowsza był górą.
Po stracie gola miejscowi
nadal atakowali, ale napastnikom brakowało skuteczności.
Być może działo się tak dlatego,
że w ich szeregach brakowało
bramkostrzelnego Andrzeja Sazonowicza, z którego usług trener Mariusz Sobczyk definitywnie zre~gnował. Wreszcie, w 83
minucie, honor gospodarzy uratował wprowadzony 180 sekund
wcześniej na boisko Piotr Ło
tysz, który sprytnym strzałem z
pola karnego doprowadził do
remisu.
Chwilę później, rozstrzygającego o losach spotkania gola
mógł zdobyć Ireneusz Komar, ale
piłka po. jego strzale głową minęła spojenie słupek z poprzeczką.

zespołową akcję

rzeniem z 20
gości Jarosław
skapitulowa ć .
Michał Kowa lczyk

kapitalnym rajdem
iska, mijając rywali
mista. Gdy wp adł w
strzełił· w lewy róg.
czątku przyj ezdni
-Michał Ko~alczyk (w środku) w powietrznej akcji. Napastnik z Szydłowca i tym razem wpisał się na listę strzeJców
pierwszej czę ści gry
tym stojące na wysokim pozio- pozbierać i raz po raz
słupka. Jedenaście minut później
Derby dla Video
nie popisał się natomiast Przemy- mie widowisko. Słaba to jednak czałi do groźnych
ROL MOT VIDEO Ciepie- sław Pyrka. Ten z kolei tak nie- pociecha dla radomian, bo punk- własną bramką. Na
szył Artur Lu dew, a
lów - ZWOLENIANKA 1:0 fortunnie przyjmował piłkę , że ty pozostały w Piastowie,
W pierwszej połowie walka Piotr Jońca tu ż p
zamiast do pustej bramki, po ude(0:0). Bramka Nędzi (90).
rzeniu kolanem z 4 metrów, prze- toczyła się głóWfile w środku poła . . Humorów pił karzom
Sędziował J. Fochyiski (RaObie drużyny zagrały ostrożnie , nie poprawiło nawet
dom) . Widzów 300.
niósł futbolówkę nad poprzeczriusz Nowak niefort
badając możliwości przeciwnika.
VIDEO: Kozłowski - Rusin, ką.
Otręba, Chmurzyński, Mróz
Przed przerwą goście , choć Choć żadnemu z zespołów nie wał wybić pi łkę i trafil
snej bramki.
udało się w tym czasie wypraco-Domagała , Buczek (46 Nędzi),
często atakowali (bardzo dobra
W drugiej polowie
Pyrka, Zięba (78 Rybicki) - No- gra skrzydłami) , to w sumie ani wać stuprocentowej okazji, kibiraz nie napędzili strachu Leszko- ce nie m9gli narzekać na brak wyrównała , ale byto to
wak, Bielecki.
ZWOLENIANKA : Minda wi Kozłowskiemu. Najbliższy emocji . Swietnie spisywali się podopiecz nych Łyżwy.
- Lasek, P. Oczkowski, Gregor- pokonania bramkarza Video był obaj bramkarze - Paweł Pazdan wyraźnie sp uścili z
czyk- Luśtyk, K. Oczkowski, M . grający trener Zwalenianki Ma- (Piast) i Sławomir Bielecki to, w końcówce Jońca
Oczkowski, Stypiński , Chołuj rek Oczkowski, który potężnie (Broń) . Najlepszej okazji dla go- wpisał się na listę
łając wynik meczu ...
ści nie wykorzystał Radosław Sestrzelił z dystansu. Ale to działo
(64 Jaskólski) -Rogala, Bilski.
Jedenastka koleJki:
Czerwona kartka: Bielecki się już po zmianie stron, w 60 nator, który z kilku metrów strzeŁukiewicz (Mazowsze)·
lił wprost w golkipera. Sporo stra(Video) - 52 min w efekcie dru- min.
Jak już wspomnieliśmy, de- chu rywalom napędzili też Piotr Sianowski (Ma
giej żółtej, za niesportowe zacho·
Cichawa i Michał Kucharski . riusz Siudek (S
cydująca dla losów ktmfrontacji
wanie.
Od rozczarowania, niepew- okazała się ostatnia minuta. Miejscowi najbliżej zdobycia gola Tomasz
ności i złości do zwycięstwa - tak
Wówczas wprowadzony po prze- byli po akcjach Pawła Dułjasza i Konrad Główka
Paweł Gaik (M
w skrócie można podsumować rwie Nędzi zdecydował się na in- Krzysztofa Gąsiewskiego .
(Video ),
Po zmianie stron piłkarze Buczek
postawę Roi Motu Video w derdywidualną akcję i po przebiebowym pojedynku ze Zwolenian- gnięciu z piłką kilkunastu me- Piasta od razu ruszyli do natarcia i Oczkowski (Zwale
ką . W trakcie gry los jakby się
trów nie dał szans Mindzie na z miejsca zepchnęli rywali do de- Piotr Łotysz (Ma
fensywy. W 57 minucie piłka od- Nędzi (Video}, Piotr
sprzysiągł przeciwko podopieczskuteczną interwencję. Kilka
nym Jerzego Leszczyńskiego . W chwil wcześniej bliski szczęścia biła się od jednego· z obrońców dłowianka).
Inne wyniki: U
przerwie gospodarze stracili naj- był Nowak, ale jego strzał głową Broni, do futbolówki dopadł Jacek
lepszego w swoich szeregach Ro- tuż przy słupku zdołał sparować Miąsko i silnym strzałem z kilku wa - Świt Warszawa l:
mana Buczka, który z powodu bramkarz przyjezdnych.
metrów uzyskał prowadzenie dla Korona Góra Kalwana
kontuzji mięśnia dwugłowego
Kibiców z pewnością zain- gospodarzy. Strata bramki podcię seczno, Porliasie
uda musiał pozostać w szatni, a teresuje fakt, że w barwach Zwa- ła skrzydła przyjezdnym, którzy laski - Pogo ń
kilka minut po wznowieniu gry lenianki wystąpił wychowanek przez prawie kwadrans nie potra- wiecki 2:0 (0 :0) ,
RadomiakaRobert Rogala, ostat- fili uporządkować swoich szere- - rzew - Pogoń Siedlce
czerwoną kartkę za "pyskówkę"
z sędzią otrzymał Mariusz Bie- nio zawodnik kieleckiej Korony, gów. W 62 minucie bliski podwyż
11 Zl
lecki. Wówczas wydawało się, że o którego powrót na Struga czy- szenia wyniku był Tomasz Siennic- 1. Mazowsze
11 24
miejscowi są bez szans w starciu nili starania działac~e "zielo- ki , który posłał piłkę minimalnie 2. Korona
11 Z3
3.
Piast
z konsekwentnie grającymi rywa- nych".
obok słupka . Potem inicjatywę
11
Z2
4. Pogilń S.
lami ze Zwolenia. Ostatecznie
przejęli radomianie. Kilka razy
11 2ł
jednak fortuna była po stronie po5. Ursus
udało im się przedrzeć przez szy11 1!
pularnych "magnetowidów", któ- Brawa zamiast punktów
ki obronne rywali, ale skończyło 6. Szydłowianka 11 15
rzy po desperackiej szarży Jana
PIAST Piastów'- BROŃ Ra- się na strachu w ekipie Piasta. Z 7. Broń
11 11
Nędzi, już w doliczonym czasie,
dom 2:0 (0:0).
kilku metrów groźnie główkował 8. Mazur
1114
zainkasowali komplet punktów.
Bramki: Miąsko (57 ), Gą Wojciech Gędaj, lecz posłał piłkę 9. Pogoń GM
1113
Trzeba obiektywnie przy- siewski (80) .
obok bramki. Podobną okazję 10. Podlasie
1111
znać, że zwycięstwo Video było
11. Świt
Broń : Bielecki - Kupiec ,
zmarnował też Wojciech Bana11 11
w pełni zasłużone . Piłkarze Roi Baćmaga , Czapczyński , Przyda- czek. Gospodarze odpowiedzieli 12. Video
11 11
Motu stworzyli bowiem więcej . tek (65 Banaczek) - Senator, akcją Andrzeja Gostkowskiego, 13. Promnik
11
dogodnych okazji do zdobycia Ałeksandruk, Grymuła, Cichawa który będąc przed Bieleckim, po- 14. Piaseczno
11 l
bramek niż przeciwnicy. Nawet, -Kucharski (75 Czarnecki) , Gę- gubił się i zamiast strzelać, stracił 15. Zwoleniaoka 11 i
kiedy już grali w dziesiątkę, nie daj .
16. Błonianka
·
piłkę. Wreszcie, w 80 minucie,
cofnęli się do obrony, tylko nadal
Sędziował
Marciniak Krzysztof Dębek uruchomił dłu
szukali szansy na pokonanie (Płoc.k).
gim podaniem Gąsiewskiego, a ten
Edwarda Mindy.
Zółte kartki: Prędota , Dę
z narożnika pola karnego kropnął
Przy nieco lepszej skutecz- bek, Zygarek (Piast) . Widzów z woleja nie do obrony.
300 .
ności futboliści z Ciepielowa na
pewno nie trzymaliby swoich kiPo meczu działacze Piasta
biców w niepewności do ostat- pochlebnie wyrażali się o posta- Debiut-marzenie
nich sekund spotkania. Już w 7 wie Broni. Obie drużyny stwoszyn~(>WIANKA Szydło
minucie, mając przed sobą tylko rzyły bowiem emocjonujące , wiec- BŁONIANKA Błonie 5:1
Mindę, strzelił z 8 metrów obok
chwilami dramatyczne , a przy (4:1).
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Joseph Blatter funduje nagrody

iętokrzyskie
prezydenta Świata
.pi/ki Nożnej (FIFA)
odb~dzie się

jakiego wnaszym
nie było.

2002" organizuZwiązek Piłki
M arszałkowski,

· w Kielcach, staroredakcja " Słowa
Obiektów
Rekreacyj nych
· Ośrodek Spororazklunaszego regionu.
się pod patronaFolskiego Związku

po

Piłki Nożnej Michała Listkiewicza,
a patronem honorowym "Mundialito 2002" będzie Joseph Blatter.
-Dziś rano, na kongresie FIFA
w Pradze rozmawiałem z Seppem
Blatterem na temat waszego "Mundiali to" - ·powiedział nam w piątek
prezes Michał Listkiewicz. - Bardzo
przypadł mł.! do gustu pomysł Minimistrzostw Swiata. Obiecał ufundować nagrody dla jego uczestników,
a zwycięska drużyna 9trzyma ponadto replikę Pucharu Swiata, o jaki
walczyć będą piłkarze w Japonii i
Korei. Oczywiście PZPN także nagrodzi piłkarzy.
Puchar i nagrody ufunduje także Urząd Kultury Fizycznej i Sportu, a pierwszym sponsorem "Mun-

"podkręca"
Grupa 11

studenckich "jedwa oblicza. W
· byli gracze AZS
dwóch kwadran.już 2:0. J u ż w 6 mistrzelców wpisał się
z narożnika pola
bramkarza Foliminucie Brzeziński
pod bramką gosporezultat. Jeszcze
gospodarze zdobyli
gola, a po zmianie
Folitechniki domurawie, jednak zdodo wyrówJędrzejowska

(0:2).
2, Szczuka.
- Ludwisz~wski
Dylewski, Kasperek
. Uurczak) , G.
. (Z. Seredyka) ,
ZIIlloląg (Kaszyński) ,
-Victoria Gór3:3 (1:2).
Suchmiel 2, Kra-

Kielce.
8 22
8 21
8 19
9 15
8 11
8 11
9 8
8 7
8 7
8 7
9 4

23-10
32-3
30-7
16-19
14-11
14-14
12-19
10-22
8-18
7-21
8-30

'Zxyw l:.opuszno - KS Fałków
4:2 (2:1).
Bramki: Anioł 20, Gwóźdź 30,
Dziedzic 65, 85.
Zryw: Kozieł- Gwóźdź, Grunt,
Marszałek, Kotwica - Robak, Syska
(70 Rówiński), Anioł, Skrzypczyk
(60 Wolder) - Sobieraj (75 Kumań
ski), Krzepkawski (50 Dziedzic).
Gospodarze nie wykorzystali
dwóch rzutów karnych (Anioł 35 i
Krzepkawski 60 min). Oni na 2: l na
2:2. Wyróżnienie Andrzej Dziedzic.
MKS Stąporków - Astra Piekoszów 4:0 (2:0).
Astra: Wersocki- Ryba, Kozieł,
Majchrzak, Bal- Mularczyk, Załaza,
Cnoch, Rybak- Zychalski, Piątek.
Lechia Strawczyn-Lubrzanka
Kajetanów0:1 (0:0).
Lechia: P. Gaweł - Ślusarczyk,
Magierowski, Pogorzelski, M. MetBaran, Picheta, Tnebiński, A. Gaweł
-W Met, S. Gaweł .
Na boisku przeważali gospodarze, ale licznych sytuacji podbramkowych nie potrafili wykorzystać
napastnicy Lechii. Goście przeprowadzili, natomiast, jeden kontratak i
wykorzystując błąd obrony strzelili
bramkę decydującą o zwycięstwie.
GKS Kluczewsko -Leśnik Zagnańsk6:0 (4:0).
Bramki: Ł. Prokop 2, Mikołaj
czyk 2, Ł. Prokop, Smoczek.
GKS: Jarnróz (Banaś) -Nowak,
Dębowski, Olczyk, Pura, Ł. Prokop
-D. Prokop, Mikołajczyk, ZasadaSobczyk (Smoczek}, Celebański.
Samson Sarosonów - Tęcza
Gowarczów 3:2 (3:0).
Partyzant Radoszyce - HuraganMokra3:3 (1:1).
Bramki: Zawrzykraj, Piekarczyk, Stera - Głowala, Wierzbowski,
A. Baran.

1. Stąpmitów
2.lechia
3. lubrzanka
4. Zryw l.
5.Astra
6. Kluczewsko
7. Fałków
8. Partyzant R.
9.Samson
10. Tęcza

9
8
9
9
9
9
9
9
9

11.leśnik

8

12.Huragan

9

9
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"Mundialito"
dialito 2002" została firma Kolporter SA. Kolejny sponsor to StrzelecKOH Agencja Reklamy i Sportu,
która wykona pamiątkowe znaczki i
specjalne medale la najlepszych drużyn. Swoją pomoc zaoferował także Zdzisław Wojtasik, szef Biura
Promocji Regionu Pegaz.
Turniej odbędzie się w kwietniu i maju przyszłego roku na boiskach całej Kielecczyzny, a wezmą
w nim udział 32 drużyny- pa wzór
finałów Mistrzostw Swiata.
Do wspólnej zabawy zapraszamy
drużyny ze szkół podstawowych,
złożone z uczniów klas szóstych
(rocznik 1989) i młodszych.
Zgłoszenia drużyn (potwierdzone przez dyrektora szkoły)

przyjmujemy w redakcji (2?-363
Kielce, ul. Wesoła4?f49) i w SZPN
(25-131 Kielce, ul. Sciegiennego 8)
listownie, z dopiskiem "Mundialito
2002", do poniedziałku . Jeszcze jesienią odbędą się eliminacje, a potempozostaje tylko czekać na losowaniegrup (w grudniu) .
Równolegle do "Mundialito
2002" toczyć się będą rozgrywki
drugiej edycji zawodów "Z podwórka na stadion", przeznaczonych dla dzieci z rocznika 1992
i młodszych . Zgłoszenia (także
drużyn qziewcząt) prosimy kierować do SZPN.
Szczegółowe informacje
w redakcji "se•, teł. 36-36-298.
(mac, sts)
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Z ROlNYCH AREN
Kadeci też lepsi
od Korony
W meczu makroregionalnej ligi kadetów w koszykówce
UMKS Lafarge Nida Gips Kielce pokonał Koronę Kraków
111:63 (35 :22, 23:7, 19:15,
34:19). Najwięcej punktów
dla kielczan zdobyli: Cymbalak
33, Rzońca 21 , Pedrycz 17,
Sieczko 16, Pawłowicz 9. (sts)
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szukajna
www.twojeauto.com.pl

tempo .•.
Przez ponad siedemdziesiąt
minut tego zaciętego pojedynku, żad
nemu z zesP9łów nie udało się strzelić bramki. Swit miał ku temu kilka
bardzo dobrych okazji, ale zabraklo
dokładności i szczęścia. Pierwszą
bramkę goście zdobyli w 75 minucie
i do końca meczu jeszcze dwukrotnie trafili do bramki jedenastki z
Działoszyc .

Tempo Pacanów- Wisła Nowy
Korczyn 3:2 (1:2).
Bramki: Gazdecki 41 , Skiba
74, Kozaczka 87 - Muszyński 15,
Matulewski 36.
Bardzo zacięte , obfitujące w
żółte kartki, spotkanie miało dwa
różne oblicza. W pierwszej połowie
pneważali goście i to oni właśnie
schodzili od szatni prowadząc róż
nicą jednej bramki. Jednak po zmianie stron górą okazali się gospodarze dwa razy trafiając do bramki pilkarzy z Nowego Korczyna. Bardzo
ładnego gola zdobył z rzutu wolnego
Matulewski-po mocnym uderzeniu
piłka wpadła do siatki tuż obok słup
ka i bezradnego bramkarza Tempa.
Gród Wtśtica- Polanie Pienchnica 5:2 (2:1).
Dla Grodu: Janczura, Stokło
sa, Gruszka, Kaleta, Fetela.
Piast Osiek - Leśnik Wiązow
nica 4:0 (2:0).
Łoniów 2000 - LZS Koniemloty 3:1 (1:1).
Bramki: Drach 5, Kolacz 56,
Trznadel 75 (kamy) - 28 Krawiecki.
Piast Stopnica- Baszta Rytwiany9:0 (5:0).
25-7
9 25
1.Tempo
9 19 29-13
2. Polanie
9 18 32-10
3. Victońa

4. Łoniów
5. Gród
6.Stopnica
7. Koniemłoty
8. Osiek
9. Świt
10. Wisła

9 17 22-12
9 15 44-23
9 14 25-15
9 13 21-20
8 11 17-17
9 11 17-24
8 6 14-17
11.leśnik
9 3
6-52
12. Baszta
9 1 _ 10-49
* Zaległe spotkanie pomiędzy
Wisłą Nowy Korczyn a Piastem
Osiek zostanie rozegrane 4 listopada w Nowym Korczynie.

Grupa IV
Kopnywianka- GKS Iwaniska
5:3 (4:2).
Bramki : Staszczak 7, 14, 27Wolański27 , Kijanka35, Zyłowicz
62.
Koprzywianka: Marzec- Wódz,
Wiśniewski , D. Ostrowski - Witrykus, Sowa, !<lubiński , Zwolski (46
Piątkowski) , Bokwa (Z. Ostrowski)
- Kutyła (72 Tokarski, 75 Rosowicz} ,
Staszczyk.
Iwani~ka: Staniek- Z. Duda, G.
Duda (85 Sliwa) , Szymański, Gawron - Wojciechowski, Kijanka, Kapicki, Zyłowicz- Kargulewicz, Wolański .

Gospodarze objęli prowadzenie już w siódmej minucie. Kilka
minut później po akcji z Kutyłą na
2:0 podwyższył , strzelając drugą
bramkę, Staszczyk. W 25 minucie
celnym uderzeniem popisał się Witrykus i gospodarze prowadzili trzema bramkami. Dwie minuty później ,
po błędzie obrony, goście zdobyli
kontaktowego gola, ale tuż po wznowieniu po raz trzeci w tym spotkaniu
piłkę w siatce gości umieścił prezen-

tujący wysoką formę strzelecką,
Staszczyk. Dobrze zaprezentował się
także Tokarski. Na boisku był zaledwie trzy minuty, ponieważ tuż strzeleniu gola nabawił się kontuzji i musiał wrócić na ławkę rezerwowych.
Sokół Jachimowice - KS Tarłów 1:1 (0:0) .
Dla Sokoła G. Grzesiak.
Sokół : BfZY.szcz - Lipiec, Grą
dziel, Thraróg, R. ~urek - Buciur, Czerepak, Daras, Ł. Zurek (46 S. Grzesiak)- Krakowiak, ~- Grzesiak.

Wynik bardzo dobrze odzwierciedla przebieg meczu, który był bardzo wyrównany. Pierwszą bramkę,
pomimo protestów gospodarzy, którzy domagali się odgwizdania spalonego, zdobyli goście. Ładnym strzałem z rzutu wolnego odpowiedział
napastnik Sokoła Grzegorz Grzesiak i był remis.
Marot Jacentów- GKS Wojdechowice 2:1 (1:1).
Dla Marolu: Th>janowski i Lachowicz.
StałKunów-Huragan Wilczyce 4:1.
LZS Samborzec - KlimontowiankaO:O.
Pauzował Zryw Skroniów.
1. Marol
9 22 26-1 O
2. US Samborzec
8 19
15-6
3. Kaprzywianka
8 19
15· 7
8 17
21-7
4. Klimontowianka
5. Stal
8 16 16-13
6. Huragan
8
8 12-15
7.1waniska
8
7 11 -1 6
9
6 11-21
8. Wojciechawice
9. Sokół
9
6
9-17
10. Zryw
8 "4
4-9
11. Tarłów
9
2
9-29
(r) , (wid)

32-6
33-5
22-9
18-10
17-18
19-14
28-19
13-24
9-24
7 16-24
5 9-24
3 11-40

22
19
19
19
14
13
10
10
10

Grupa III
Świt Działoszyce - Victoria
Skałbrnierz

0:3 (0:0).
Bramki: Pastemak 75 i 89, Sobolewski 82.
Świt : Maj - Skopowski, M.
Kowalski, Radziszewski, Sierakowski- R Chrzan, Pieron, T KowalskiWitek, P. Chrzan, Sender.

Tak walczono w derbowym meczu zespołów Politechniki i AZS WSU Kielce

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Czerkawski, Aleksiej Jaszyn i Brad lsbister

m ogą się okazać rewelacją

Teraz albo nigdy
cze drużyny N
wAHL . Dotąd

Rozmowa z Mariuszem Czerkawskim,
napastnikiem hokejowej drużyny
z NHL New York lslanders.

.-

stanem. Nie ma
chowcem.

Jaki jest w tym sezonie budżet
waszej drużyny?
- Na płace jest 32 mln dolarów, o dziesięć więcej niż w poprzednim sezonie. To bardzo istotna różnica. Do ligowych krezusów
mających po 65-70 milionów nam
brakuje, ale nie można narzekać.

W meczach
wych to jednak
zał się najbardziej
wodnikiem NH
punktów W lcl:o~ufit.._,,
skiej. Wszyscy
sezonu nie widzieli
w takim "gazie".
- Istotnie, gra mi
dobrze. W badaniach

Te pieniądze to nie wszystko.
Nastąpiły przecież bardzo poważ
ne wzmocnienia. Głośno jest
o nowych kontraktach. Skąd ta
hojność właścicieli?
- New York lslanders należą

ściowych uzys kałem

kich nie miałem
rech sezonów i
sze w drużyn ie.
lega. Odczuwam

do potentatów komputerowych,

wiedziałbym , że

właścicieli firmy Computer Associates, Chińczyka Charlesa Wanga
i Srilanczyka Vijaya Kumara. Są
mieszkańcami Long lsland, gdzie
mieści się także ich firma.
Dwa lata temu kiedy byliśmy

dobrze.

na dnie finansowym , uratowali
"Wyspiarzy" i nie dopuścili , aby
ktoś wykupił .drużynę i zabrał
w inne miejsce. LongIsland to bardzo specyficzne miejsce i bardzo
wierni kibice. Ratując lslanders,
Wang i Kurnar zdobyli serca mieszkańców tej wyspy. Jednak temu
gestowi nie towarzy_szyło zaangażowanie emocjonalne . Charlie
i Vijay nie znali się na hokeju. Traktowali posiadanie drużyny jak trochę hobby, trochę inwestycję. Teraz to się chyba bardzo zmienia.
Właściciele chodzą na mecze i podeszli do ligi biznesowo. Jeśli mają
być wyniki, musi wcześniej dojść
do wzmocnienia. Stąd otwarcie
portfeli. Nie mam jednak złudzeń,
że jak zawiedziemy, to nie będzie
drugiej szansy.

W pierwszy
cie dwa mecze na
tarnikami" i
gracie w Pittsburghu i
U siebie dopiero 13
z Detroit. To dobry
na początek sezonu?
- My jeste śmy
Drużyna może się

przed występem we
Kibice powinni
w dobrej formie i
tym zależy.

Mariusz Czerkawski (z prawej) do upadłego walczy o krążek z Kristianem Huseliusem z Florida Panthers
mln) , no i ja z wynikiem 7,825 mln
za trzy sezony (2,61 mln średnio) .
Taka jest czołówka.

pomnę, że ja też miałem zamiar
udać się do arbitrażu NHL, ale na
szczęście dogadaliśmy się z klu-

hem.
Wszyscy mówią o faszynie.
Czy to jest naprawdę aż tak dobra
inwestycja?
- To jest jeden z najlepszych
środkowych napastników, jaki pojawił się w NHL w ostatnich łatach.

~ct~Cilec...~
k/~lce.c.4.
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Jak Jaszyn zaaklimatyzował
Islanders?
- To bardzo fajny, koleżeński
i zrównoważony facet . Przyjął się
w drużynie bardzo szybko. Jest lubiany i będzie na pewno budował
morale zespołu .
się w

Jaszyn zagra u twego boku,
w jednym ataku?
- To ja z Bradem lsbisterem
będziemy grać po obu bokach Jaszyna. On jest liderem.
Oznacza to,

że

ty

już

Czy "Trzej Muszkieterowie":
faszyn, Czerkawski, Isbister mają
szansę zostać najlepszą formacją
ofensywną NHL?

Autografy za 100 mln dolarów: B. lsbister, M. Czerkawski i A. Jaszin

No to teraz o "zasilaniu". Czy
możesz podać czołówkę "kasjerów" waszej drużyny?
- Najlepiej będzie zarabiał
Aleksiej Jaszyn, któcy zawarł rekor-

dowyw NHL kontrakt na 89,7 mln
dolarów za dziesięć lat gry, czyli
niemal 9 mln za sezon. Drugi jest
Michael Peca z 20 mln za pięć lat
(4 mln za sezon) . Następnie Chris
Osgood z 7 ,25 mln za dwa sezony
(3,625 za jeden) . Roman Hamerlik
13 mln za cztecy lata (średnia- 3,25

Strzela ponad 40 bramek y-t sezonie i ma ponad 40 asyst. Swietny
taktyk, potrafiący absorbować
obronę i otwierać pole do strzelania goli innym. Każda drużyna
chciałaby go mieć.
No może poza Ottawa Senators. Tam się szarpał z wszystkimi.
-Uchodził za zawodnika konfliktowego, bardzo przeczulonego
na punkcie swojej wartości . Jego
konflikt z Senators był bardzo gło
śny. Długi czas Jaszyn w ogóle nie
grał, nie godząc się na proponowane mu warunki płacowe. Każdy
ma prawo dochodzić swego, jeżeli
uważa, że jest niedoceniany. Przy-

cej tyle samo asyst. Po Jaszynie,
kolejny znakomity nabytek. Jego
specjalnością jest poza tym gra w
osłabieniu i przewadze. Kanadyjczyk, 27 lat.
Macie też kolegę, który dwa

razy zdobył Puchar Stanleya.
- No tak. Chris Osgood to legenda bramkarska NHL. Przyszedł z Detroit Red Wings i niewątpliwie będzie ogromnym
wzmocnieniem. Z bramkarzem,
od odejścia Tomy Salo, był u nas
wielki problem.
Skoro już o nowych twarzach
to dodam kolejne nazwiska: Au cointe, Snow, Sutton, Bates. Dobrzy
zawodnicy.

nie je-

steś liderem "Wyspiarzy"?
- Kiedy nie było pieniędzy
na transfery, istotnie ciężar gry
spoczywał na mnie, a do tego także zdobywanie bramek. Mając u

boku 18-19-latków po prostu nie
miałem innej alternatywy. Teraz to
się zmieniło. Myślę, że w naszym
ataku obciążenia będą bardziej
równomiernie rozłożone.

Co to znaczy?
- Cel jest oczywisty. Musimy
zagrać w play offach. Nikt nie zakłada innego wariantu .

jest

- ,,'frzej Muszkieterowie" ... to
nawet nieźle brzmi. W optymalnej formie całej drużyny, w uważ
nej grze obrony i przy dobrej postawie bramkarza, czyli bez stresów wynikających z tracenia głu
pich bramek, możemy niejedno
pokazać . Rozumiemy się coraz
lepiej i z tego może wyłonić się
coś ciekawego.
Podobno drużyna ma nowego kapitana.
- Tak. Został nim Michael
Peca. Przyszedł do nas z Buffalo
Sabres, gdzie też był kapitanem.
To urodzony dyrygent gry. Jest
znakomitym ofensywnym obroń
cą strzelającym po 20-25 bramek
w sezonie i zaliczający mniej wię-

Trener też nowy. Nawet bardzo...
- Faktycznie. "Wyspiarze" to
pierwsza samodzielnie prowadzona drużyna Fetera Laviolette. Był
już jednak asystentem trenera
i prowadził tzw. farmę, czyli zaple-

Najlepsze otwarcie
New York Islanders zanotowali najlepsze od
otwarcie sezonu.
W pierwszym meczu ,,\Vyspiane" wygrali
Lightning 3:2. Bramki strzelili Michael Peca
W drugim meczu, także na wyjeździe,
landers pokonali Florida Panthers 3 :0 po golach był
Marka Parrisha i Shawna Batesa. Bohaterem meczu
od, któcy obronił 31 strzałów i wychodził obronną
sytuacji, gdy "Pantery" dwukrotnie grały z przewagą
ników.
W środę Islanders odnieśli tysięczne zwycięstwo w
zasadniczego ligi NHL, pokonując na wyjeździe
6:3. Gole: Steve Webb, Jason Blake, Michael~ , 11
01
Claude Lapointe. Chris Osgood powstrzyma129 s .
W sobotę hokeiści Detroit Red Wings przerwałyali
zwycięstw lslanders. " Czerwone Skrzydła" wy~
ku po dogrywce 5:4 (gole Oleg Kwasza 2, AleksieJ
Czerkawski 3 asysty) .
w
Mimo tej porażki ,Wyspiarze" nadal prowa~ą .
Division. Cztery zwycięstwa na wyjeździe spra~' ze
się drugim klubem w historii NHL, który moze
znakomitym otwarciem sezonu. Wcześniej identyc'
wali tylko hokeiści Chicago Blackbawks, którzy ~::oti
newyjazdowe mecze na początku rozgrywek 19
·
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