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Reporterzy
"Słowa Ludu"
byli nie tylko
na krakowskich
Błoniach.

ofiary tragicznego wyPiasecznej Górce. Niesiepochówki odwlekają się
koniecznych sekcji zwłok.
Czytaj na stronie 2

na si_erpniowym niebie poI'OJe spadających gwiazd.
Będzie je można ob-

przez najbliższy tydzień.
Czytaj na stronie 7

spojrzenia miłości, aby do trzec obok
--",-_"~~~u::uu:: brata, który wraz z utratą pracy,
tiachu nad głową, mot/iwości godnego
utrzymania rodziny i wykształcen ·
dzieci doznaje poczucia opuszcu ia,
zagubienia i bez
ziei"
- tak do Polaków mówił w ojej homilii
Ojciec Święty na krakowskich Błoniach.
Jeśli potrafimy wyciągnąć z tych słów
wnioski - staniemy się lepsi.

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Dziś dzień żałoby po

ofiarach wypadku drogowego

imieniny: Bolesława, Janusza

POGODA, ŚWIĘTOKRZYSKIE

Placz po tragedii
Kończy się kolejna
grzymka Jana Pawła 11 do
zny. Jak zawsze dostal od
ków dary, które będ ą mu
m inać o tej wizycie. Do
skiej kurii wierni znosili
sztuki, książki , a nawet.
nowane grzybki. Za
szych czytelników,
liby obdarować Ojca
gdyby mieli taką sza nsę.

REGION. Wsobotę odbyły się pierwsze
pogrzeby ofiar tragicznego wypadku
wPiasecznej Górce. Niestety, kolejne
pochówki odwlekają się zpowodu
koniecznych sekcji zwłok.
Przypomnijmy, że w minioną
środę na trasie Kielce - Tarnów tir
zmiażdżył busa, w którym zginęło
dziewięć osób. W piątek sąd aresztował kierowcę tira. To najtragicz-

tródlo: Progmet Radom

NIEDZIELA
MuItilotele

1, 3, 5, 10, 13, 21 , 24,
27,33,44,49,52,55,
56,57,59,66,67, 76,77

KRONIKA

POLICYJNA

Śmierć wpolonezie
MĄCHOCICE. Pijany kierowca
spowodował śmiertelny wypadek.
Dwaj mężczyźni jechali polonezem trakiem. Na zakręcie 29-letni kierowca zjechał nagle na prawy pas jezdni, a później do rowu. Polonez się
przewrócił. Na miejscu zginął około
czterdziestoletni pasażer. Okazało się,
ze kierowca auta miał ok. l, 7 promila

niejszy wypadek ostatnich lat.
Od środy na wszystkich budynkach administracji regionu flagi opuszczono do połowy masztu.
Dziś, w dniu żałoby, odwołano
wszystkie imprezy, a wojewoda
spotka się z przedstawicielami
gmin, z których pochodziły ofiary.
W sobotę w Wierzbiu odbyły się pierwsze dwa pogrzeby ofiar
tej straszliwej tragedii. 24-letnią
Agnieszkę Bielawską i 30-letnią
Marzannę Grzegorczyk żegnała
cała wioska. W samo południe do
kościoła w Drugni wyruszył kondukt z trumną Agnieszki. Zrozpaczona matka nie pozwalała wynieść jej z domu. Rozpłakał się
proboszcz ks. Stanisław Picheta.
Gdy w kościele parafialnym
trwało nabożeństwo żałobne, w
Wierzbiu kolejna rodzina przygotowywała się do pogrzebu. I tu nie

Tak

- Jestem
hodowcą gołębi pocztowych i myślę ,
że najlepszym

zwłok. W sobotę po ciała przyjechały tu niemal wszystkie rodziny, ale większość nic nie wskórała.

obeszło się bez dramatu. Najpierw
przytomność straciła siostra zmarłej , a potem jej ojciec, który niedawno opuścił szpital. Dziś w Krajnie odbędą się uroczystości pogrze-

Sekcje wykonuje jeden lekarz, a
wymagają gruntownego opisu, gdyż
mają posłużyć sądowi. - Może dałoby się powołać drugiego biegłe
go, żeby rodziny tak nie cierpiały?
- powiedział " Słowu " Marek Zatorski, wójt Pierzchnicy.
Pornoc w przyśpieszeniu sekcji obiecała wicewojewoda Joanna Grzela. - Postaram się pomóc
-powiedziała nam wczoraj.
(ibo)

bowe kierowcy busa. - Gdyby nie
leki, nie przetrzymałbym - powiedział nam ojciec Daniela Klimka.
Kiedy rodziny będą mogły
odebrać ciała pozostałych ofiar
- nie wiadomo. Po wypadku przywieziono je do Zakładu Medycyny Sądowej w Kielcach, bo śledz
two wymaga wykonania sekcji

jechaliśmy

na

Błonia

starczyło .
Cześć musiała jechać na własną
rękę- mówił ksiądz Jerzy Ostrowski, dyrektorwydziału duszpasterstwa w kurii, który opiekował się

nie dla wszystkich ich

REGION. Ponad 30 tysięcy pielgrzymów z naszej diecezji wzięło udział
wniedzielnej mszy papieskiej na
krakowskich Błoniach.
Największa

grupa pielgrzymów - 2300 osób ze świętokrzy
skich parafii - odjechała dwoma
specjalnymi pociągami , zarezerwowanymi przez kurię. Bilety
sprzedawały parafie. - Niestety,

pielgrzymami na dworcu i w podróży. Pomagała mu młodzież z kieleckiej parafii św. Wojciecha.
Pierwszy pociąg pielgrzymkawy odjechał o godz. 1.12, następny o godz. 2.04. Ci, którzy nie
mieli na nie biletów, cisnęli się do

alkoholu.

Brutalni

oszuści

KIELCE. Fałszywi pracownicy
elektrowni okradli starszego męż
czyznę .

Dwóch panów i kobieta przyszli
do mieszkania 86-letniego mieszkań
ca ul. Sawickiej. Powiedzieli, że mają
dla gospodarza zwrot nadpłaconych
pieniędzy za zużycie prądu . Kiedy
mężczyzna wpuścił ich do przedpokoju przewrócili go i ukradli pienią
dze, 2 tys. zł.

Był głodny?
STARACHOWICE. Aresztant
kubka.
TYmczasowo aresztowany Michał M. jadł obiad w Policyjnej Izbie
Zatrzymań. W pewnej chwili oderwał
uchwyt od metalowego kubka i połknął go. 'frafił do szpitala na badania. Lekarze orzekli, że nic mu się
nie stało.
połknął kawałek

Choć na kieleckim dworcu PKP zjawiły się setki ludzi, nie było żadnych problemów

pociągów kursowych. Th tłok był
naprawdę duży. - Przewinęło się

byłaby wła
śnie para takich gołębi. Albo

pary. Na pewno
dla nich miejsce
tykanie. A poza tym
ofiara pieniężna ,
moich możliwości .
żeby była nT?'t>7 r• ~r7nnon

kształceme

nowych

-Trudno
tak od razu
wymyślić jakiś prezent
dla papieża .
}·a nie jestem
materialistą ,
więc chyba

żadnego rzeczowego
przez dworzec mnóstwo ludzi, ale
bym mu nie dal. Za to z
nie było żadnych poważnych proserca życzę mu
blemów - zapewniał st. strażnik
Moim zdaniem
Edward Piotrowski ze Służby
niejsze. Ojciec
Ochrony Kolei, który wspólnie z
większa chlubą
kolegami z policji i Straży Miejskiej
żył w zdrowiu jak
pilnował odjazdu pielgrzymów.
Do Krakowa oprócz pielgrzymów pojechało też 300 święto
krzyskich policjantów z oddzia-Chciał
łów prewencji. Niektórzy już wróbym
papieżo
cili do domu, inni będą czuwać nad
wi ofiarować
papieżem aż do chwili jego odlocoś, co przytu. Opiekę nad pielgrzymami już
pominałoby
od czwartku roztaczali też nasi
mu
o ziemi
harcerze. Z Hufca Kielce pojechaświętokrzy
ło 62 druhów (do służb medyczskiej . Myślę ,
nych i porządkowych}, z Ostrow~ najlepszym
ca kolejnych 30.
by obraz ze e:w,e.wru•;
Przez w~zystkie dni papiepejzażem . W
skiej wizyty Swiętokrzyskie Rejest mnóstwo ~;",,nvLu•
gionalne Centrum Krwiodawstwa
Mógłbyto
i Krwiolecznictwa trzymało w regębu ., Bart
.
zerwie dla pielgrzymów krew. Do
Swiętego Krzyza.
wczoraj na szczęście nie trzeba
ko, że sam nie .
było tego zapasu uruchomić.
takiego obrazu. Nie
Po południu pociągi przy_n ości plastycznych.
wiozły pielgrzymów z powrotem
do Kielc. -Wracamy peąu radości
ze spotkania z Ojcem Swiętym mówił ksiądz Ostrowski. (mow)

-Chciał

Z nożem
do dziecka

Powolny powrót
REGION. Długie kolumny samochodów ciągnęły wczoraj trasą Kraków
-Kielce. Wracali tędy pielgrzymi.

Zgubił pasażera

SKROBACZÓW. Ukrainiec sterroryzował dziecko.

PRZECZÓW, pow. Busko. Motocyklista zgubił pasażera.
W sobotę wczesnym rankiem kierowca poloneza zauważył leżącego na
jezdni rannego mężczyznę. Okazało
się, że kilka minut wcześniej ranny
spadł z ... jadącego motocykla. Kierowca motoru niczego nie zauważył i spokojnie odjechał. Fasażer trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami. (mow)

Po południu ruch na słynnej
21-letni Władimir K. wszedł
"siódemce" był ogromny. Od strodo prywatnego domu, w którym
była tylko ośmioletnia dziewczyn- . ny Krakowa jechały auta i autokaka. Wyjął nóż i zaczął wygrażać ry, wiozące pielgrzymów wracają
cych ze spotkania z papieżem .
dziecku, pytaj ąc gdzie rodzice
-Na wiekszej części trasy nie
trzymają pieniądze . Ośmiolatka
ma problemow- uspokajał Krzyszzaczęła krzyczeć. Ukrainiec wytof Zimoch z Wydziału Ruchu
straszył się i wyskoczył przez
Drogowego KWP w Kielcach .
okno. Szuka go policja.
(mow)
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prezentem

Na pierwszych pogrzebach ofiar wypadku wylano morze łez

-Korek zrobił
jowie.

się

tylko w Jędrze

Kłopoty pojawiały się już za
Wodzisławiem . Aż do Jędrzejowa

ruch odbywał się bardzo powoli.
Problemem okazało się tu rondo,
na którym z " siódemką" krzyżuje
się trasa do Katowic.
-Od 18.00 policjanci kierują
ruchem na rondzie. Ruch jest powolny, ale płynny. Korek ma dłu
gość dwóch kiłometrów - mówił
wieczorem K. Zimach.- Na szczęście nie ma wypadków.
(mow)

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

bym spotkać
się osobiśc ie

z papieżem i
dać mu jakiś
upominek .
Najlepszy
byłby kwiatek, ale taki w
na byłoby go
długo kwitłby

tego chciałbym

kę. Narysowałby!ll

bie i Ojca
bym życzenia: •·
cze Święty,
lata i często
Polski".
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dwa miliony ludzi, w tym ponad 50 tysięcy pielgrzymów z naszego regionu,
wczoraj na krakowskich Błoniach słów Ojca Świętego

iliony serc dla
wczoraj na Błoniach przed
2,5 miliona Judzi.
rzesza Polak6w,
się

i radomscy
masowo daciedopiero po godz. 4.
usei13SOI:>o\lra grupa z padojechała tutaj tuż
pod kierownictwem ks.
Ryszarda Niemca.
Krakowie było ciemno,
sklepy były otwarte. Na
się z podziemi dwori sprzedawcy pa-

;,łAIT r7\T ~r'\T

zaczęli

"'"''otn·• " - chorągiewek ,

a nawet skłaogodz. 5 Błonia były nieGdzieniegdzie stały jeszna ziemi spały dzieludzi. Ci przybyli
. Często powtarzakomu nikaty, by obudzić
gdyż tarasowali nawet
tra sę przejazdu najPielgrzyma.
przy organizacji ginabożeństwa za trud-

pełne, że zaczęto apelować o zwijanie karimat, by mogło się zrnieścić więcej osób. Liczne pielgrzymki z województwa świętokrzyskie
go trafiły do sektorów A IV, A V.
Wystarczyło jednak tylko na chwilę stracić z poła widzenia swoją
grupę, by zgubić się w tłumie . W
tym czasie policja kierowała spóź
nialskich do zapasowych sektorów
i na taras widokowy pod Kopcem
Kościuszki. Ludzie wypełnili także krakowskie aleje, by zobaczyć
Piotrowego Następcę choć na jednym z teł e bimów.
Zgrzytem organizacyjnym
była zbyt mała liczba toalet - w
kolejce do toi-toi stano ponad godzinę. Przed rozpoczęciem nabożeństwa zrobiło się bardzo gorą
co, więc harcerze roznosili wodę
mineralną . Ale i tak wiele razy
musieli na noszach wynosić ofiary
zasłabnięć. Temperatura sięgała
27 stopni.
Ogłuszający śpiew o godz.
9.20 zwiastował, że papież pojawił się na Błoniach . Nadjechało
wreszcie papamobile, a w nim największy z Polaków. Nie ustawały
okrzyki wznoszone na jego cześć.
Samochód na chwilę przystanął, na

z naszego regionu przyjęły na Błoniach komunię świętą
łudzi - harcerze
dany znak wierni odwrócili się w
i organizowali stronę papieża. Wtedy ze specjał
strażacy i klenej platformy gigantyczne aparaty
służb~ porządkową, zrobiły "rodzinne" zdjęciewszystratowmcy z GOPR i kim pielgrzymom. W oryginale faZorganizowano tografia będzie miała 26 metrów, a
·
dzieci, a każda twarz ma być rozpoznawalorzekll17\l\lT"ł krąna!
Papieża witała pieśń "Bądź

pozdrowiony, Gościu nasz" oraz
las narodowych i papieskich flag.

papież spotkał się z prezydentem. premierem, władzami

Wałęsą. Konsekrując sanktuańum w Łagiewnikach, zaBożemu miłosierdziu. - Przychodziłem tutaj, gdy pracowałem

~ayu. Przychodząc w drewnianych butach - takie się wtedy
mozna SObie wyobrazić było, że ten człowiek w drewniakach
konsekrował bazylikę Miłosierdzia Bożego w krakowskich

- mówił.

11 Obejrzał budowę nowej biblioteki PAT i kampusu UJ
kośąót

oo. Dominikanów, pobłogosławił pracowniZakonu Bonifratrów, zatrzymał się przed domem
. 10, gdzie kiędyś mięszkał. Był też przy kościele
w którym odprawił jedną ze swoich mszy prymicyjnych..
~rzez okno w pałacu arcybiskupów papież rozmawiał
rada
c ~ starzeniu się i przemijaniu powiedział, że jest na to
• ~- - To Jest pan Jezus: ,.Jam jest zmartwychwstanie i życie".
trno starości, pomimo śmieroi-młodość w Bogu.
P<XIczas mszy na krakowskich Bloniach papież ustanowił
na ~
błogosławionych. Po drodze do rezydencji arcybiskupów
~
Po P<lłudniu w rezydencji rozpaczą się uroczysty obiad
~Opolitę krakowskiego. Później, po nawiedzeniu katedry
~eż P<>iechat na Cmenłafz. Rakowidd. gdzie pochoWani są
brat. Wiec:zotern znów witał się z I'TIIodzieżą w slynnym oknie

(PAP)
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papieża
wość - dodawał. W 12 językach
pozdrowił także przybyszów z in-

Była

okazja do pamiątkowych fotografii, które znajdą s ię w domowych albumach

Na transparentach pielgrzymi wyswoje uczucia do Jana Paw"Kochany Tato Kościoła",
"Kochamy Cię!", "Z Tobą się nie

rażali
ła II:

lękam" .
Mieszkańcy

naszego regionu
licznie przybyli na Błonia. Na pewno było ich 50 tysięcy, może wię
cej. Nie sposób było nie d9strzec
błękitnej chorągwi parafii Swięte
go Piotra z Radomia i kieleckich
neokatechumenów. Był Stąporków,
Suchedniów, Wiślica. Studenci
z radomskiej diecezH długo czekali na przyjazd Ojca Swiętego . Dawid Tum ulec, Grzegorz Sulek, Marysia i Marcin Dąbczyńscy oraz
Paulina Kwaśniewska niedawno
wrócili z pielgrzymki - zamiast odpoczywać, woleli wsiąść w nocny
pociąg i spędzić cały dzień w zatło
czonym sektorze, by usłyszeć ,
co powie ten wyjątkowy Autorytet.
Po przywitaniu oficjeli (gło
wy państw, politycy, 13 kardynałów i 150 biskupów) rozpoczęła
się msza. Papież ogłosił błogosła
wionymi sługami bożymi czterech
swoich rodaków: skazanego na
zesłanie przez cara biskupa Zygmunta Szczę~nego Felińskiego ,
opiekuna madagaskarskich trędo
watych -jezuitę Jana Beyzyma,
zakonnicę Sancję Szymkowiak i
charyzmatycznego spowiednika
Jana Balickiego. Potem wygłosił
homilię.
Choć upał wyraźnie dawał mu
się we znaki, głos mial mocny, silny. Jego słowa były ważne i ostrena wielkim terenie panowała cisza,
gdy mówił o miłosierdziu , gdy karcił ludzi za pychę i egoizm, wzywał do miłości . Wyraził też
wdzięczność za zaproszenie go do
"mojego Krakowa". F ozdrowił
całą Polskę, zwłaszcza ludzi cierpiących, chorych, bezrobotnych i
samotnych. - Nadszedł czas, by
orędzie o Bożym miłosierdziu stało się zarzewiem nowej cywilizacji- mówił .
Dla Karoliny Tuz ze Skarży
ska msza była o_gromnym przeży
ciem. - Ojciec Swięty zaimponował mi poczuciem humoru, dobrą
pamięcią i kondycją fizyczną. My
padaliśmy ze zmęczenia w upale, a
on trzymał się wspaniałe - komentowała .
- Cieszę się, że tak znakomita
osoba duchowna zwróciła uwagę
rządzącym naszym państwem na
największe polskie bolączki ,
że problem bezrobocia należy rozwiązać natychmiast.
samym
dał mi nadzieję , że może moje
dzieci dożyją czasów, gdy nie bę
dzie kłopotów z zatrudnieniem
-mówił Kazimierz Ciarach z Kielc.

-Warto tu było przyjechać, by
usłyszeć słowa otuchy skierowane
pod adresem ludzi bezrobotnych.
Odebrałem to bardzo osobiście ,
gdyż pracę straciłem kilka tygodni
temu - mówił nam 50-letni Zdzisław Kanata z Radomia. - Choć jesteśmy bardzo oddaleni od oharza
i z trudem widzimy papieża na telebimie, to jednak czujemy jego
wyjątkową bliskość. Czekaliśmy

nych krajów.
Na dźwięk jego słów wiele
osób płakało. A na pożegnanie miliony głosów ,zaśpiewały ulubioną
pieśń Ojca Swiętego - " Barkę ".
- T:l pieśń brzmiała mi w uszach,
gdy usłyszałem wyrok konklawe
-wyznał wzruszony. Najdłużej sły
chać było okrzyk: " Zostań z nami!"
-Wspaniała organizacja uroczystości przeszła nasze oczekiwania i była wzorowa- mówiła Barbara Makuch z Siodeł , której towarzyszyła córeczka }owita. Krystyna Zagdańska zauważyła , że
spotkania z papieżem nie wywołują u młodzieży agresji , jak to
bywa podczas wielkich koncertów
rockowych .
Kiedy uroczystości się skoń
czyły, pielgrzymi ruszyli na dworzec i parkingi. Na dworcu czekała ich niemiła niespodzianka przejście zamknięto i trzeba było
okrążać perony, by dostać się do
pociągu . Ludzie tłoczyli się , ale
szczęśliwie nikt nie został strato-

wany.
ciągi

Specjalne " papieskie" poznów powiozły ludzi do

~~~~7=~~~~~====~~~

Kielczanie starali się wyraźnie podkreślić swoją obecność wKrakowie
z radosną niecierpli\Yością na Kielc i Radomia. Po południu
pierwsze słowa Ojca Swiętego i zmęczeni , ale szczęśliwi pątnicy
jego podniesioną do błogosławień dotarli do swoich domów. Wydastwa rękę - relacjonowała Bożena rzenie, w którym uczestniczyli ,
Musiał z Zagnańska.
będą wspominać przez całe życie.
Ojciec Swięty rozmawiał też
Zagraniczne media uznały
i przekomarzał się z młodzieżą. niedzielną mszę za drugie co do
- Ładnie . Chcą mnie namówić, że wielkości zgromadzenie wiemych
bym zrezygnował z Rzymu! - żar w historii pontyfikatu. Więcej łu
tował, gdy młodzi krzyczeli: "Zodzi było tylko na spotkaniu z pastań z nami! " Na koniec ze wzrupieżem na Filipinach w 1995
s_zeniem mówił o Krakowie, jako roku!
umiłowanym miejscu . Jeśli Bóg
pozwoli - jeszcze odwiedzi ojczyMATEUSZ BOLECHOWSKI,
znę . - Dziękuję wam za cierpliANDRZEJ PISKULAK

JYm

Wielu młodych ludzi spędziło noc na placu .nodlitwy pod kocami i wśpiworach
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Zmarł Oziewoński

będą pojawiać się następne

DrUga krowa, z BSE
Krajowe służby weterynaryjne wyktyły
drugi przypadek BSE w Polsce.

Wsobotę zmarł w Warszawie znany aktor
i reżyser Edward Oziewoński

Głodują

w szpitalu

Szósty dzień trwała wczoraj gło
dówka pracowników likwidowanego
wrocławskiego szpitala. Pięć osób
walczy o zaległe pensje i utrzymanie
palcówki.

Mistrzostwa na

plaży

W Świnoujściu odbyły się III Mistrzostwa Polski w Budowaniu Czegoś
z Piasku. Zawodnicy musieli w ciągu
trzech godzin wykonać z piasku rzeź
bę. Jej podstawa nie mogła przekraczać 15 metrów kwadratowych, do
rzeźbienia można było używać wiaderka, łopatki, plażowych grabi i własnych
rąk. Materiałem, oprócz piasku, mogły być przedmioty wyrzucane przez
morze na brzeg, czyli wodorosty, muszelki i korzenie. Tematyka rzeźb była
dowolna, np. panie Maria i Magdalena
Wąsik z Gorzowa zbudowały piaskowego Indianina (na zdjęciu).

W lutym wprowadzono w
Polsce obowiązek badania w kierunku BSE wszystkich sztuk bydła powyżej 30 miesiąca życia,
ubijanych w celach konsumpcyjnych. Zajmują się tym laboratoria w Puławac;:h , Gdańsku , Krakowie, Warszawie i Wrocławiu .
Pierwszy przypadek zakaże
nia BSE w kraju stwierdzono u
krowy, która trafiła do ubojni w
Mochnaczce Wyżnej koło Krynicy. Potwierdziły to badania laboratoryjne wykonane 2 maja w Krakowie i 3 maja w Instytucie Weterynarii w Puławach . Do zarażenia
doszło najprawdopodobniej drogą pokarmową, a nie genetyczną.
13 sierpnia w jednej z ubojni koło Lubartowa w Lubelskiem
dokonano uboju trzech krów. Ich
tusze, zgodnie z obowiązującymi
przepisami, poddano rutynowym
badaniom w kierunku BSE w
Państwowym Instytucie Weterynarii w Puławach . U trzeciej z

Sytuacja powodziowa wNiemczech
jest poważna. Na Węgrzech ogłoszo
no stan zagrożenia powodziowego.
WCzechach rozpoczęło się sprzątanie.

nasiąknięte wodą wały grożą pęk

Planują

Według

dzielnic zabytkowego miasta.
Na nadejście fali kulminacyjnej przygotowuje się Magdeburg
oraz położone nad Łabą miasta
Brandenburgii, Meklemburgii i
Szlezwiku-Hołsztyna.
Poprawie uległa , natomiast,

sytuacja w Bitterfeld, zalanym w

wielką wodą

sobotę przez lewy dopływ Łaby Muldę . Woda nie przedostała się
na teren zakładów chemicznych.
Powoli normalizuje się sytuacja w Dreźnie. Poziom Łaby obniżył się wczoraj do 8,61 m i nadal spadał . W sobotę rzeka podnjosła się do niespotykanej w historii miasta wysokości 9,40 m.
Na Węgrzech zagrożonych
jest 28 miejscowości położonych
wzdłuż Dunaju. Budapeszt czekał
wczoraj na wysoką wodę na Dunaju. Z zagrożonych terenów ewakuowano w całym kraj\l ogółem
1700 osób, z czego ponad tysiąc w
Budapeszcie. Służby ratownicze i
władze zapewniały wczoraj , że
wały w mieście wytrzymają.
W Pradze zamknięto wczo-

raj zalane podczas powodzi dzielnice: Karlin i Holeszovice. Znów
zarządzono ewakuację. Powodem
są walące się domy.
Stabilizuje się-, ale powoli,
sytuacja na północy Czech, gdzie
przez Litomierzyce, Usti i Dieczin
przeszła gigantyczna fala powodziowa na Łabie . Opadła woda w
Terezinie, gdzie pod wodą znajdował się dawny obóz koncentra(PAP)
cyjny i cmentarz.

Strzelanina
w Mikołajka
-

.

policjanta, 33-letniego
sztabowego, odclele!(Owail
czas wakacji z

33-letni sierżant sztabowy został
zastrzelony w Mikołajkach (woj.
warmińsko-mazurskie) podczas
pościgu za bandytami. Zabili oni
wcześniej znanego policji 32-letniego
Jacka K., mieszkańca Wolomina.

Mikołajkach .
fiającgow

dopodobnie poliC]
nawet broni z kabury.
rozdzielił się ze swoim
który radiowozem
dzić okolicę. Mężczyzn

Według informacji zebranych
przez PAP, w sobotę około godz.
22 w pubie "Okoń" w Mikołajkach
trzej mężczyźni podeszli do 32-letniego mieszkańca Woł.omina. Jak
powiedziała Jolanta Szymulewska
z zespołu prasowego Komendy
Wojewódzkiej Policji w Olsztynie,
oddali do niego kilkanaście strzałów. Mężczyzna zginął na miejscu.
Jak się dowiedziała PAP, zabójcy przez nikogo nie zatrzymywani
wyszli z lokalu. Na ulicy Mrągow
skiej w Mikołajkach natknęli się na

się złapać.

Trwa

Dziesięcio latki

nie zyją

la, czy chodzi o ciała
ne!<. Tego samego
jednak 28-letniego
do której
i 25-letnią •~""".-.' v"·"olye
która uczyła w teJ _szkdział
wa się ich o wspołu .
stwie. Dozorca
jedną z ostatnich
ły dziewczynki.
w poszukiwaniach
przez ich rodziców.

Policja angielska zatrzymała dwie
osoby- dozorcę szkoły i nauczycielkę
-podejrzane o udział wzabójstwie
dwóch clzjesięcioletnich uczennic tej
szkoły, lclóre zaginęły 14 dni temu.
W sobotę koło bazy wojskowej , nieopodal miejscowości Soham, gdzie 4 sierpnia zaginęły dziesięciolatki , znaleziono zwłoki
dwóch osób. Policja nie potwierdzi-

porwanie Arafata

Sztab generalny armii izraelskiej
planuje porwanie i wydalenie do Libanu przywódcy Autonomii Palestyńsk.iej
Jasera Arafata- podała wychodząca w
Londynie saudyjska gazeta ,,Asz-Szark
al-Ausat". Powołując się na "źródła
izraelskie", gazeta przekazała, że plan
uprowadzenia lidera Palestyńczyków
z Ramallah na Zachodnim Brzegu Jordanu może być zrealizowany w każdej
chwili, jednak na razie "trzymany jest ·
w rezerwie".
(PAP)

potomstwa (dwie kilkuletnie krowy, jałówka i dwa cielęta) poddano w sobotę utylizacji. Od potomstwa, włącznie z cielętami, pobrano materiał do badań w kierunku
BSE i odesłano do puławskiego
instytutu. Ubojnia i gospodarstwo
zostały w sobotę zdezynfekowane, rolnik otrzyma odszkodowanie za ubite bydło .

specjalistów, wPolsce będą kolejne przypadki za ka żenia bydła BSE

Węgrzy się bronią

nięciem, zagrażając dzielnicy
przemysłowej Torgau.
W położonej dalej na północ
Wittenberdze rzeka przerwała wał
ochronny i wdarła się do jednej z

Stany Zjednoczone rozważają
przeprowadzenie w Iraku szybkiej akcji zbrojnej, której celem ma być zdobycie dowodów na produkowanie w tym
kraju broni masowego rażenia - poinformował włoski dziennik "ll Sole-24
Ore". Dziennik ten zajmuje się przede
wszystkim tematyką ekonomiczną . Ma
reputację jednego z najpoważniejszych
włoskich tytułów prasowych. Pisząc o
planach Wclszyngtonu, "Ił Sole-24 Ore"
powołuje się na anonimowego przedstawiciela amerykańskiej administracji ds.
bezpieczeństwa narodowego.

ubitych krów stwierdzono BSE.
Zwierzę nie wykazywało objawów nerwowych , charakterystycznych dla BSE, ani też nie
chorowało na żadne poważniej
sze choroby. Krowa pochodziła z
jednego z okolicznych gospodarstw. Ponad 70-letni gospodarz
kupił ją na targu jako cielę 12-13
lat temu . Tuszę tej krowy oraz

Europa po powodzi i przed

Fala kulminacyjna na Łabie ,
po przejściu przez Drezno, przesuwa się w dół rzeki, zalewając
położone dalej na północ tereny
Saksonii i Saksonii-Anhaltu. W
okolicach Torgau Łaba przerwała
na długości 30 metrów wał przeciwpowodziowy. Masywodywdarły się na teren kilku wiosek poło
żonych na północ od tego miasta.
W samym Torgau poziom
Łaby przestał się podnosić, ale

Ameryka kontra Irak

zakażen ia

przypadki

Koledze

EUGENIUSZOWI ŚMIG
wyrazy

MATKI
składają

'

Zarząd ,

Woda zagraża m.in. zbudowanemu nad samym brzegiem Dunaju zabytkowemu gmachowi parlamentu w Budapeszcie
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Rada

Pap_lei w Polsce

Dworce kolejowe w regionie już dawno nie przeżywały
takiego oblężenia, jak w nocy z.
soboty na niedzielę, kiedy odjeżdżały~specjalne pociągi na
papieską mszę. Pierwsi pielgrzymi pojawiali się na peronach
już dwie godziny wcześniej. - Od
kogo mamy się uczyć, jak nie
od papieża - mówili zgodnie studenci Ania i Justyna Matko,
Bartek Milanowski, Diana Kostempska i Paweł Wiech, czekając na pociąg. - On daje nam
przykład całym swoim życiem.
Każdy z. nas wiezie własną in-

tencję, w której będzie się modlił na Błoniach.
- To już piąta lub szósta pa-

pieska pielgrzymka, w której
uczestniczę. Jadę, żeby poczuć
bliskość Jana Pawła II. On nam
przekazuje tyle dobra. Są ze mną

moje córki Justyna i Kinga - mówiła Anna Maciąg z Pawłowa .
-]a pierwszy raz. zobaczę papieża - cieszył się mały Przemek
Klimczak z. Bukowej. - Nie spałem w ogóle dzisiaj w nocy, ale
na pewno wytrzymam przez. caf4
mszę. A jak mi się · zachce spać,
to się poleję wodą .
Na pytanie, co pielgrzym
powinien zabrać z. sobą, odpowiedź była jedna: - Oczyszczoną duszę. Trzeba się prz.ygoto-

wat, iść do świętej spowiedzi mówiły Zofia Wesołowska i Janina Binkowska z. Kielc. - Nie
jedzie się tylko z ciekawości. To
ma byt duchowe przeżycie.
Ale potrzebne są też rzeczy praktyczne. - Mamy karlmatę, plastikowe, rozkładane
stołeczki, które żona kupiła
. dziś rano- pokazywał Zdzisław
Gruszko. - No i, oczywiście,
lornetkę . Mamy miejsca w odległych sektorach, więc może
choć tak uda się zobaczyć Ojca
Świętego. -Jestem przygotowana na każdą pogodę . Mam i
p ł aszcz przeciwdeszczowy,
i kapelusz. na upał - zapewniała Elżbieta Sarbińska .

MONIKA WO]NIAK
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praca,

Coraz mniej osób obawia

się

ka~!!~!
Uwaga na dzieci

utraty pracy

Wakacyjny
optymizm
Prawie co drugi Polak boi się,
że straci pracę. Mimo to w porównaniu
z lipcem nastroje nam się poprawiły.
40 procent pytanych przez
CBOS liczy się z możliwością zwolnienia z pracy. Miesiąc wcześniej
było to o 9 proc. więcej. Mimo to
nadal aż 96 proc. badanych źle ocenia sytuację na rynku pracy.
Według CBOS wzrost optymizmu może być spowodowany
tylko lepszym wakacyjnym nastrojem ankietowanych, ponieważ
nie zmieniły się krytyczne opinie
o sytuacji w zakładach pracy. Zdaniem autorów raportu spadek poczucia zagrożenia utratą pracy
może być też efektem zapowiedzi
rządu o udzieleniu pomocy zakła
dom, którym grozi upadek.
Nadal utrzymują się bardzo
krytyczne opinie o sytuacji na rynku
pracy. W sierpniu 68 proc. ankietowanych twierdzi, że jest ona bardzo
zła, a 28 proc. -że zła.JY!ko l proc.
respondentów ocenia sytuację na
rynku jako dobrą.
Pogorszenia sytuacji na rynku pracy w ciągu najbliższego roku
spodziewa się 40 proc. badanych,
czyli o 3 proc. rrtniej niż w ubiegłym miesiącu. Nadzieję na poprawę sytuacji ma co dziesiąty responZ~D

dent CBOS. O tym, że sytuacja
na rynku pracy nie zmieni się, przekonanych jest 42 proc.
W porównaniu z lipcem
o 3 proc. (do 43 proc.) wzrosła liczba osób, które twierdzą, że w okolicach ieh miejsca zamieszkania
nie można znaleźć żadnej pracy.
Kolejne 40 proc. uważa, że trudno
jest o jakąkolwiek pracę.
O tym, że można się gdzieś
zatrudnić, ale trudno jest o znale-

zienie odpowiedniej pracy przekonanych jest 15 proc. pytanych. Prawie nikt nie wierzy, że w jego miejscowości można bez problemu
znaleźć pracę.

Przypomnijmy, że w ostatnich dniach minister pracy
Jerzy Hausner poinformował,
że stopa bezrobocia wzrosła w lipcu do 17,4 proc. z 17,3 proc.
w czerwcu.
Opr. (pot)

Wykształcenie:

wyższe medyczne lub

inne.
Wymaeania konieczne:
-co najmniej 5-letni staż pracy
- znajomość zagadnień..związanych z organizacją ochrony zdrm:via, w
tym przepisów regulujących funkcjonowanie publicznej służby
zdrowia
- znajomość zagadnień związanych z organizacją i funkcjonowaniem
adrninistracj i sarnorządowej
- orientacja w kwestii finansów publicznych oraz zarządzania
zakładem budżetowym.

Wymaeania pożądane:
-zdolność analitycznego myślenia,
-umiejętność kierowania zespołem ludzkim,
-łatwość komunikowania się.

Wymaeane dokumenty i oświadczenia:
- kopia pierwszych trzech stron dowodq osobistego lub kopia nowego
dowodu osobistego,
-kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o
niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych do celów rekrutacji,
-życiorys i list motywacyjny,
-kopie świadectw pracy.
Dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy
w Rzeczniowie lub przesyłać w terminie do 23 sierpnia 2002 r.
pod adresem:
UrząP Gminy w Rzeczniowie, 27-353 Rzeczniów
z dopiskiem na kopercie "Oferta na stanowisko Dyrektora SPZOZ"
oraz teł. kontaktowym.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o rozmowie
wstępnej telefonicznie zjednodniowym wyprzedzeniem.
06/km
17

n e, wypadki w rolnictwie
się trzykrotnie częściej
zostałych dziedzinach
W 2001 r., według
go Ubezpieczenia S
rolnicy indywidu alni
blisko 50 tys . urazów.
30 tys. z nich uznano za
przy pracy, za które
odszkodowania.
220 wypadków było
nych. Najwięcej osób
w wyniku przejechania,
pochwycenia przez ·
szyny rolnicze (3 4
upadku z wysoko ści (l
/
O skali zjawi ska
fakt, że dane te do tyczą
nikÓV'' ubezpieczonych w
a ci stanowią zaledwie
36 prQc. wszystkich
dywidualnych.

OFERTY POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY·

GMINY RZE~ZNIOW

zapewnienie sprawnego realizowania zadań podstawowej opieki
zdrowotnej na terenie gminy przez zarządzany Zakład.

Zdaniem inspektorów PIP
przed rozpoczęciem prac polowych rolnicy powinni sprawdzać,
m. in., stan zabezpieczenia maszyn
i urządzeń , a szczególnie czy wały '
przegubowo-teleskopowe, części
napędu i ostre mechanizmy tnące
mają osłony. Właściciele gospodarstw nie powinni przy tym pozwalać, by maszyny obsługiwały
osoby niepowołane, zwłaszcza
dzieci.
Uruchomionych maszyn nie
wolno naprawiać, czyścić, smarować czy nastawiać . Nie wolno
stać na zaczepach, ramach i innych częściach maszyn i ciągni
ków w ruchu, przebywać między
ciągnikiem a maszyną współpra
cującą w czasie pracy silnika- to
tylko kilka podstawowych zasad
bezpiecznej pracy rolnika, o których przypomina Inspekcja Pracy.

Należy też zwrac ać
uwagę na to, co rob ią dzieci
sie, gdy dorośli są z ajęci
· Jak wskazują dane

Kupon u~ażnia do zamieszczenia jednorazowego,bezplatnego ogloszenia wrubryce

Mimo poprawy nastrojów wielu Polaków boi się , że straci miejsce pracy

Główne obowiązki:

6

śmiertelnych. Państwowillnspekcja

Pracy apeluje do rolników o pnestneganie zasad bezpieczeństwa
w czasie prac polowych.

~n=~~~~--------~

poszukuje kandydatów na Dyrektora Samodzielnego Publicznego
Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Rzeczniowie.

W specjalnym apelu
inspektor pracy, Tadeu
prz~pomniał, by nie
z pomocy dzieci przy
szyn i urządzeń, bo
zagrożenie dla ich życia i

Na wsi wciąż dochodzi do zbyt wielu
wypadków przy pracy, w tym także

RADOM
Wojewódzki Urząd Pracy
w Warszawie filia w Radomiu ogła
sza nabór kandydatów do pracy
w Niemczech w branży hotelarsko-gastronomicznej, na okres od 12
do 18 miesięcy, w charakterze pracowników- góści . Niemcy poszukują kandydatów w zawodach:
kucharz, kelner, pokojówka,
recepcjonista, cukiernik, pracownik
McDonald' s (ekonomiści o kierunkach ekonomika i organizacja
przedsiębiorstw lub turystyka,
osoby z wykształceniem średnim
z minimum 2-letnim stażem pracy
w Me Donald's- zatrudnienie na południu Niemiec) .
Kandydaci powinni znać język
niemiecki, w przypadku recepcjonisty również angielski.
Dokumenty można składać
do 20 września br. w WUP filia
w Radomiu, ul. Mokra 2, pok. 112.
WUP ma również oferty pracy we Francji dla tokarza i frezera .
Kandydaci powinni posiadać wykształcenie minimum zawodowe,
4-letni staż pracy, wiek od 18
do 35 lat i znajomość języka francuskiego. Dokumenty można skła
dać do 30 sierpnia w radomskiej
filii WUP.

KIELCE

e NORDEA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA,
Kielce, ul.W!soła47/49, teł. 343-10-84
zatrudni : kierownika i agentów
ubezpieczeniowych.

. e Towarzystwo. Ubezpieczeń
na Zycie, POLISA- ZYCIE, Oddz.
w Kielcach, ul. Czarnawska 22, teł.
346-26-73 343-10-08 zatrudni:
kierownik~ oraz agentów ubezpieczeniowych.
.
e ZURICH TU na Zycie SA,
Kielce, ul. Duża 20, teł. 344-64-74,
345-26-62 zatrudni: agentów ubezpieczeniowych z wykształceniem
min. średnim oraz własną działalno
ścią gospodarczą .

e Towarzystwo upezpieczeniowe COMPENSA Zycie SA,
Przedstawicielstwo w Kielcach, Kielce, ul. Zagnańska 27, teł. 363-13-12
zatrudni: asystentów oraz agentów
ubezpieczeniowych.
e Exbro - Korporacja Usług
Finansowo-Ubezpieczeniowych,
Kielce, ul. Manifestu Lipcowego 34,
teł. 33-26-962 zatrudni: doradców
finansowo-ubezpieczeniowych
z wykształceniem min. średnim.
e EKSPERT, Sandomierz, ul.
Retmańska l , teł. 0605-208-613,
0503-047-547 zatrudni: doradcówagentów, dyrektora oddziału z wykształceniem średnim, mile widziane zezwolenie PUNU.
e Towarzystwo Ubezpieczeniawe INfERPOLSKA, Kielce, ul. Wrrszawska34, teł. 344-16-94, 344-84-63
wgodz.8-16zatrudni:agentówubezpieczeniowych i kierowników grup z
wykształceniem min. średnim, mile
widziane zezwolenie PUNU.
e Towarzystwo.Ubezpieczeniowe WINTERfHUR 2YCIE SA, Kiełce, ul. Paderewskiego48, teł. 362-0910, 0609-202-273 zatrudni: osoby

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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·Opinie -Relacje l1t.1tf,Jjl[,ttJ
·erpniowym niebie przez najbliższe dni można o bserwować spadające . gwiazdy

da na nas kosmiczny pyl
które świecą, wchodząc w ziemską
Tymczasem w końcu naukowcy na serio zainteresowali
się spadającymi gwiazdami. Dzię
ki studiowaniu starych kronik dowiedzieli się, że pojawiały się
przez całe ostatnie tysiąclecie . Nie
potrafiono jednak zrozumieć , dlaczego zjawisko to ma charakter cy- ·
kliczny i występuje z różnym na-

gwiazdy pojawianiebie od setek lat.
o nich można nawet
starożytnych kronikach.
je łzami św. Wawrzyń

tężeniem.

pobu dzały wyobraź

zwłaszcza poetów.
wieki ludzkość nie mianatury pięknego
""~cmP'"' zjawiska. Wież e gdy gwiazda spaszybko wypowiedzieć
a wtedy się ono spełni.
również (to przekonasię w wielu kultu, że każda spadają
oznacza ludzki żywot,
· się zakończył.
ość w świetle na-

r·-;.--·-·- Perseid o wieka. Perseidy to bopył rozsiewany
ącą się do ziemskiej
109P/Swift-Tuttle.
to wystę puje również w
· Wówczas jednak spanazywane są Le-

Efekt spadających gwiazd wart jest tego, by śledzić nocne niebo
1833 roku. Całe niebo było w rozbłyskach spadających gwiazd i
niektórzy sądzili, że niechybnie
zbliża się kQńiec świata. Mieszkańcy wschodniego wybrzeża
Ameryki Północnej przez dziewięć godzin byli świadkami tego
niecodziennego zjawiska. Wtedy
jeszcze jego natura pozostawała
nieznana.

Ludziom obeznanym co nieco
z astronomią wydawało się, że spadające gwiazdy wybiegają z Gwiazdozbioru Lwa i dlatego nazwano
je Leonidami (leon - lew). Pierwsze logiczne wytłumaczenie tego
zjawiska podał wówczas matematyk z uniwersytetu w Yale, Denisan Oimstead. Uważał, że są to ziarenka pyłu międzyplanetarnego ,

Leonidy albo Perseidy pojana naszym niebi e wówczas, gdy orbita komety przecina
orbitę Ziemi lub zbliża się do niej
na niewielką odległość. Generalnie
im bardziej kometa jest bliżej ziemskiej orbity, tym zjawisko spadaj~cych gwiazd jest bardziej widowiskowe.
Leonidy, obserwowane w listopadzie i Perseidy, widziane w
sierpniu , wywołuje wędrówka
dwóch różnych komet. Nazwa
sierpniowych
spadających
gwiazd pochodzi od Gwiazdozbioru Perseusza, skąd kosmiczne drobiny wydają się przylatywać.
(E)
wiają się

atmosferę.

Prawdziwe rozwiązanie zagadki znaleziono dopiero 30 lat
później. Ernst W Ternpel i Horace P. Tuttle odkryli wówczas kometę , którą nazwano od ich połą
czonych nazwisk. To właśnie ta
kometa rozsiewała pył, który nazwano Leonidami.
Aby zrozumieć zjawisko spadających gwiazd, warto powiedzieć kilka słów o naturze komet.
Komety posiadają kilkukilometrowe jądro , zbudowane z kryształ
ków zamarzniętej wody, dwutlenku węgla i amoniaku oraz ziaren
pyłu, który tworzą wszystkie znane nam pierwiastki. Gdy kometa
zbliży się na odpowiednią odległość do Słońca, uwolnione z roztopionego lodu ziarna pyłu tworzą
wokół niej świecącą aureolę, która może osiągnąć średnicę nawet
kilkuset tysięcy kilometrów. Przy
jeszcze mniejszej odległości od
Słońca pył przybiera postać warkocza.

W tym roku w całej Polsce,
a więc także i w naszym
regionie panują doskonałe
warunki do oglądan i a spadają
cych gwiazd. Księżyc będzie
bowiem w nowiu, więc jego
światło nie zakłóci astronomicznych obserwacji. Oczywiście potrzebna jest bezchmurna pogoda i otwarta
przestrzeń poza miastem.
Meteorolodzy obiecują jednak
pogodne niebo. Zachęcamy
więc naszych czytelników do
śledzenia Perseid. A może
komuś uda się zrob ić im
zdjęcie? Jeśli tak - przyślijcie
je koniecznie do naszej
redakcji , opublikujemy je.

ed czysto polski
Tomasz Szwed to Honorowy Obywatel Pionek,
laureat międzynarodowych festiwali country, zdobywca tytułów Artysty, Kompozytora, Autora i Wokalisty
Roku, zwycięzca plebiscytu "Giganci Country'97",
gwiazda Pikników Country w Mrągowie. Rozmawiamy z nim o jego świętokrzysko-radomskich korzeniach.
aby nasza razmopańskich związkach

em.
się i długo miesz"Słowo Ludu"

moj~j codziennej leksobr~ cenię tę gazetę,
nr eJ s rę wychowałem.

za ten

miły wstęp.

korzenie sięgają
ego Zagnańska.
rod~i ~a od strony ojca
11
łas~r.e z Kieleckiego.
ze mo1 dziadek pracuw~am.sonowie lubił się
kom r~ .swojego zakła
"s toJkę" na rękach.
był gość. Ponadsi~, że w tej gmiduzo ludzi o naPozwoli pan że
P?Zdrowię. iewyklukto rys· Jest
· ze mną spo-

ludowych. W moich utworach jest
bardzo dużo Kielecczyzny.
Ale co z tym może mieć wspólnego country?
- Country opowiada o czło
wieku, o jego zwyczajnym życiu,
które w pewnym momencie staje
się niezwykłe. Ale też muszę dodać,
że nie mam wiele wspólnego z prawdziwą muzyką country i jestem ledwie tolerowany przez ortodoksyjnych countrowców.
Pańskie koncerty są jednak
ciepło przyjmowane przez
publiczność. Parniętam takie wła
śnie na kieleckiej Kadzielni.
- Może dlatego, że staram się
być autentyczny, swobodny, sponta-

bardzo

niczny i łatwo nawiązuję kontakt z
publicznością. Jestem też autorem
scenariuszy i reżyserem spektakli
muzycznych, prowadzę warsztaty
teatralne i muzyczne. Często zasiadam w jury konkursów recytatorskich i piosenkarskich. Ostatnie
m.oje dokonanie to m.in. teledysk
"Zycie miast - życie zamiast" w ramach ogólnopolskiej akcji antynarkotykowej oraz koncert dla pary
prezydenckiej wieńczący tę akcję.
Pańska grupa nazywa się te.,Zespół Opieki Zdrowotnej".
Skąd taka nietypowa nazwa?

• Blachodachówka
SZAFIR i RUBIN
• Blachy trapezowe ocynkowane
i powlekane T6-T 135
• Panele

ścienne

+Kasetony

(siding pionowy)

ścienne

• Blachy ocynkowane płaskie
o grubośct od 0,5 do 2,5 mm
• Produkcja i

sprzedaż taśm

+Obróbki blacharskie i akcesoria

raz

- Moi koledzy to znakornici
muzycy. Gram z nimi od lat. Dlatego " Zespół Opieki Zdrowotnej", bo
gramy spokojną. rzec można "energetyzującą" muzykę. I właśnie dużo
zdrowia życzymy wszystkim.
Rozm. ANDRZEJ FISKULAK
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KIELCE, ul. Łódzka 268 A, 25-655 Kielce,
tel. (041) 346 15 10, e-mail: kielce@pruszynski.com.pl
Transport w promieniu 30 km gratis.
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Świętokrzyskie stało się w weekend międzynarodową stolicą spadochroniarstwa

Skoki z nieba, jazda w r rz
Skoki z wysokości jednego kilometra
wpunkt o średnicy zaledwie trzech
centymetrów!- takiemu wyzwaniu
musieli podołać spadochroniarze
podczas wee~endowych XXI Między
narodowych Swiętokrzyskich
Zawodów Spadochronowych
w Masłowie i VII Zawodów
"Para-Rura " wSitkówce-Nowinach.
W piątek i sobotę niebo nad
Masłowem pełne było kolorowych
spadochronów, należących do zawodników z Połski i Czech. - Bardzo cieszymy się, że przyjechało
do nas tak wielu skoczków zza

południowej granicy, bo to dobrze
świadczy o poziomie zawodów i

promuje nasz region. A wyniki zawodów brane są pod uwagę w kwalifikacjach Mistrzostw Połski! mówi kierownik skoków Marek
Durasiński, instruktor spadochroniarstwa Aeroklubu Kieleckiego.
W piątek i sobotę zawodnicy
rywalizowali w skokach na celność
lądowania na lotnisku w Masłowie.
Wiatr nie ułatwiał spadochroniarzom trafienia z kilometrowej wysokości w punkt wielkości guzika.
Najlepszy okazał się skoczek Aeroklubu Kieleckiego Wiktor Król.
Aż cztery razy trafił dokładnie

Skoczkowie musieli wykazać się też umiejętnościami w pływaniu

w trzycęntymetrowe centrum.
- Wiktor z takim wynikiem z pewnością wygrałby Mistrzostwa Folski
- mówił o zwycięzcy jego klubowy
kolega Roman Kulis. Na drugim
i trzecim miejscu w kategorii indywidualnej uplasowali się Czesi.
Sobotni wieczór i niedzielne
skoki na stadionie w SitkówceNowinach były okazją do walki na
najlepszy czas i najcelniejszy skok
w dwuboju "Para-Rura". Zawodnicy, oprócz wykonania dwóch
skoków na celność lądowania, rywalizowali także w jak najszybszym zjeździe 93-metrową rurą na
basenie " Perła" w Sitkówce-Nowiach. Jak się okazało, najlepszą
pozycją do szybkiego zjeżdżania
jest położenie się na łopatkach i
piętach oraz odpowiednie balansowan~e na zakrętach.
-Złe się wygiąłem na wirażu,
dlatego straciłem pół sekundy.
Chyba nie nadrobię w drugim zjeź
dzie. Ale zabawa jest świetna, jestem tu po raz pierwszy i na pewno wrócę w przyszłym roku - mówił tuż po pierwszym ześlizgu
Grzegorz Nawrocki z Warszawy,
reprezentujący Aeroklub Podkarpacki. - Mnie też nie poszłQ najłe
J?iej, ale nie to jest najważniejsze.
Swietna atmosfera zawodów przyciąga jak magnes, jestem tu już trzeci raz - mówiła Jana Jabłońska
z Czech, masując się po obdrapanych łopatkach. -A my jak zwykłe
jesteśmy najlepsi. W skokach ... od
końca. Tutaj więc musimy być

Nie było łatwo trafić w punkt wielkości guzika
pierwsi od początku - przekorna- !ans Regionalnego
rzałi się Jarosłav Hajduk i Petr
dawstwa i Krwio
Zapłetal z Czech.
z Kielc. Dobry przyklad
Niestety, sympatyczni Czesi wego krwiodawstwa dal
znów nie dali rady Wiktorowi Kró- fek Dębiec , tym
lowi z Kielc Guż dwalata temu usta- ponad 25 osób. G
nowiłon zresztą rekord ześlizgu,
mieli także okaz ję
którego nie zdołano do tej pory o Grand Prix Nowin w
pobić). Na II miejscu w zjeździe
żowej oraz obejrzenia
rurą znalazł się Piotr Gądek , a na
Nowiny kontra MKS
III - Roman Kulis. W skokach
Zabawa taneczna i
dwuboju najlepszy okazał się Piotr Stanisława Chałupczaka
Gądek, za nim znalazł się Piotr
uczestnika telewizyjnego
Krółak, dalej Bartłomiej Gąsiorek.
mu "Maraton uśmiechu"
Przy okazji " Para-Rury" odwołane. Powodem jest
w Nowinach odbył się festyn ro- po środowym tragicznym
dzinny. Na imprezę przybył ambu- ku w Piasecznej Górce.

Speleologia jest sportem ekstremalnym, ale lawinowo zyskuje na popularności

Zajrzeć · do wnętrza
Włoch .

Jeśli ktoś ma trochę pokory,
wnagrodę może oglądać fantastyczne kształty, które powstały w jaski-

niach miliony lat temu.
Podziemny świat to kraina
wiecznej ciemności, która potrafi zachwycać i prz.erażać. To
wspaniały teatr natury, pełen nacieków, kaskad, wapiennych draperii i zamarłych w skale śladów
wałki gigantycznych żywiołów.
Ten teatr badają i odkrywają
m.in. kieleccy grotołazi Wiesław
Krupski i Mateusz Handerek,
którzy wchodzą także do najgłębszych jaskiń Hiszpanii i

Ten sport nie należy do łatwych

8

- Chcemy odkrywać coraz to nowe jaskinie, a w odkrytych już szukamy nowych korytarzy, gdzie nie ma jeszcze śladów
człowieka. To jest fascynujące nawet, gdy trzeba pławić się w jaskiniowym mule. Jak tu nie zachwycać się wspaniałymi stalaktytami, czyli soplami zwisający
mi ze sklepień oraz stalagmitami
- różnorodnymi stożkami porastającymi dna jaskiń - opowiada
Wiesław Krupski.
·
W Krupski jest wykonawcą
odgromienia na wiekowym dębie
"Bartek" w Zagnańsku .1\vierdzi,
że wspinaczka po kruchej korze
wiekowego drzewa była trudna,
jak balansowanie na kruchych
skałach. Kieleccy grotołazi szukają swoich jaskiń głównie w
Hiszpanii i w Alpach. - Moim
największym sukcesem było zejście do Abisso Oliviter we Wło
szech, na głębokość 1215 metrów. Pod ziemią przebywaliśmy
118 godzin. Schodząc w dół, poruszaliśmy się w całkowitej ciemności i dużej wilgotności. Wspólnie z dwójką speleologów wło
skich odkryliśmy kilkadziesiąt
metrów nowych korytarzy! Mimo
krańcowego zmęczenia nie chciało się nam wracać na powierzchnię - wspomina jedną z wypraw
Wiesław Krupski.
Aby badać jaskinię i wspinać
się wyczynowo na szczyty w Polsce, trzeba mieć Kartę Taternika,
do czego konieczne jest ukończe
nie specjalnego kursu Folskiego
Związku Alpinizmu. Składa się on
z części teoretycznej i zajęć prak-

Ziemi
dziej podstawowy
wy to: kalosze,
rękawice, dwa
sak, dwa rodzaje
uprząż, rękawice,

karabinki osobiste,
bek, plakietki, liny,.
skiniowe i wiele 1
zgów. To wszystko
do wnętrza Ziemi
kach. A do tego .
biwakowy. Wyliczenie
go zajęłoby sporo czasu
Mateusz Handerek.
OdkryWanie
bezpiecznym ,
muszą cechowac
noważenieffi n~\JIL.Ill"'" "'

cjonalnym.
nie tym sportem_·· ""'"~-~
i nietrudno o
dziwej górski
EJ

Zanim zaczniemy penetrować jaskinie, musimy nauczyć się pokory
tycznych: technik poruszania się
- Błądzenie po jaskiniach jest
po linie, elementów asekuracji i bardzo kosztowne: transport ,
ANDRZ
wspinania w jaskiniach w okresie sprzęt, pobyt za granicą . Najbarletnim i zimowym. Jedynym warunkiem poruszania się po zagraniczŚwiętokrzyskie jaskinie
nych jaskiniach jest zgoda tamtejW Górach Swiętokrzyskich występują przede wszystkim ja~ie
szych władz. - Trzeba przekazać
tworzące wielokilometrowe korytarze. Najdłuższąjest ChekJS~
dokumentację tego, co odkryliśmy,
Paśmie Jawormiańskim w okolicach Góry Kopaczowej. W 1~.
m.in. przekroje geologiczne. Dogrotołazi odkryli jej połączenie z sąsiadującą Jaskinią J~
pełnienie tych formalności jest
sposób mamy kompleks podziemnych korytarzy na~ VI
przepustką do kolejnej wyprawy.
Świętokrzyskich i dziewiąty w klaju, o fącznej ellugości ok- 367°
W Hiszpanii możemy badać ponad
które leżą ponad 60 metrów pod ziemią- mówi M. Hand~.v~""
2 tysiące metrów masywu górskiesą udostępnione do zwiedzania. nawet badający je spelelJIV"""'
go, gdzle można znaleźć jaskinie zezwolenie od wojewódzkiego konserwatora przyrodY·
mówią kielczanie.
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ze " Słowem" i Radiem Kielce
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Marian Kamiński znowu
wnaszych prawyborach.
kilkunastu tygodni czytel. Judzi, którzy we. sprawować będą
"tów, burmistrzów i prerazywtygooomedzJatKI środy i piątki
kupony,
się imię i nazwinazwę gminy lub
uzasadnienie.
początku ubiegłego tygoczele listy kandydatów
prezydenta Kielc stał S taprezes KieleckieBudowaictwa
W miniony czwartek
miejsce wysunął się

··· -- ..... ----- ... -.. -- ...... -- ...

nasz niedawny lider, kandydat niezależny, Marian Kamiński. Od kilku tygodni drugie miejsce należy do
przedsiębiorcy Jacka Jędrzejkiewi
cza. Obecny pre,zydent Włodzi
mierz Stępień zajmuje czwartą pozycję, a na piątej znajduje się były
wojewoda świętokrzyski Wojciech
Lubawski, prezes Stowarzyszenia
"Samorząd 2002". W tym tygodniu
czytelnicy głosowali też na przedsiębiorcę Tadeusza Orłowskiego
i byłego prezesa spółdzielni mieszkaniowej Zdzisława Skowrona.
Przypominamy, że każdy czytelnik może przysłać dowolną liczbę kuponów i zgłosić dowolną liczbę kandydatów. Nie przyjmujemy
kserokopii. Ważne są tylko oryginalne kupony, wycięte z gazet.
(elza)

Kolejny remont w centrum m iasta

Ulica Staszica
do zamknięcia

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

wybory ze "Słowem" ~
.
( i mię

i nazwisko)

....................................................................................... :
l

miejscowość

..

l uzasadnienie

Dzisiaj rozpocznie s ię remont ulicy Staszica
ŚRÓDMIEŚCIE. Po Sienkiewicza

i Bodzentyńskiej, kolejna ulica
w centrum miasta będzie gruntownie
modernizowana. Dzisiaj rozpocznie
się remont ulicy Staszica i część jezdni
zostanie wylączona z ruchu kołowego.

Masz ~prąwę~ ~zadzwoń!
Dział'',lnieiski

Trwający od trzech miesięcy
remont deptaka na ulicy Sienkiewicza, obecnie obejmie swym zasięgiem także przyległą ulicę Sta-

t el. '3&-36-203

Znowu na wizji
KIELCE.

Zanąd Miasta postanowił
pnedłużyć umowę z telewizją
kablową na emisję magazynu

informacyjnego " l ratusza ". Zamiast
jednak płacić jak do tej pory 12tys. zł
miesięcznie, wyda 5tys. zł.
W czerwcu podaliśmy, że Telewizja Kablowa Kielce zaproponowała, by za każdy program "Z ratusza"
emitowany w środy miasto płaciło
2900 zł. Miesięczny koszt utrzymania miejskich magazynów informacyjnych wynosiłby prawie 12 tys. zł.
- Th kwota nie jest mała -ocenił wtedy prezydent Włodzimierz Stępień.

Zarząd Miasta nie przyjął
wtedy oferty z TKK i wstrzymał się
z zawarciem umowy na programy
po wakacjach. Jego członkowie
postanowili dokładniej przyjrzeć
się ofercie i negocjować jej cenę
i formę . Do sprawy wrócili na posiedzeniu w środę . -Udało się wynegocjować niższą stawkę. Zmniejszyliśmy też liczbę programów
emitowanych co miesiąc- poinformował Marek Piotrowicz, wiceprezydent Kielc. Zamiast czterech
magazynów za 2900 zł każdy,
urząd wykupi co miesiąc dwa programy po 2500 zł.
(mb)

Uwaga odbiorcy gazu

mocno
głębokie

Jakczło

hobby, to nic go
Ode!"Wie...
•
(ms)

przy ulicach: Sienkiewicza (na odcinku od ul Dużej
do uL Paderewskiego), Leśna, Kapitulna, Staszica, Planty,
Piotrkowska nr 39 oraz bud ZUS, uL Mała, Staszica w Kielcach.
Rozdzielnia Gazu w Kielcach uprzejmie informuje odbiorców
gazu ww. ulic, że w dniu 20. VIH.2002 r. (wtorek), w godzinach
8-15 nastąpi przerwa w dostawie gazu spowodowana
wykonaniem pilnych prac awaryjnych na sieci gazowej.
Obowiązkiem odbiorców gazu jest:
- niekorzystanie z odbiorników gazowych,
-punktualne zamknięcie kurków przy odbiornikach gazowych,
- wygaszenie stałych płomyków przy piecykach kąpielowych,
kotłach C.O.
Należy również zachować ostrożność przed po~ownym
uruchomieniem odbiorników gazowych po włączemu gazu.
Za przerwę w dostawie gazu przepraszamy.
171 2/lan
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szica. Otrzyma ona nową naz kostki granitowej ,
a na chodnikach ułożone zostaną
betonowe płyty. Drogowcy przeprowadzą prace w trzech etapach,
ale i tak kierowcy za kilka dni stracą sporo miejsc do parkowania.
- W poniedzia1ek zerwiemy
asfaltową nawierzchnię na odcinku od ul. Sienkiewicza do kina
" Moskwa" , następnie do wysokości ul. Solnej, a od czwartku zajwierzchnię

mierny całą długość ulicy, co spowoduje wyłącznie jej z ruchu
-mówi kiero~ik budowy Henryk
Bałdyga ze Swiętokrzyskiego
Przeusiębiorstwa Robót Drogowych Trakt. - Zanim jednak uło
żymy kostkę na jezdni, musimy
wymienić na nową kanalizację
deszczową oraz wodociągową .
Remont ulicy Staszica potrwa
do. końca października br.
(ALa)

SVPERKOt)JKlJRS

STO P-Kit:AT~
Co

zrobić,

a by

wygrać?

Oto zasady.
Od poniedziałku do piątku zadajemy dwa pytania. W .Słowie Ludu"
drukujemy kupon konkursowy z jednym pytaniem. Drugie pytanie
pojawi się na antenie Radia .TAK" między godzinami 11 .00 a 12.00.
Potem od 12.00 do 13.00 należy wysłać SMS o treści: Radio .TAK"
odpowiedzi na pytania- imię i nazwisko. SMS wysyłamy na numer 7160
(koszt SMS 1 zł + VAT ). Na pytania odpowiadamy .tak" lub .nie".
Codziennie w godz. 14.00 do 15.00 na antenie Radia .TAK" będą losowane
nagrody dnia. W piątek spośród wszystkich nadesłanych w ciągu tygodnia
SMS z poprawnymi odpowiedziami będziemy losować nac1ra<Je n.•nnrlni<>

-..
Do zabawy
. ...a ..

można~s~ię~!!J:!:~~==~!~

lm więcej wyślecie SMS, tym większa szansa na główną wygraną.
Po odbiór nagród należy przyjść do redakcji Radia .TAK", ut Wesoła 47/49
i mieć z sobą kupon konkurso ze .Siowa ludu". Natomiast odbierając
nagroc:l,ę tygodnia trzeba mieć przynajmniej trzy kupony z gazety.

Zapraszamy. do gry!
Nagrody zakupiono

sieci sklepów .Magnes" ul. Słowackiego 66, Ostrowiec św.

t;:j~~t2]
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Swięto

opłat

miasta bez
nych i pokazów "niezwykłego kina
światowego" , przez turnieje sportowe i pokazy walk wschodnich, aż
po koncerty populamych zespołów.
Przewidziane są również : kiermasze rękodzieła, wystawa rysunków
Andrzeja MJeczki, wystawa fotograficzna i koncerty muzyki poważnej .
Znajdzie się również coś
dla ciała. 7 września odbędzie się

KIELCE., Od 3 do 19 września będzie
trwało Swięto Kielc. Na wszystkie
koncerty, pokazy i przeglądy będzie
można wejść za darmo.
Program tegorocznego Święta
Kielc to kilkadziesiąt różnorodnych
imprez. Każdy może więc wybrać
coś dla siebie, od przeglądów teatraJ-

bieg uliczny o puchar prezydenta
Kielc, a dzień później regaty żeglar
skie, pokazy skoków spadochronowych i turniej siłaczy. ~W tym roku
święto kosztowało nas 280 tys. zł
-mniej niż dwa lata temu, ale więcej
niż w ubiegłym roku. Harmonogram konsultowaliśmy, między innymi, z Kieleckim Centrum Kultury. Najdroższy jest koncert na Ka-

dzielni zespołów: Fliper, Ira, Dżem,
Kukiza i Piersi, bo razem kosztuje
nas oko,ło 50 tys. zł - informuje Tadeusz Zołnierczyk, dyrektor Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta.
Podczas święta odbędzie się
III Festiwal Nauki. Pokazy i prezentacje przygotują naukowcy
z regionalnych uczelni, przyjadą też
naukowcy z Wielkiej Brytanii. (mb)

Dzieciom
taniej
KIELCE. Zmieniłsię
za korzystanie z oot~ltrrtl~, .""...
dla dzieci i mtoazle.żr

NIC NIE JEST STAŁE ...
Największe utrudnienia
napotkają na ulicach

drogach nr 7 w rejonie
i nr 73 w Chmielniku .

... z WYJĄTKIEM oprocentowania
LOKATY

o 801
*)

123 456*

opłata za połączenie:

1 jednostka taryfikacyjna TP SA

www.bgz.pl
www.integrum.pl

BGl S.a. ·

WOJEWÓDZTWO
• Remont nh"~Oiln!CV
sławia (trasa nr 7), ~a
4 km zwężenie jezdni
i ograniczenie
50 km/godz.
e Pomiędzy

Buskiem (trasa nr 73)
ny jest wiadukt nad
obwiązuje ruch "'"''"W''"'
wany światłami.
e W Ostrowcu
na aL 3 Maja
·
na remontowanym
e Na trasie nr
mierz- Kraków
·

na

moście

w

' 7 r:z u~ .. ~

73 Kielce obowiązywać

Zapraszamy do naszych placówek:
-Oddział w Kielcach, ul. Sienkiewicza 47 -te/. 368-31-11 do 13

jazdy.

-Bankowy Punkt Obsługi w Kielcach, ul. Seminaryjska 20 D, te/. 362-25-70
- Bankowy Punkt Obsługi w Kielcach, ul. Rynek 1, te/. 366-28-00
- Oddział w Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 86, te/. 386-22-20
10
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Kolejny przypadek skrzywdzenia kierowcy

Strefa

wyłudzeń

KIELCE. Choć niemal codziennie
piszemy o ewidentnym krzywdzeniu
kierowców w strefie płatnego
postoju, wciąż dochodzi do kolejnych
wyłudzeń pieniędzy.

Wojewód zki
PogoRatlllnk.ow,ego w Kieł
non·•~•~"' e kurs sternika
oraz ku rs
motorowodną na
narciarza wodneinfoąnacje w biuul. Zytnia l , teł.
8.
v~,;uu,~u~.,:#q~u

oddania w dobre ręce
6-tygodniowy doberman,
podpalany (z książecz. - tel. 345-03-19.
nw,r?lł rP~r kataloński,

sierść
małe

- teł.
kotki -

We wtorek, 13 bm., pan Wojciech Dawiec zaparkował auto
przy Rynku i poszedł do magistratu na umówione spotkanie z wiceprezydentem Kielc. Skasował bilet parkingowy od godz. 13.10 do
godz. 14.10. Wrócił do auta pięć
minut przed czasem, a mimo to
otrzymał 50 -złotowy mandat, na
którym napisano, iż wystawiono go
o godzinie ... 13.16. Kierowca szukał parkingowych. Strażnik pobliskiego muzeum przyznał, że byli,
ale poszli. Jeszcze przed upływem
ważności godzinnego biletu pan
Wojciech zdążył zadzwonić do in- Nawet ci, którzy wykupi ą kartę postojową , nie mogą być pewni, że niezostaną ukarani
formacji o numerach telefonicz- na pisanie odwołań. Ale boję się ,
- Kierowcy nagminnie oszunych, połączyć się z Miejskim Z a- że w następne dni znów ktoś nie- kują nas kupując i skreślając bilerządem Dróg i rozmawiać z jego
słusznie ukarze mnie i wielu inty dopiero po otrzymaniu mandadyrektorem, który uznał tę histo- nych, bezradnych wobec takich tu - mówi kierownik. Na mandarię za niemożliwą. Choć są dowopraktyk kierowców.
cie powinien być numer biletu ,
dy i świadkowie .
Ki~rownik strefy MZD Ryktórego czas parkowania został
- Naprawdę nic nie kombino- szard Switakowski twierdzi , że przekroczony. Ukarany kierowca
wałem, a czuję się jak przestępca,
parkingowi nie mogą wystawić potwierdził, że na jego mandacie
który musi się tłumaczyć ze swej mandatu widząc ważny, skasowa- jest numer biletu, który w momenwiny - powiedział nam Wojciech ny bilet. Tym bardziej , że tego sa- cie nałożenia kary był jeszcze waż
Dawiec. - Tu nie chodzi o pienią mego dnia byli na to uczulani pod- ny. Jeśli chce anulować mandat,
dze. Ja zapłacę ten mandat, bo czas specjalnej odprawy, na której
musi złożyć podanie do MZD co nie chcę robić problemu z tak · sprawdzano też ustawienia ich ze- jak już pisaliśmy - kosztuje 5 zł
drobnej sprawy i nie mam czasu garków.
i oznacza stratę czasu.
(kk)

AQUA
KL łM

.AQUAKUIP .......

KLIMATYZACJA

WENTYLAc-JA
Kldn, IIL • - • • • - . r S4

IIII.Jfa (041) 341 III 100, 38-71-81,
0502 108 751, 0101 401113 l

DRZWI PRZESUWANYCH DO SZAF
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lS-516 KIELCE, al. IX Wieków Kielc 33a
TEL./FAX (041) 344-34-ll
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SŁOWO

DLA CZYTELNIKOW
ulgowa infolinia

Autobus pod dach PKS
Telefonuję po przeczytaniu
notatki " Przepychanka o plac".
Uważam, że najlepszym rozwią
zaniem, z punktu widzenia pasażerów, będzie przeniesienie przystanku autobusowego firmy
Omnia-Bus pod dach PKS. Przecież tam teraz, po ograniczeniu liczby kursów, miejsca nie brakuje.
A warunki, zarówno dla czekają
cych na odjazd, jak i podjeżdżają
cych samochodów, są bez porównania lepsze niż przed dworcem PKP.

Park bez rowerów
Nie tylko po ulicach, ale i po
parkowych alejkach jeździ coraz
więcej rowerzystów. Oczywiście,
nie myślę o dzieciach na rowerkach, ale dorosłych osobach nie zachowujących żadnej ostrożności. To
niedopuszczalne. Dziwię się, że
przy wejściach na parkowe aleje
nie ma znaku z akazującego
wjeżdżania rowerami.
(tam)
Opinie i uwagi przyjmujemy
także pod numerem telefonu
344-48-16 (od poniedziałku do
piątku w godz. 9 • 16) .

ON/łA PC~

WCIĄGŁEJ SPRZEDAŻY
0341035,030/031,087/088
P.P.H.U.

BIURO HANDLOWE
Radom, ul. Gagarina 9
tal.lfax 366-55-60

PROMOC.JA lU

Biuro

:

__;;·~

fonfaraiJF

~OliSIWO
HArmLOWOU'!IUJOOft

ATY DO

l

i Informacji

- Radom.lbjec Szlachecki l·łl.
te l. fax 381 -13 30. kom. 0502 039 31 S

WAI(AC'IJNA ,RO OCJA

OKNO 1465 x 1435 tylko 597 zł
Radom: ul. Waryńskiego 10, tel. 0-48/360-20-50
Kielce: ul. Jagiellońska 9, tel. 0-41/346-18-93
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Dyżury

pełnią

szpitale:
na Czarnowie, przy ul. Kościuszki i w Czerwonej Górze.
Apteki czynne w niedziele:
. Przy Pogotowiu ", ul. św. Leonarda 10 (8-20), .Centrum",
ul. Radomska B (10-20),
. Aptekarz", ul. Hoża 39 - czynna codziennie (8-23), . Alfa",
ul. Żeromskiego 20124 (815), .Gemellus", ul. Seminaryjska 27 B (8-13), . Małgo
sia ", ul. Pocieszka 17 (8-22)
- czynna w niedziele i święta,
. Zdrowie " - ul. Sienkiewicza
58 (8-15), czynna w soboty i
niedziele.
Apteki z dyżurami stałymi:
Apteka .. Na Rogatce "- ul.
Jana Pawła 11 13 - czynna codziennie 7.30 - 23 (w niedziele i święta) 041/362-02-25.
Apteka .,Herby" - ul. 1 Maja
194 (os. Herby) - czynna codziennie 7 - 22, w niedziele i
św1ęta - 9 - 19.
Apteka ., Zdrowie " - ul. Sienkiewicza 58 - czynna od poniedziałku do piątku w godz.
B- 22.
Apteka ., Gemellus " - cało
dobowa, ul. Starodomaszowska 11 (obok szpitala przy ul.
Kościuszki).

APTEKA . Parkowa ", Kielce,
Żytnia , niedziele, święta
7.30-21.00. 041/368-30-33.
(gb 3314)

344-85-15 - .ZDROWIE" CODZIENNIE.
(nd 319)
UROLODZY - Seminaryjska
27, 361-30-60. Jagiellońska
23, 346-22-99.
(nd 333)
POGOTOWIE STOMATOLOGICZNE - Lecznica . Medistar",
Warszawska 34 (DOM RZEMIOSŁA), czynne NON STOP.
0411344-39-45, 368-28-02.
(nd 322)
USŁUGI Medyczne Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach, ul.
Langiewicza 2, te/. 361-55-25
- ECHO, HOLTER, RTG, USG.
Urodynamika . Endoskopia.
Testy alergologiczne. Badania
/aboratoryjno-bakterio/ogicz. ne. Rehabilitacja.
(nn 145)

TEATRY

• Teatr im. S.

Żeromskiego

- nieczynny.
Teatr Lalki i Aktora
- nieczynny.

.,Kubuś"

,.Romanlica" (do/by digital),
te/. 366-37-19- . Scooby Doo"
-USA, l. 12, g. 12.30, 16.30,
18.30; .Faceci w czerni 2"
- USA. l. 12, g. 14.30 i 20.30.
.,Moskwa" (do/by stereo), te/.
344-47-34- . Włamanie na śnia
danie" - USA. 1.15, g. 11.30
i 20.30; . Hrabia Monte Christo" USA, l. 12, g. 13.45, 18; . 100
dziewczyn i ja" - USA, 1. 12,
g. 16.15.

E~~~A RADIO-TAXI

···'li)···

96-25

.,Studyjne " - .Piotka" - franc.,
l. 15, g. 16.30 i 20.15; .100
dziewczyn i ja"- USA, J. 12, g.
18.15.
., Echo " (w WDK) - 361-27-37
- nieczynne.

Muzeum Narodowe - pałac biskupów w Kielcach - plac Zamkowy 1 (te/. 344-23-18) - ekspozycje stale: korpus główny . Wnętrza zabytkowe z XVII i XVIII
w.·•• Dawne uzbrojenie europejskie i wschodnie", .sanktuarium Marszalka Józefa Pilsudskiego". Skrzydło pólnocne Galeria malarstwa polskiego i
sztuki zdobniczej. Wystawy czasowe: .Piaki-cudaki, czyli urok
sztuki naiwnej". 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 stała: 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
Oblęgorku , te/. 303-04-26
- Odtworzony wystrój mieszkania pisarza oraz wystawa
biograficzno - literacka. Wystawy czasowe: . Zamki i warownie w akwarelach Zbigniewa Szczepanka ", . Juliusz Kossak. Ilustracje do
•Ogniem i mieczem•". Czynne od wtorku do niedzieli w
; godz. 10-16, w poniedziałki
nieczynne.
Muzeum Pamięci Narodowej
- więzienie kieleckie z lat 1939 1956, ul. Zamkowa 3 - czynne
we wtorki, czwartki i soboty w
godz. 10-14.
Muzeum Zabawkarstwa ul. Kościuszki 11 - czynne
codziennie oprócz poniedziałków w gCJ.dz. 10-17.
Wystawa stała : .Modele redukcyjne "; . Zabawki dawniej
i dziś", .Folklor sześciu kontynentów - 406 lalek z calego świata " - kolekcja Mał
gorzaty Mroczek - Stachowiak, wystawa zabawek - prac
dyplomowych absolwentów
Państwowego Liceum Sztuk
Plastycznych w Nałęczowie.
Muzeum Wsi Kieleckiej wKielcach - Park Etnograficzny w
Tokarni - wnętrza XIX-wiecznych chałup, XIX-wieczna apteka, dwór z Suchedniowa. Wystawa: . Ocalit od zapomnienia.
Jan Bernasiewłez - twórca
ogrodu rzetb ". Wystawa czasowa: • Winogrodnictwo pod
zaborem ". Czynne: od wtorku
do piątku w godz. 10- 17, w
soboty i niedziele w godz. 1018.
Muzeum Wsi Kieleckiej
- Dworek Laszczyków - wystawa .Z perspektywy 25 lat". Muzeum czynne od poniedziałku
do piątku i w niedziele w godz.
10-15.
Muzeum Wsi Kieleckiej - zagroda Czernikiewiczów w Bodzentynie, ul. 3 Maja - Wnętrza
mieszkalne od 1809 do 1920
roku - czynne cały tydziell
oprócz poniedziałków i świąt w
godz. 9-17.
Muzeum Zbiorów Geologicznych - Oddział Świętokrzyski

RADIO-TAXI

ISKRA

,..

0-SOO~OG-400

96-62 'U' 96-63
366-40-40
L4RTA STAŁEGO KLIENTA
~:. .u.sto- caa u 11f11Mitllill

bezptllb• amawianie ~

DOJAZD GRATIS

3-611-611

Państwowego Instytutu Geologicznego, ul. Zgoda 21 - nieczynne.
Galeria BWA . PIWNICE" - ul.
Leśna 7 - Jerzy Bereś - rzetba.
Galeria czynna od poniedziałku
do piątku w godz. 11-17, w
niedziele- 11-15, w soboty nieczynna.
Galeria BWA ., NA PIĘ
TRZE" - Danuta Ciechanowska - .światło i przedmiot" malarstwo. Galeria czynna od
poniedziałku do piątku w
godz. 9-15, w soboty i niedziele nieczynna.
Galeria Fotografii - ul. Planty
7/9 - Wystawa Kieleckiej Szkoły
Krajobrazu. Galeria czynna od
poniedziałku do piątku w godz.
10-16. Wstęp wolny.
Jaskinia ,. RAJ" - czynna co. dziennie (oprócz poniedział
ków) w godz. 9-18.
Ośrodek Tradycji Garncarstwa w Chałupkach (gm.
Morawica) - wystawa wyrobów oraz praktyczne warsztaty garncarskie dla grup
zorganizowanych
(po
uprzednim kontakcie telefonicznym) - czynne codziennie w godz. 10 - 16. Informacja: 31-18-702, fax 31146-90 .
Pomnik-Mauzoleum w Michniowie k. Suchedniowa - wystawa .Pionęły niebo i ziemia" czynne codziennie oprócz poniedziałków w godz. 10- 16. W
soboty i niedziele wystawa dostępna dla grup turystycznych.
Zgłoszenia - te/. 041125-45162.
Muzeum Przyrodniczo-Leśne
Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyżu czynne codziennie z wyjątkiem
poniedziałków i dni poświątecz
nych w godz. 10-15. Ekspozycja prezentuje działy archeologiczny, geologiczny, flory i fauny.
Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi - czynne
codziennie prócz poniedziałków
w godz. 9-16. Rezerwacja biletów - 31-77-018.
Galeria ., Bartosz " - ul.
Ściegiennego 35A - .Jeden
świat zewnętrzny, dwa świa
ty wewnętrzne" - wystawa
malarstwa i haftu. Galeria
czynna - od poniedziałku do
piątku w godz. 8-16, w soboty - 10-18. Wstęp wolny.

IOMIIDIACJA
KIELCE
Informacja PKS - 366-02-79.
Informacja PKP - 366-93-28,
94-36.
Informacja MPK- 345-06-95.
Taxi Osobowe - Piekoszowska - 345-15-11 , Jesionowa
- 331-79-19; bagażowe Sandomierska 801-31-18;
ciężarowe - Mielczarskiego 345-41-22.

j
tl'

RADIO TAXI .ALFA •
- TEL. 344 44-44, 96-22

l;

0800 - 222 - 222

li

~~~:~;~a ~=:a~:::~
TAXI - ul. Mielczarskiego 366-40-40 (dojazd gratis).
RADIO-TAXI .METRO " - te/.
342-22-22, 345-55-55 (do jazd gratis).
RADIO - TAXI .,OMEGA ORIENT", korporacja . Łyso
góry", 36-00000, 36-11111 ,
86-26, numer bezpłatny 0800
36-00-36 . .
TAXI ,.WICHROWY" - te/. 3310-919 (dojazd gratis).
TAXI ,.ŚWIĘTOKRZYSKIE",
ul. Manifestu Lipcowego,
teł. 331-55-55 (dojazd gratis) .

TAXI .,NA STOKU"- te/. 801. 31-76 (dojazd gratis).
TELE-TAXI .. WALIGÓRY" - teł.
368-74-00 (dojazd gratis)
TAXI .,HERBY" - te/. 801-4100 (dojazd gratis).
RADIO-TAXI .,EXPRESS"- te/.
366-11-11, 3-600-600. Dojazd gratis, z nami najtaniej.
RADIO-TAXI ., EUROPA " (dojazd gratis, karta stalego
klienta), te/. 3-611-611. .
TAXI .. BARWINEK" - te/. 801
- 33 - 42 (dojazd gratis).
RADID-TAXI .. DOR/ON" - te/.
36-999-99, 34-555-44, 96-23.

OMNIA

Komunikacja
Sien{fjewicza 61, 345-77-43, 34577-4d .
(ng 279)
LOT - informacje, rezerwacja, sprzedaż biletów - 36806-58.
Międzynarodowa,

j

INFORMACJA
GOSPODARCZA
041/366-19-19,
366-03-03
www.infomax.com.pl
Świętokrzyski

JJSUII
· AAA CAł.DDOBOWE POGOTOWIE
POGRZEBOWE
.,USTRONIE" - Krzysztof
Sieczko & Stanisław Zawadzki - wystawianie kart zgonu
przez lekarzy uprawnionych
- nagrobki. Tel. 361-29-18,
361-39-12.
(nj 163)

041/34-439-44 - HADES Kiwiorski, ~alodobowe pogotowie pogrzebowe, karty zgonu, chłodnia.
(nc 227)
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Bezpłatna chłodnia

• Karty zgonu
e Pomniki
Kielce, Radiowa 14
344-37-78, 343-17-52.
(nc 184
PRZEDSIĘBIORSTWO
USł.UG

KOMUNALNYCH pogrzebowe całodobowe, teł. 366-31-77, 34467-88.
usługi

Pogotowie Ratunkowe - 999.
Pogotowie Po/icyjne- 997.
Straż Pożarna - 998.

straż

Miejska986.368-7515 (przez
całą dobę) i 36875-33 w godz. 7 -15. Posterunek czynny w godz. 7 - 22,
367-60-13.
Pomoc drogowa - 366-0065, 981 - czynna non stop.
Pomoc drogowa - 361-7976, 30-11-609.
Pogotowie Energetyczne
.Kielce - miasto i teren - 991 .
Pogotowie Gazowe - 331-20
-20 i 992.
Pogotowie wod.-kan. - 994.
Pogotowie c.o. i elektryczne PGM -czynne w godz. 15
- 23 codziennie i w godz. 7 23 w dni wolne od pracy - teł.
361-18-33.
TAl - Ogólnopolska Informacja Gospodarcza - 94-77.
0/KT - Ogólnopolska Informacja Gospodarcza - żółta li·
nia - 94-34.
Numery miejscowe i zamiejscowe - 913.

Pizzeria • Studio " - te/.
368-86-01. Czynna : po n.czw. 10-22; pt. 10-23; sob .
12-23; niedz. 12-22. Dosta·
wa na terenie miasta przy
zamówieniu powyżej 16 zło
tych - gratis , ceny pizzy od 7 do 19 zł.
Pizzeria ., MAGIA", teJ:
362-25-11 . Czynna w godz.
11-21, niedziela 15-21 .
Zamów pizzę! Dowóz gratis!

BILETY lotnicze - rezerwacja,
Sienkiewicza 56, 344-30-33, 34430-35.
(ng 286)
sprzedaż.• Sigmae,

..

r.----..:::.::==----""

Portal Internetowy

ś_więtokrzyskie Stowarzyszenie Pornocy Ofiarom Przestępstw - K~
menda Miejska Policji w
Kielcach - Punkt Konsultacyjny Pornocy Ofiarom
Przestępstw, Kielce, ul .
Mickiewicza 9; poniedziałek-piątek w godz. 14-18,
te/. 0-41/349-33-44 .
Świętokrzyski
Klub
. Amazonka " - 366-3454, od poniedziałku do
czwartku w godz. 1a - 14,
psycholog, pedagog - telefon zaufania 366-17-41
w poniedziałki i czwartki w
. godz. 15 - 17.
Telefony zaufania - dla
ludzi z problemem alkoholowym - od poniedział
ku - do piątku w godz. 18
· - 20, te/ . 345-73-46, w
sprawach rodzinnych 368-18-67, czynny Jd
poniedz iałku do piątku w
godz. B - 17, pomoc psychologiczna dla rodzin
wychowujących małe dzieci 368-16-59, poniedzia-

Kinowe

nowości

/~k. godz. 15.30-l
Swiętokrzys kie

Prolilaktyki i E
041/331-53 -13.
psycholog iczn a i
giczna, tera pia
małżeństw, ps
indywi dua
i grupowa , pomoc
cząca uzale żnień

wencja kryzyso~a
do
godz. 8-20.
Polskie To
pobiegania
Punkt Kon su
Kielcach , ul. Ka
ska SA - 346· 16
niedziałek · p iątek,
12-16 .
Centrum
zysowej - te /.
48-47, ul .
7b . Terapia ofiar
cy, konflik ty
dzinne i kryzysy
skie, prob lemy z
poniedziałk u

uzależnion ą

w

Kan ultacje ·
i grupy wsp a
niamy ano nima
praszamy od
ku do nied zieli w
13-20 .

Często tli wości
słyszalnych

w

PROGRA M l ·
TAK-106 ,5; 98 .0;
FAMA • 100 ,8,
107 . 9 ; 71 ,95.
-100,9 ; 107.2 ;
RMF · 88,2 ,
92 , 3. III -96 .2.
- 101 , 4, ZET ·
WA WA - 95 ,5.
103,3, OPATÓ W
MTM FM - 102.1
- 89 , 1, LELIWA
REKORD - 106,2.

,,Scooby Doo''

"Scooby-Doo" to film
na podstawie kultowej kreskówki wytwórni Hanna&Barbera. Scooby Doo to
zabawny i tchórzliwy pies,
ale wszyscy uważają go
za bohatera. Scooby ze swoimi ludzkimi przyjaciółmi

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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czaroaZleJem - program
Ranczo pod Zie(1 4-ost.) - seczes. 9.10 Buduje9.35 Stinky i Jake
Złota Rączka (4) USA 10.25 Sekre(9) - serial kom.
Moda jak pogoda
Kiosk przy Wspólnej
Na haczyku 11.40 Tele12 .00 Wiadomości
f\~l·>UOLUW 12.20 Zagi•
świa t . se rial przygod.
13.10 Rewolwer i me(45) - serial sens. bryt.
(588,589) - teleno-

z okazji,

że

do

DIZllleiJizźe świato

burmistrzów
Sta.nźsl~w Anioł bez

typuje do odwiedzin
blok przy ulicy Altema4.

· Maski 2002. Kryna wakacje: Od
do szóstej - sztuipa McDonalda,
reż . Filip Zylber,
Grażyna Szapo(56 min)
wej rezydencji
elskiej Verity
a Sza potawskaJ
goście. Tymu···"U ~J"' otrzymu•
anonim, w
ktoś · kto w przezost ał przez nią
· grozi jej
Kobieta zaczyna
że mordercą
się któryś

z

750 Studio urody 8.00 Program
lokalny 8.30 Co ludzie powiedzą?
(39/40) - serial kom. bryt. 9.00
Klara
i
Angelika
- film obycz. pol., 1976 (47 min)
9.45 Studio wizyty Jana Pawła ll
'Y Polsce 950 Pielgrzymka Ojca
Swiętego do Polski: Msza święta
z okazji 400-lecia konsekracji
Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej - transmisja 12.30 Fapieska Kalwaria - rep. ks. A Baczyńskiego 13.30 Panorama
13.40 Program ronywkowy 14.00
Przygody Chucka Flnna (11/26)
- serial przygod. austral. 14.25
Arka Noego - magazyn przyr.
1450 Doktor z alpejskiej wioski
, (85) - serial obycz. niem.15.40 Program lokalny
16.00 Panorama·
16.20 Prognoza pogody
16.25 Zgadula - teleturniej
16.50 Złotopolscy (405, 406)telenowela pol. (powt.)
17.50 Programlokalny
• 18.20 Prognoza pogody
18.30 Panorama
18.55 Bliżej życia: Rozmowy
kontrolowane - kom. obycz.
pol. , 1991, reż . Sylwester
Chęciński , wyk.: Stanisław
'!Ym, Krzysztof Kowalewski, Jerzy Bończak , Irena
Kwiatkowska (94 min)
20.30 Polska bez fikcji : Święty
grz~ch - film dok.
21.00 Spiewające fortepiany teleturniej muzyczny
22.00 P4Uiorama
22.20 Sport telegram
22.30 Prognoza pogody
22.35 997 - magazyn krymi' nalny
23.10 Kino mocnych wrażeń:
Stacja Zachodzącego Słoń
ca (2-ost.) -dramat obycz.
USA, 1996, reż. Karen Arthur, wyk.: Ken Olin, Lindsay Frost, Annette O'Toole,
John Terry (86 min)
Podczas sprawy· rozwodowej
Cherył walczy o całkowitą opiekę nad nieletnimi synami. Rozwścieczony Brad z premedytacją morduje żonę, pozorując
wypadek samochodowy .
Z braku dostatecznych dowodów świadczących o jego winie, sprawa zostaje zamknię
ta. Po pewnym czasie Brad poślubia Sarę Gordon, która zastępuje matkę jego synom. Po
dwóch latach, Sara uświada
mia sobie, że popełniła wielki
btip:l, wiążąc się z agresywnym
despotą i egoistą. Wkrótce kobieta zdobywa dowody, że
Brad zamordował CheryL
0.40 Ust do R... (l) - koncert
zespołu Dżem

29/ipca 1995-roku, w przeddzień pierwszej rocznicy śmier
ci Ryszarda Riedla, legendy
polskiego bluesa, w katowickim Spodku odbył się koncert
pod hasłem "ust do R. ", zorganizowany przez członków
zespołu Dżem. Udział w nim
wzięli, m.in.: Tadeusz Nalepa, Małgorzata Ostrowska,
Czesław. Niemen, Wojciech
Waglewski, Krystyna Prońko
oraz Martyna Jakubowicz.

1.35

______:

tv4

Zakończenie

programu

Rozmowy kontrolowane
-kom. obycz. prod. pol., 1991,
godz. 18.55
Funkcjonariusz SB zastaje Ryszarda Ochódzkiego w intymnej sytuacji z własną żoną.
W tej sytuacji mężczyzna wymusza na Ryszardzie zgodę na
kupno gospodarstwa, które
znajduje się niedaleko Suwałk
- w okolicy, gdzie wszystkie
. urzędy obsadzone są przez so- :
Llid~ościoWY._ch dziala<:_zy:____;
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6.00 Piosenka na życzenie 7.00
Kosmiczne wojny 7.25 Jednorożec Kleo 750 Cńme Story (14)
-serial krym. USA (powt.) 8.45
Jezioro marzeń (54) - serial
obycz.USA (powt.) 9.35 Miodowe lata (38) - serial kom. pol.
(powt.) 10.15 Graczykowie
- czyli Buła i spóła (76) - serial
kom. (powt.) 10.45Różowelata
siedemdziesiąte (21) - serial
kom. USA (powt.) 11.15 Idolprogram rozrywkowy 12.15 Różowa Pantera - serial" anim.
(powt.) 12.30 Adam i Ewa (35)
-serial obycz. pol. (powt.) 13.00
Apetyt na milość - program rozrywkowy 13.30 Z afrykańskie
go pamiętnika (22) - serial przygad. USA 14.20 Rozbijbank
15.20 Kosmiczne wojny
15.45 Informacje
16.05 Serca na rozdrożu (93)
- telenowela argent.
16.50 Crime Story (15} - serial
".
krym. USA
.4-l, czlcwiek wynajgty przez
Lukę, zabija dłużnika Raya,
kiedy odkrywa, iż współpra
cuje on z policją. Brygada Torei/a zaciąga u Ala dług, aby
zmusić go do zastosowania
szantażu . Następnie współ

pracownicy Mike 'a nagrywaNiestety,'gangster wymyka się z policyjnej obławy.

ją groźby przestępcy.

17.45 Różowa Pantera
17.50 Sabrina, nastoletnia cza.,
rownica (84) - serial dla
młodzieży USA
18.15 Adam i Ewa (36) - serial
obycz. pol.
18.45 Informacje
19.00 Sport
19.10 Jezioro marzeń (55) serial obycz. USA
20.00 Rodzina zastępcza (67)
- serial kom. pol.
Jackowi wpadają w ręce niezbite dowody, że Romek, a w
ślad za nim Filip, po kryjomu
palą papierosy. Dla inżynie
ra jest to wyzwanie, któremu
postanawia sprostać tak, jak
niegdyś jego ojciec · zmusza
winowajców do wypalenia
tylu papierosów, żeby chłop
cy reagowali na zapach tytoniu niechęĆią.Jacek bezlitośnie realizuje swój plan - i
wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że wkrótce okazuje
się, iż Romek i Filip byli niewinni.
20.30 Świat według Kiepskich
(86) - serial kom. pol.
21.05 Turner i Hooch - kom.
sens. USA, 1989, reż. Roger Spottiswoode, wyk. :
Tom Hanks, Mare Winningham , Craig T. Nelson ,
Scott Paulin (100 min)
21.30 Losowanie Lotto i Szczę
śliwego Numerka (w przerwie filmu)
23.05 Informacje, Sport
23.25 Prognoza pogody
23.30 Graffiti - program pub!.
23.40 Różowe lata siedemdziesiąte (22) - serial kom.
USA
0.10 Sztuczne serce -film dok.
1.00 Muzyka na bis
5.00 Zakończenie programu

Turner i Hooch
-kom. sens. prod. USA, 1989,
godz. 21.05
Scott Turner prowadzi śledz
two w sprawie mężczyzny,
który został zamordowany
na przystani jachtowej. Jedynym świadkiem zbrodni był
pies ofiary o imieniu Hoock
- ogromny mastiff z wiecznie
obślinionym pyskiem. Scott
przygarnia zwierzę.

------·--------·-

5.50 Tajemnice pocałunku (60/
99) - telenowela meks. (powt.)
6.35 Telesklep 7.05 Brzydula
(143/169)- telenowela kolumb.
(po}Vt.) 7~ Niezwykłe podróże
S indbada Zeglarza -serial anim.
8.15 Kapitan Planeta - serial
anim. 8.40 Szczeniak zwany Scooby Doo -serial anim. 9.05 Przygody Animków - serial anim.
9.30 (na żywo) Tele Gra - teletumiej 10.35 Teleskłep 11.50
Wybacz mi 1 talk-show 13.00
Zwariowana forsa- program rozrywkowy 13.30 Kapitan Płane
ta - serial anirn. (powt.) 1355
Szczeniak zwany Scooby Doo serial anim. (powt.) 14.20 Przygody Animków - serial anim.
(powt.) 14.45 Król przedmieścia
(8} -serial kom. pol. (powt.)
15.30 Milionerzy (powt.)
16.15 Brzydula (144/169}- telenowela kolumb.
17.10 Tajemnice pocałunku
(61/99) - telenowela meks.
Mima proporwje Marianowi,
że pożyczy mu pieniądze.
Octavio zabrania Lorecie
spotykać się z Augustinem.
Julio wyznaje Prudencii, że
jest w niej zakochany. Daniel wychodzi ze szpitala ..
18.00 Rozmowy w toku
Rodzina, praca, miłość, zdrowie, parapsychologia i sprawy obyczajowe to tematy poruszane w programie. W
ąparciu o własne dOiwiadczenia i przeiycia zaproszeni do
studia goście. wypowiadają
się na różne tematy. Mówią
na przyktiui o tym, czy ano- •
reksja to. choroba, czy moina pogodzić się ze zdradą
bliskiej osoby, jak żyć w rodzinie alkoholików.
19.00 TVN Fakty
19.45 Sport
19.50 Pogoda
20.00 Od wesela do wesela
kom . USA , 1998, reż .
Frank Coraci, wyk. : Adam
Sandler, Drew Barrymore,
Christine Taylor, Allen Covert (115 min)
22.00 Łowcy skarbów (8/22) serial przygod. USA
Dawny znajomy Sydney, Stewie Hayer proponuje bohaterom współpracę w odnalezieniu legendamego skarbu wikingów. Kiedy przyjaciele
przybywają do Szwecji, przekonują się, że podstępny Stewie nie powiedział im całej
prawdy o sluzrbie.
23.00 TVN Fakty
23.15 Fakty, ludzie, pieniądze
- magazyn gospodarczy
23.45 Pamięć absolutna (9/
22) - serial sens. USA
Rok 2070. Mieszkańcy Ziemi nie mogą spać spokojnie.
Wśród ludzi grasują niebezpieczne androidy. Hum e przekonuje się, do czego zdolni
są rodzice poszukujący zaginionego dziecka.
0.40 Maraton uśmiechu
1.10 HBO na stojaka- program
rozrywkowy
1.40 Extra Wizjer - magazyn
2.00 Nic straconego - programy powtórkowe

Od wesela do wesela
-kom. USA, 1998 (115 min),
godz. 20.00
Młody piosenkarz i kompozytor Robbie Hart jest człon
kiem zespołu, który grywa na ·
weselnych przyjęciach . Na
jednej z imprez zawiera znajomość z uroczą kelnerką Ju- ·
lią. Robbie obiecuje dziewczynie, że kiedyś wystąpi na jej
ślubie. JYmczasem artysta sam
planuje wstąpić w związek ·
małżeński .

7.10 Dragon Bali Z - serial
anim. 8.00 Labirynt namiętno
ści (73/80) - telenowela meks.
8.50 Nigdy cię nie zapomnę
(71194) - telenowela m eks. 9.40
Melrose Place (163) - serial
obycz. USA (powt.) 10.30 (na
żywo) Łamislówka- teleturniej
11.00 Big Brother I (powt.)
11.40 Porywy serca (40/90) telenowela meks. 12.30 Telesklep 14.40 Albert- serial anim.
15.05 Dragon Bali GT - serial
ani m.
15.30 Dragon Bali Z - serial
ani m .
16.15 Pełna chata (73/192) serial kom. USA
Jesse i Joey przygotowują swoją pierwszą reklamę. D./. zostaje redaktorem naczelnym
szkolnej gazetki, co staje się
przyczyną konfliktu z przyjaciółką Kimmy.
16.45 Szkoła złamanych serc
(36/80) - serial kom. austral.
17.15Wladcazwierząt (32/44)
- serial fantast. USA
(powt.)
18.10 Wzywam doktora Brucknera 2 (3/25) - serial
obycz. niem.
19.05 Melrose Place (164) serial obycz. USA
20.00 Ostatni skok: Historia
Grega Louganisa - film
obycz . USA , 1997 (95
min)
'
Greg l.JJuganis - pólkrwi Samoańczyk, adoptowany
przez białe małżeństwo - nie

6.00 Strefa P - magazyn 6.30 V
Max- magazyn 7.00 Muzyczne listy 7.50 Artbur 8.15 Wspaniała podróż Nilsa Holgersona serial anim. (powt,) 8.35 Beetleborgs (35) - serial przygod. USA
(powt.) 9.00 Fiorella (87) - seIjal obyc.z. peruw. (powt.) 955
Zyciowa szansa - teleturniej
10.50 Baza Pensacola (14) - serial sens. USA (powt.) 11.40
Tato, co 1Y na to (20) - serial
kom. USA (powt.) 12.05 Policyjny klan ( 12.) -serial sens. USA
(powt.) 13.00 Strefa P - magazyn 13.30 V Max - magazyn
13.50 Artbur 14.15 Wspaniała
podróż Nilsa Holgersona 14.35
Beetleborgs (36) - serial przygad. USA
15.00 Fiorella (88) - serial
obyc.z. peruw.
Christian ratuje Andresa i
Fioreflę z płonącej oranżerii.
FioreUa wybacza Andresowi
romans z Rebeką . Tymczasem Christian proponuje Fiorelli, że publicznie oświad 
czy, że jest ojcem jej dziecka. Rebeka postanawia zanieść Caridad kasetę z nagraniem rozmowy Fiorelli i
Andresa.
16.00 Muzyczne listy
17.00 Tato, co 1Y na to (21)serial kom. USA
17.30 HOT CHAT - program
pub!.
17.45 Dzienni]{ i Prognoza pogo~y

3.05

18.00 Zyciowa szansa- teleturniej
19.00 Baza Pensacola (15) serial sens. USA
20.00 Kameleon (7) - serial
sens. USA
jarod zatrudnia się w centrum epidemiologicznym w Illinois, gdzie pod kierownictwem szefa placówki. doktora Waltera Garbera, prowadzi badania nad wirusami
poziomu czwartego- najgroź
niejszym i, jakie występują na
Ziemi. Wkrótce Jarod poznaje Kay Fiorence, żonę pracującego do niedawna w ośrod
ku wirusologa Jona Florence'a, który zaginął w tajemniczych okolicznościach .
20.55 Folowanie na jednoroż
ca (3) - serial sens. USA
21.50 Dziennik
22.05 Informacje sportowe i
Prognoza pogody
22.15 Extra liga Zużlowa : Zawody o drużynowe mistrzostwo Polski -runda 15
23.15 Przygody Sindbada Że
glarza (6) - serial przygod.
USA
0.15 Zamieszani w sprawie (2)
-thriller wł., 1997, reż. Franco Giraldi , wyk .: Ornella
Muti, Luigi Proietti (87 min)
2.00 X Laski- program erotyczny
2.30 Muzyczne listy
3.20 Strefa P - magazyn muzyczny
3.55 V Max - magazyn motoryzacyjny
4.25 Super VIP - wydarzenia i
plotki
4.55 Zakończenie programu

Co jest grane
-kom. USA, 1980 (115 min) ,
godz. 23.30
40-letni , biznesmen Max
' Herschel prowadzi ekstrawagancki tryb życia, co nie przeszkadza jego żonie Connie.
Długoletnią kochanką przedsiębiorcy jest 33-letnia Bones
Burton, piękna i utalentowana proclucentka telewizyjna,
która nie jest do końca szczę.__ś!i~a w związku z ~ax~m. __ j

Polowanie na jednorożca
- serial sens. USA,
godz. 20.55
Apodyktyczny Ira Einhorn
i zakochana w nim Holly Maddaux pozornie tworzą zgodny
związek. Pewnego dnia dziew_czyna_~i!<a_!>c:z_ś~~~ .__ _

ma szez#liwegodzieciństwa.
W szkole narażony jest na
drwiny i dyskryminację ze
strony rówieśników, natomiast skryty ojciec w ogóle nie
okazuje mu uczuć. Gdy zatem pełen kompleksów chło
pak odkrywa w sobie talent
do gimnastyki i tańca, a także niezwykle zdolności w pły
waniu i nurkowaniu, postanawia zaimponować swemu
rodzicowi i całą energię poświęca uprawianiu sportu skokom do wody. Wkrótce
zaczyna odnosić pierwsze
sukcesy. Wówczas Louganis
związuje się z Tomem Barrettern (Jeffrey Meek), który
z czasem przejmuje całkowi
tą kontrolę nad życiem Grega. Tom planuje karierę utalentowanego sportowca, sprawuje pieczę nad jego finansami i sprawami pra wnymi.
Greg całkowicie ufa swemu
kochankowi i nie zdaje sobie
sprawy, że jest on sprytnym
oszustem.

21.50 Władca zwierząt (33/44)
- serial fantast. USA
22.45 Big Brother I
23.30 Co jest grane - kom .
USA, 1980, (115 min)
1.30 Klub- horror kanad., 1994
Dyrekcja szkoły średniej Eastem
High organizuje w gotyckim
zamku bal dla maturzystów.
Jeden z uczniów należy do organizacji o nazwie " Klub ", ~
szającej osoby obdarzone ponadnaturalną mocą.
Zakończenie programu

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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PARKI ET. mozaika, kleje, lakiery. Kielce,

AUTOSlYBY. .Autofenix" Kielce, Wrzoso-

AUTO-MOTO

BUDOWNICTWO

wa 25,361-61-71 . Radom, Warszawska 115,

Łazy

37 , 041/345-44-84 .
nd316

tel./fax 333-27-00 , Szewce 39 k .Kielc,
346-52-05.
041/343-17-57 . AUTOALARMY. RATY.

0% REKLAMACJI

ng285

041 /344-85-25. MOTOART: silnikowo-pod-

SPRZEDAM M-5 60 m kw. t p .

e GERDA e

do samochodów zachodnich. Kielce , srowac-

0609-121-095.

PARKIET. 041 /384-75-24 .

• Firmus"

kiego 6, 041/361-61-06, 344-23-73.

Kielce, Paska 6.
nd320

amortyzatorów - gratis.

kb1455

drzwi

INTER CARS S.A. Dystrybucja części

woziowe. (zachodnioeuropejskie). wymiana

PARKIET, transport gratis. 085/653-75-04.

antywłama'niowe

nt321

tj113

362-91-00.
l

nt265

nd332

,,

KOMPUTEROWA DIAGNOSTYKA
silników- sterowników

BRAMY

041 /345-16-29. HURTOWNIA- autoczę

Kasowanie błędów .

HORMANN

Airbag, ABS.

- uchylne

amortyzatorów. Tłumiki. Blacharka. Oświe

Kielce. Pakosz 53 .

-segmentowe.

041/361-18-56.

041/362-64-72.

nt293

041/302-21-20.

• deska podłogowa

ści zachodnie . BEZPŁATNA WYMIANA

tlenie. MOTOMARKET, Jag iellońska 23.

SPRZEDAM m iesz kan 1e 51 ~

PRODUCENT:

e boazeria
e schody
e parapety.

SPRZEDAM mieszkanie
M-4- Barwinek, 041/303-1 9-14

041/254-10-20.
nt329

ng282

ng288

ogłoszenia

drobne

Jeśli

zamówicie Państwo 1 ogłoszenie drobne
w dowolnym wydaniu " Słowa Ludu", to otrzym
1 dodatkową gratisową emisję w wybranym
przez siebie dniu.

w

ZA

dowolnej
rubryce

PROMOCJA
041/362-00-29

Oferta dotyczy osób fizycznych zlecających

BRAMY garażowe, ogrodzeniowe, napędy.

ODSPRZEDAM leasing Peugeot Patmer t

A UTONAGAZ
RATY.

na .LENTEX", hurt - detal - raty. Kielce,

cent. 041/331-49-62.

Chęcińska

gb3457

041/368-44-23 BEZPI ECZNE wakacje
z . Ikarem". Bezpłatny przegląd stanu tech-

OPONY, felgi, naprawa , renowacja felg .

nd321
041/369-82-76 •

LOKALE

BRAMY, automatyka. szlabany. Bariery

ni162

- - - - - - - - - - - -n
_t_
33_f

041/344-63-63 EUROLOCUM- od 1984,

BRAMY. ogrodzenia. 041/346-46-93.
TŁUMIKI

- Kielce ,

Bodzentyńska

13,

ng289
nt313

nd337

AD-DRĄGOWSKI ,

344-32-76.
AUTO- SZYBY. Kielce, 361-57-17.

gb3227
ng284

BRAMY.NET.PL.

041/345-09-41'

nt297

DOMKI letniskowe. 013/43-539-94

S yste m y

.. .

MALOWANIE, gładż, remonty. 0505-606-084.

RIGIPS

oraz

Kielce, ul. Górna 20,
146100

nj165
ORTODONCJA
FIRMA kupi - wynajmie halę produkcyjną

(700- 1500 m kw.) z pomieszczeniami

biurowymi, ok. 200m kw. 0602-125-492 .

QUATTRO

Wszystko do budowy domu
teiJfax (041) 368-14-18

SAMOCHODÓW

gb3461

MARMUR - parapety, schody (produkcja

041/34-64-750

INTERLOKUM sprzeda M-4: KSM, Ślicho

307-35-06.
nt299

nt279

Pełny

zakres
usług

KRÓTKIE TER MI~ \

-montaż). Okna. Okrzei 65, 041 /343-14-77,

0-602-101-305.

GINEKOLOGIA- doświad czen
0607/887-732.

tel./fax. 041 /366-05-93.
kb1596

BUDOWLANE

URTOWNIA BUDOWLANA

CHEMAD IN - Export- Świętokrzyska G iełda Nieruchomości. Kielce , Okrzei 158,

041/34-559-62 , 0502-302-462.

WYPOŻYCZALNIA
SKŁADY

0602/335-083
nn150

nt336

nj171

POLSKIE

041/368-24-34 .

www .dragowski.kielce.pt

502-58-05-43.
WYPOŻYCZALNIA samochodów - nowe.

AUTOALARMY. 041 /34-434-79.

DOM opieki. 041/368-76-58

Sienkiewicza 9.

Rabaty do 40%, Kielce. Krakowska 220,
www.ikar1.gratka.pl.

1"\l...f,Vf~OVL'"'L '

wie- odtruwanie. 0604-137-235.

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

Warszawska 170,041/332-22-12.

nicznego Twojego pojazdu . Mycie silników,
podwozi, nadwozi. Przeglądy . rejestracyjne.

MEDYCYNA

14, 041/362-12-97.

nt327

nt325

prywatne.

PCV. Hurtownia fabrycz- .

BLACHY dachówkowe, trapezowe - produ-

206. 0609-059-435.

Kielce, Pakosz 53 .

WYKŁADZINY

ogłosze nia

041/331-97-43

wice (dwupoziomowe). 041/344-53-62.
nt346

OKNA PCV - producent. PROMOCYJNE
' CENY. .Okno", Łódzka 308, 041 /346-19- 17
'

TRANSPLANTACJA wiosoli
PIĘĆDZIESIĄT m kw., Bocianek; 60 mkw.

Zgoda , sprzeda . Kontrakt", 368-03-92.

nt261

PARAPETY - najładniejsze wzory. Producent .VINYL PLUS". 041 /362-05-00.

nj177
POSZUKUJĘ lokalu handlwego- centrum

VIAGRA- 048/366-91-02

Kielc . 0502-704-322 .

- - - - - - - - - - - - - - -n_n_14_7

gb3423

...

PRODUCENT
MEBLI KUCHENNYCH

14

Salon sprzedaży - teł. 3 62 37 4 9
ul. Radomska 20 a (CH REAL)
www.bik-meble.pl

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

313/NK

_

SillWO LUDU 19 SIERPNIA zcC-

ALFA: Liceum Ogólnoksz1alcące- kienunki: detektywistyczno- ochroniarski, informa-

·MATEMATYKA (uczniowie , studenci) .
Kielce 0502-704-322.

tyczny. 041/34-30-438.
gb2578

folia, złom . Kielce,

041/331-71-19 STUDIUM Informatyki
ALFA: Najstarsza Polfcealna Szkoła Dekb1655

-zaoczne.

tektywów i Pracowników Ochrony w Kielcach,

gb3412

Ściegiennego 8, 041/34-30-438.

gb2002

folia, złom . Skarżysko
ul Re1owska 65, teł. 041/25-11-066

AUTOMATYKA
do bram w-jazdowych

gb3424

OCHRONIARZ -

Szkoła

III
--DO-

AUTORYZOWANY PARTNER
P.H.U• • HOKMAK.. s.c.
Kielce. Domaszowice 17 4F
teł. 342-84-32, fax. 342-83-09

Pracowników

OCHRONY, DETEKTYWÓW. Uprawnienia
ALFA: Studium BHP. 041/34-30-438.

kb1657

gb2003

publiczne . Nabór Kielce,

Kościuszki

5,

041/344-17-39.
ANGIELSKI

nt311

041/368-06-46 .

www.emerson-college.com.
POLICEALNA

gb3301

SZKOŁA

SŁUŻB SOCJALNAYCH

BUDOWLANKA

Kielce

Kielce,
90

Ży1nia 1

041/346-16-00.

361-18-97

Jagiellońska

LICEUM

366-03-79

e Ogólnokształcące

PRACOWNIK SOCJALNY

po: ZSZ (2,5-letnie), SzP (3-letnie)

e Handlowe (2,5-letnie)
e Ekonomiczne (3,5-letnie)

ASYSTENT OSOBY
NIEPEŁNOSPRAWNEJ

e
e

STOP! KUP TOP! - PROMOCJA
... naj tańsze zeszyty, brul iony, bloki. ..

e specjalizacje e

POLICEALNE:

- praca socjalna

Fryzjerskie,

( 11 STOPNIA).

Kosmetyka.

nt349
nt281
POLICEALNE Studium Informatyczne,

BUDOWLANKA

wybór art. szko lnych
... korzystne warunki współpracy

kb1580

90

Kielce , ul. Legnicka 28

041/346-16-00.
SZKOt Y dla

TECHNIKUM (2,5-letnie):

SZKOŁA

młodzieży

i

dorosłych :

237/nc

Gimnazjum, ZSZ, Liceum Profilowane. Kiel-

e Budowlane,
e Drzewne,
e Urządzeń Sanitarnych,
e Samochodowe,
e Elektryczne,
e Żywienia Zbiorowego,
e Fryzjerskie.
ZASADNICZA

najwi ększy

czesne 140 zł/miesięcznie . 041/344-57-88.

Kielce,
Jagiellońska

c..-

ce, ul. Kozia 10B, 041/344-38-41 .
kb1579

NIERUCHOMOŚCI
AGENCJA

ZAWODOWA

INTERLOCUM.

Kielce,

041/344-53-62.

(2-letnia).

nt271

e Różne zawody.

-~

nt283
ATRAKCYJNĄ dużą działkę budowlaną

C.K. .AWANS" -zaoczne
słych.

szkoły

dla doro-

sprzedam . 0609-497-215.
gb3455

Zapisy, 041/344-57-88.
kb1581

CZĘŚĆ kam ienicy sklep - sprzedam .

0603-199-331 .

CKB.ZGODA"

gb3456

041/361-27-06
TECHNIKA
DZIAŁKĘ

- budownictwo ogólne
- urządzenia sanitarne

1460 mkw., okolice Zagnańskiej ,

sprzeda . Kontrakt", 368-15-83.

-drzewne- leśne
(specjalność

technik

SZKOŁA

BALEXME TAL
PRODUCENT

~K

nj175
leśnik)

ZASADNICZA
nt303

•

DZIAŁKĘ

ZAWODOWA (2-letnia)

2460 mkw.,

Zagnańsk,

95 tys.,

sprzeda . Kontrakt", 368-15-83.

-zawody budowlane.

nj176
nt317
SPRZEDAM dom. 0601-253-378.

CKB.ZGODA"

Blachodachówki
Blachy trapezowe
Kasety i panele ścienne

gb3431

041 /361-27-06

RÓŻNE

POLICEALNE
- projektowanie architektoniczne
- budownictwo ogólne

ANTYKI - duży wybór, skup, sprzedaż .

-geodeta
- drogi - mosty

Płacimy gotówką.

- ochrona środowiska

344-32-40.

Kielce , Kości uszki 10,

- administracja

nj166

-BHP
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

KREDYT dla każdego. 041/331-66-33.

po: ZSZ (2,5-letnie)
/

nt333

SP (3-letnie).
nt319

nt304

MEBLE z okresu lat 60, 90 oraz 3-letni sprzęt
AGD. 0607/ 268-900

COMPUTEX wakacyjne kursy komputero-

wg110

we. 041/344-32-02.
nt289
POŻVCZKA. 041/34-07-103.

gb3402

INFORMATYCZNE Studium .EDUKATOR".
041/368-07-66.
nt291

POŻVCZK I.

Kielce, ul. 1 Maja 151, 041/368-36-87

Systemy Ociepleń Budynków

~rls%®fflJ0&J[JD
@@[j[Jj]@[Jf)rl

@0[}J&)=Iż&JI?f1©!JD
gwar a n c j a

041 /34-44-106.

jakości

gb3266
MARKSOFT - kursy komputerowe .
WESELA- centrum Kielc. 041 /361-04-87.

041/343-12-52.
nt273

gb3359

Kielce ul. Zagnańska 84a (baza PKS}
teJ. 041/362-55-90, 344-81-59

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

e~ LIX

HYDRAULICZNE . 041/332-39-28;

SPRZEDAŻ

USŁUGI

0502-542..071 .

ramkowe . PROMOCJA' Roielki tekstyine.
gb3447

0411343-18-81 SIATKI plastikowe, metalo-

żaluzje .

vert;kale.
Matenałów

041/303-16-47 • TELEWllYJNE.
- - - - - - - - - - - - 'g"'b'-"33
.;..2=5

we, ogrodzeniowe, sto wzorów.

ROLOKASETY MOSKITIERY zw,Jane.

MALOWANIA • natrysk . Gwarancja!

Leszczyń

ska 1. 041 /368-00-32, 041 /344-14-80,
DOMOWA, 1500, umowa .

041/34-458-11 .

ng283

okna. Hurtown;a

Vertikalnych .WMK".

CHCESZ zarobić 200 PLN
· tJrzyjdż. Rozmowy 19.VIIJ., 15
Sadowa8.

fax 344-33-77.

041/331-29-83 • HADES ·dodatkowe drzwi,

gb3366

nt285

również stalowe.

FORD transit (1999) 9-osobowy,

gb3313

041/332-40-08, 0602-260-809.
gb3438

MALOWANIE -gładź· natrysk. 041f34..28..Q89.
gb3243

041/344-74-53, 331-21-43 SERWIS RlV.

GLAZURNIKA z własną
UKŁADANIE

kostki. 041/368-75-98 ,

0608-100-131 .

NIEMIECKIE KOMBAJNY

gb3449
MALOWANIE natryskowe,gładź, tapetowa-

zbożowe,

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __.g~b:.:;2.;_71:.:..7

041/366-37-17 MONTAL, naprawa piecyków gazowych , kuchenek . Wszystkie

nie.0-6916240~

VERTICALE - żaluzje - rolety • producent.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ ____.g~b;.;.
308
;.;;;.;.
1

instalacje.

gacja (samochód ciężarowy). 0602-368-413.

budowy wymiarowe.

Długa

22, 0411366-14-33.
nn151

Q600..959-969
ANTENY
0502/340-270.

NAPRAWA · AGO • pralki , lodówki.

DOMOFONY

gb3467

gb3212

BIUREX, 34-44-222, 34-32-222.
nl51

nt295

NAPRAWA pralek, Rybak· 041/369-82-22.

(bazary).

gb3352
CYKLINOWANIE • 041/303-12-54 ,
0692-980-816.

gb3085

NOWO otwarty oddzial

PRZEPROWADZKI ·tanio. 041/366-78-36,
ALUTECHNIKĄ Paderewskiego 3, 343-07-04.

0603-34-36-01 .

nt277

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

ClYSZCZENIA dywanów· 041/331-45-56.
AGENCJA. 0608-653-566.

gb2972

CZYSZCZENIA dywanów, verticali.

TURYSTYKA

Kusocińskiego 50. JU2: OD 165 złlmkw.

ANTYWŁAMANIOWE

ng287

041/366-78-86.

ROLETKI
gb3415

TEKSTYLNE
WMK,

041/332-40-08, 0602-260-809 · FRANK-

1, 041/368-00-32.
nt287

ClYSZCZENIE dywanów. 331-75-64.
MARKIZY

gb3061

MOSKITIERY

gb3437

OPRAWA OBRAZÓW

PRODUCENT

DOCIEPLENIA styropianem. 041/31-14-942,

ALUTECHNIKA

06Q5.-737-924.
gb3446

Mannheim, Lipsko- .Wojtek"

ww85

Leszczyńska

VERTIKALE

FURT • Mannheim.

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

NOWOCZESNE WZORY,

Paderewsk;ego 3

Chęcińska

14.

nt263

041/343-07..03.
DOMOFONY, 041/362-31-82.

nt275

NAPRAWY

gb3413
048/37-80-307, 0601/280-977. Frankfurt,
Mannheim, Lipsko· .Wojtek"

RZETELNYM
GLAZURA ,

ww112

hydraulika ,

remonty .

wołania,

0411346-44-49.

inne. 048/363-14-60, 0609110-380.

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

GLAZURA, panele. 041/332-38-55.

ROLETKI, verticale. 041/366-78-86.

gb3283

.

~

Telefoniczna Agencja
~
Informacyjna

AGENT celny • kurs zawodowy. Kielce,

Świadczymy usługi w zakresie:
aktualnej infonnacji gospodarczej:

:: 1zOBUJii

Kielce, ul. Skrzet/ewska 4
tel./fax (0-41) 345-59-85

• udzielanie informacji o działalności firm
za pośrednictwem ogólnopolskiego
numeru telefonu 94-77,
• udzielanie informacji o reklamach
zamieszczonych w czasopismach
regionalnych,
- sporządzanie wykazów branżowych ,
- sporządzanie baz danych firm;

35-18-488.
gb3442

Marketingu
-

bezpośredniego:

pośrednictwo w zamieszczaniu
ogloszeń w dziennikach na terenie
całego kraju.
2/tai

061/81-42-234, 0501-706-708.

/.'

16

ZLEC IMY klejen ie toreb

pt44

BIUROWA, domowa· 0-691-735-663.
kb1612

CHCESZ podnieść swój status życiowy,
osiągnąć

realne dochody. Zapraszamy

na rozmowy kwa lifikacyjne 20.08 .2002
w godz. 15.00-

16.00~ Kielce,

ul. Sadowa 9
gb3465

pisemny przetarg ofertowy

na sprzedaż nieruchomości położonej w Szydłowcu
przy ul. Kościuszki 193 o pow. 272m kw., na której znajduje się budynek
1-plętrowy o powierzchni użytkowej 114m kw.
Cena wywoławcza wynosi 69.000 zł.
Warunki uczestnictwa:
• złożenie oferty w sekretariacie spółki w terminie do 31. VJJJ.2002 r. , zawierającej
imię, nazwisko lub nazwę i siedzibęfirmy oraz oferowaną cenę;
· wpłacenie wadium w wysokości 4.000 zł (cztery tysiące złotych) w kasie spółki.
bądź na konto PBK SA w Warszawie l O/Radom 11101473-401470001289
najpóźniej w dniu poprzedzającym rozstrzygnięcie przetargu.
Rozstnygnięcie przetargu nastąpi w dniu 2 września 2002 r. o godz. 9 w siedzibie
spółki . Sprzedaj ący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert oraz
unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Wadium oferentów, których oferta nie zostanie przyjęta, zostanie zwrócone.
Wadium oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny
nabycia.
Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli wygrywający przetarg odstąpi
od zawarcia umowy notarialnej.
Koszty związane z przeniesieniem własności obciążają Nabywcę.
Bliższe informacje- teł. (048) 36-544-73,36-518-60.
106/ww..

048/610-30-45 , 0604/60-87-8 1·

0604-4()6..785.

PHO i MB w Radomiu "Węglobud" sp. z o.o., ul. Lubelska 51
ogłasza

w Radomiu

ATRAKCYJNA praca w nocnym klubie.
.Mario" Gogo Drink Bar zatrudni dziewczyny.

przeglądu prasy:

- informacje o przetargach i zleceniach
na dostawy, usługi oraz wykonawstwo,
• informacje o firmach wygrywających
przetargi,
- artykuły o wybranej tematyce;

ZATRUDNIĘ

wanych angl i stó w, wysole

www.tai.com.pl
tel. 94-77 lub 368 22 06 do 07

ceramiczne, cementowe
ceramiczno-blaszane.
Gonty bitumiczne, papy,
folie dachowe, rynny pcv,
~Jr""'.JlJ!_......., okna dachowe, ocieplenia,
~~~~~181.....,_ _j centralne odkurzacze.

SKŁADANIE długopisów .

DAMPRACĘ

gb3416

gb3335

ws96

AUTOMATYCZNE pralki. 041/332-37-46.

ww90

ANTWERPIA · Niemcy, Holandia, Belgia
piątki.

dodatkową

RADCA prawny, prawo pracy, ZUS - od-

gb3408

-wtorki,

sześć osób ze średnim

ROLET· 0411362-03-67, 691-860-680

R-0-L-E-T-Y

ts24

Sadowa8.·

ROLETY ANTYWLAM.

(

TOWARZYSKIE

teJ. 042/664-44-29, w godz. 10.

KSEROKOPIARKI

SERWISOWANIE!!!

WYSPIAŃSKIEGO 2, SEM INARYJSKA

gb2661

wysokościowe. Miejs ce pracy

LALUZJE tanio. 041/369-86-37.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiigib3i29
iii5

041/331-22-32.

ELEKTRYKA
INSTALACJE

TAPETY- sezonowa przecena w sklepach:

gady) z 3-letnim stażem do

MULTI-MEBLE ·PRODUCENT. Kuchnie, za-

041/369-86-89

nt341

ŁÓDZKA firma b;;dowlana

041/368-68-77.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __.g._b..;.
32
..;.7..;.
2

gb3429

SKODA felicia kombi 1,3 (1999), homolo-

SUKIENKĘ ślubną.

(Stanowisko se

602-44-44-91 .

gb1037

traktory. 0121387-15-66, 0603-79-12-65.

gospodarczą.

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. 041 331 28 16, 0605-312-716 ~

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

ZLECIMY

składanie dlugo~SOI

-odbiór), 0501-664-419.

Miejski Zakład Usług Komunalnych
z~70 Pionki, ul. Al. Lipowe 9, telJfax (048) 612-54-85
ogłasza przetarg

nieograniczony
wymianę drzwi wej ściowych i okien w budynkach
admini strowanych przez MZUK w Pionkach.
okres realizacji zamówienia- do 30./X2002 r.
_ 2.000 zł. Warunki wykonania zamówienia można odebrać
zam awiającego, pokój nr l . Pracownikiem uprawnionym
z oferentami jest- Anna Turnidajewicz, teł. (048) 612-45-15,
8-14.

należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 14. Termin
ofert upływa dnia 30. VIIL2002 r. o godz.. 12. Otwarcie ofert nastąpi
llll.2002 r. o godz. /2.30w siedzibie zamawiającego , pok. nr 4 .
· będzie prowadzone zzastosowaniem preferencji krajowych.
nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.
l , spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy
publicznych oraz warunki dodatkowe:
•.• "'vm~, ., ,· określone w warunkach wykonania zamówienia.
ofert: cena -100 proc.

Urząd

OGŁOSZENIE
Zarządu

1708/km

Biuro Reklamy

ogłasza przetarg

nieograniczony
na wykonanie nawierzchni bitumicznej z częściowym
uzupełnieniem podbudowy tłuczniowej na drodze gminnej
w Koziej Woli. Długość odcinka wynosi 270,00 m,
powierzchnia 1.315,00 m kw.
Termin realizacji: wrzesień 2002 r.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można
uzyskać w Urzędzie Gminy Zakrzew, pok. 21 , w godz.
8-15. Uprawniony do kontaktów z oferentami jest
KrzysztofSiek, teł. (048) 610-51-22.
Termin składania ofert i ich otwarcia: 2 września 2002 r.,
godz. 9.
Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Zakrzew, pok. nr 17 .
Miejsce otwarcia ofert: Urząd Gminy Zakrzew, pok. nr l.

18
) 343-02-79 RADOM
47/49
ul. Żeromskiego 51
1) 344-48-58
teł. (048) 363-97-88
1) 344-72-51
fax (048) 362-81-60
· reklama@slowoludu.com.pl

Gminy Zakrzew

OGLOSZENIE
Gminy w Jedlińsku

Zarząd

o przystąpieniu do sporządzania miej scowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działek nr geod. l 58/3 i 158/5 w Wie/o górze
Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt. l w związku z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniuprzestrzennym (Dz. U. z 1999 r. nr 15 , poz. 139- tekst
jednolity z późniejszymi zmianami) oraz uchwały nr XXXVIIV16/2002 Rady
Gminy
Jedlińsku z dnia 20 czerwca 2002 r. - Zarząd Gminy Jedlińsk
zawiadamia o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego na obszarze położonym w sołectwie
Wielogóra, obejmującym działki o numerach geodezyjnych 158/3 i 158/5.
Przedmiotem planu jest przeznaczenie wyżej wymienionego obszaru
pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
Zakres planu w zależności od potrzeb zgodny będzie z art. l O ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym.
Zainteresowane organa administracji państwowej i samorządowej , jednostki
organizacyjne, organizacje i osoby fizyczne mogą zgłaszać wnioski dotyczące sposobu
zagospodarowania przestrzennego przedmiotowego terenu do Zarządu Gminy Jedlińsk,
wtenninie21 dni oddatyukazaniasięniniejszego Komunikatu na adres:
Urząd Gminy w Jedlińsku, 26-660 Jedlińsk, ul. Warecka 19.
Wniosek powinien zawierać : nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy,
l przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości , której dotyczy.
1707/km

Słowoludu
TWOJA GAZETA

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

w

-~

Miasta Radomia

sesji w sprawie uchwalenia projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.
z art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
r""'""." ' przestrzennym (Dz. U. z.1999 r. nr 15,
39, nr 41, poz. 412 i nr 111, poz. 1279 z 2000 r. nr 12,
36, nr l 09, poz. 1157 i nr 120, poz. 1268 oraz z 200 l r.
42, nr 14, poz. 124, nr 100, poz. 1085, nr 115, poz.
i nr 154, poz. 1804) podaje się do publicznej
i, że dnia 26.Vlll.2002 r. o godz. 9 w sali USC
Miejskiego w Radomiu, ul. Moniuszki 9
się sesja Rady Miejskiej, której przedmiotem
uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania
""''"'~'~~u dla dzialki nr geod. 12/10, 13/21 i 13/9
ul. Starowie
w Radomiu.

DO SZCZĘŚCIA

BRAK JUŻ TYLKO

IENI~DZY?
MOŻEMY POMÓC ...
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RADOM

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

PUNKTY
PRZYJMOWANIA
OGŁOSZEŃ

BUSKO
Sklep "Mała Moda"
pl. Zwycięstwa l
te l. (041) 378-28-20

ELITARNE STUDIUM SLUŻB OCHRONY "DELTA"
90-542 Lódź, ul. Żeromskiego 115, tellfax 42 636-28-00,

Siedziba szkoły: Skarżysko-Kamienna, uL Sezamkowa 23,
teł. 0-502 208-448, 253-05-32
kształci w zawodzie: technik ochrony fizycznej

DRZEJÓW

osób i mienia
nabór kandydat:ó~
na rok szkolny 2002/2003

ogłasza

Oficyna Wydawnicza
pl.Kościuszki 7/8
teł. (041) 386-10-42

Oferujemy:
./ wysoko specjalistyczną kadrę dydaktyczną
./ profesjonalnie przygotowanych instruktorów samoobrony i technik
interwencyjnych oraz wys~olenia strzeleckiego
./ autorski program nauczania, zgodny z podstawą programową MEN
i standardami Unii Europejskiej
./ broń obiektową do celów szkoleniowych, m .in pistolety GLOCK,
rewolwery ASTRA, pistolety maszynowe GLAUBERYT, strzelby
gładkolufowe MOSSBERG
./ nowoczesne pomoce dydaktyczne, w tym komputerowy trenażer
do nauki strzelania
Szkoła

KAZIMIERZA \VIELKA
Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe T. Pęski
ul. Przemysłowa 8

te l. (041) 352-20-47

g

l:!

nr 1 wśród szkół kształcących na potrzeby branży ochrony

... SPŁACISZ W RATACH

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

.

Gmina Stopnica
ogłasza przetargi

zależnie

kwoty
zł· tylko 212,67 zł
zł · tylko 425,33 zł
- tylko 638,00 zł
zł - tylko 850,67 zł

ul. Piotrkowska 12 te l. (41 ) 344 46 19
ul. Malczewskiego 1 tel. (48) 363 67 84

nieograniczone na opracowanie:

l) projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w Stopnicy
w ulicach 3 Maja i Kościuszki;
2) projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w Stopnicy,
ulica Źródła;
3) projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w Wolicy;
4) aktualizację projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej
- w Klępiu Dolnym, Białoborzu i Falęcinie Nowym,
Informacje dotyczące przetargów_ można uzyskać
w Urzędzie Gminy w Stopnicy, pokój nr 7, teł. (0-prefiks-41)
377-91-53.
Termin składania ofert 3 września 2002 r., do godz. 11.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 września 2002 r. o godz.
11.30w świetlicy Urzędu Gminy w Stopnicy.
1703'km

AKADEMIA ŚWIĘTOKRZYSKA im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
AKADEMICKI OŚRODEK KSZTAŁCENIA W STASZOWIE
ul. Szkolna 14, tel./fax (015) 864-28-20
ogłasza dodatkowy nabór kandydatów na studia na rok akademicki 2002/2003
na kierunki:
l. Zarządzanie i marketing (studia licencjackie)
-studia wieczorowe w systemie dziennym
-studia zaoczne
2. Ekonomia (studia licencjackie)
-studia wieczorowe w systemie dziennym
-studia zaoczne
Termin składania dokumentów do dnia 4 września 2002 r.
Druki podań oraz zestawy pytań egzaminacyj nych do nabycia w Akademickim
Ośrodku Kształcenia w Staszowi e, ul. Szkolna 14 ·
1693'km
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COOZłEHIIłlo
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" " ...
Sklep ,KLEKS
ul. 7 Zródeł 8
teł. (041) 357-44-10
PIŃCZÓW

STARACHOWICE '
RadioMTM
ul. Partyzantów l A
teł. (041) 275-11-11

1ll<l

ul. Armii Krajowej 10,
p. 211,
tel. (O 15) 864-32-58
czynne od 9.30 do 16

BTKiZTERRA
ul. Sokola 18
teł. (041) 251-16-09,251-16-W
tel/fux (041) 251-16-07

Biblioteka Publiczna
ul. Kościuszki 11
te l. (041) 394-23-13, 394-34-33
17
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AUTO-HANDEL "T&J"
25-523 KIELCE, UL STOLARSKA llA

~

TEL 368-36-00, 366-09-31,
TELlFAX 34-577-14
l. OPEL CORSA L2i, 1997 r., 5D,
bordowy metalic, 57 .000 km,
bezwypadkowy, serwisowany, kupiony
w salonie, I właściciel, cena 21. 700 zJ.
. OPEL VECIRA L8i 16V ecotec, 1996r.,
czerwony, Ił 0.000 km, sedan,
bezwypadkowy, serwisowany, kupiony
w salonie, I właściciel, PP, ES, CZ, WK,
ABS,RO,AL,MTL,cena26.900zJ.
. OPEL CORSA 1.4i, 1996/97 r. 5D,
czerwony , 82 . 000 km ,
bezwypadkowy, kupiony w salonie,
I właściciel, RO, MTL, cena 20.800 zJ.
. PEUGEOT 106 LOi, 1996 r., szafirowy,
3D, 86.000 km, bezwypadkowy,
kupiony w salonie, I właściciel ,
serwisowany,JMM,AL,RO,cena15.900Ti.
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A.\IORTłZ4TORł; OLEJE, FILTRY PIÓRA
WYCIERACZEK- 111'.11L4.\'A GRATIS
ŚIIIECE, KLOCKI, PASKJ, PRZEIJOD}' u
liTSOKJEGO .\APIĘCJA, .\API.\ACZ,E. ~
lOŻł'SKA- ,\:4PRAW4 SA .IIOCHODOW ::]
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SAMOCHODY
UŻYWANE
- komis Autoexpert

~

1. FJat 126p 650, 1997r., zielony,
przebieg, StOOO km,. cena 3.900 zJ
2. Punto 75 ELX, 1996r.,
granatowy metalik, immobiliser,
zamek centralny, szyby elektr.
ster., cena 16.900 zł
3. Fiat 126p 650, 1998r.,
czerwony, przebieg 6S.OOO km.,
cena 4.500 zł
4. Tico 0,8, _
1996r., bordo metalik,
cena 8.500 zł
S. Fiat Palio 1.2 EL 16V, 2002r.,
grafitowy metalik - fabrycznie
nowy, cena 37.000 zł
6. Seicento SX, 1998r,. bordo
metalik, cena 13. 800 zł
7. Siena 1.6 HL, 1997, czerwony,
cena 16.700 zł
8. Fiat Palio 1.2 H,16V, 2002 r.,
bordowy metalik - fabrycznie
nowy, cena 39.800 zł
9. Fiat Cinquecento 704, 199S r.,
czamy, przebieg 76.000 km.,
cena 7.800 zł

·~
·.

• i'

Istnieje możliwość
negocjacji cen.

EUROCAR Kielce Sp. z o.o., 'B
ul. 1 Maja 191
2
te l. (041) 346 35 26, 366 32 07

AUTO KOMIS ,.SKALPOL"
ut. Łódzka 308, tel 368-48·99
0603-11-60-80, 0504 666-767

---·--

1. BMW 318i, 139 tys., zielony
metalik, 199S r. , ABS, CZ, ES,
EL, IMM, KP, 2xPP, RM, WK, B,
cena 34.000 zł
2. FORD FIESTA 1,4 GHIA, 120
tys., zielony metalik, 1994 r.,
2xPP, WK, ES, SD,
cena 14.200 zł
3. FORD FIESTA 1300 B, 1998 r.,
87 tys., PP, AL, salon, fioletowy,
cena 21.400 Zł
4. FORD ESCORT VAN 1,8 D,
granat, 1998, cena 17.500 zł
S. FORD MONDEO COMB11 ,6
B +G czerwony, 1994,
cena 17. 800 zł
6. HONDA INTEGRA ACURA
1,8B, ABS, AL, SZ, CZ. EL, ES,
K, KT, IMM, EW, ABS, czarna
peria, 199S r., cena 28.900 zł
7. OPELASTRA 1,416VB, CZ,
srebrny metalik, salon, 1998 r.,
cena· 22.300 zł
8. OPELASTRACOMBI,1,7TD,
WK, CZ. SZ. ABS, 2xPP, 1996 r.,

cena 24.000 zł
9. CITROEN BERLINGO,
1997/98, 1.4B, S-osobowy,
przeszklony, 90 tys., bordowy,
cena 22. 100 zł
10. SEAT IBIZA 1,4B, żółty, SD,
salon, 1998 r., cena 22.900 zł
11. SEAT IBIZA 1.0 B, zielony, SZ,
1994 r., cena 14.200 zł
12. WV GOLF IV, 1999 r.,
alufelgi, czamy,
cena 35.000 zł
CIĘtAROWE
•
13. MERCEDES 207, 1980 r.,
cena 7.200 zł
14. NISSAN TRADE 2,0D, 199S r.
przeb. 54 tys.,
cena 17.700 zł
1S. FIAT DUCATO, 2,8TD, 1998 r.,
podwyższony, cena 35.800 zł
16. FORD ESCORT, 1,6B, 1994 r.
biały, SD,
cena 13.000 zł
225/nc

VWakacie!

[v

SEAT

1.Polonez Caro, (96), 1.5GLE,
wiśniowy, l właściciel, kpi.
dokumentów, RM ,
cena 6.900 zł
2. Seat ibiza, (96), 1.4B, czarny,
RM, AF, cena 14.600 zł
3. Fiat punto, (99), 1.1 B,
czerwony, l właściciel, komplet
dok., PP, IMM, RM, cena 19.900 zł
4. Mitsubishi galant, (92), 2.0B,
granat, AL, CZ, ES, EL, WK,
szyberdach, cena 8.900 zł
5. Seat inca, (2000), 1.4B, biały,
kupiony w salonie w Polsce, kpi.
dokumentów, WK, IMM, RM,
cena 21.900 zł+ VAT
6. Peugeot 106, (96), 1.0 B,
niebieski, kupiony w salonie, l
właściciel, AL, CZ. RM, IMM,
cena 15.200 zł
7. Cinquecento 0,78, (94),
zielony metalik, 11 właściciel, IV
pakiet, cena 7.900 zł
8. Ford Escort, (98), 1.6 B,
bordowy, kupiony w salonie,
komplet dokumentów, AL, PP,
IM M, cena 23.900 zł
9. Fiat Punto, (96), 1.0 B,
czerwony, IMM, relingi dachowe,
cena 15.900 zł
1O. Volkswagen polo classic,
(98), kupiony w salonie w
Polsce, WK, cena 22.600 zł.236/nc

1. Daewoo espero 1.58 16V,
(97), zielony metalik 14.200
2. Fiat palio weekend 1.2
HL, (99), bordowy metalik

21.200
3. Fiat palio weekend 1.6
HL, (99), niebieski 21.800
4. Fiat siena 1.6 HL, (98),
zielony metalik 18. 700
5. Ford escort 1.38, (94),

granat metalik 15.200
6. Ford escort bolero 1.38,

(98/99),

biały

· Renault 19 chamade
1995 r., 1.7 B, cena 17 '
Daewoo nubira, 1999
1.6 16V, kombi, cena
20.500 zł+ VAT
Daewoo matiz, 1999 r
złoty metalik, cena 1 .,
Audi AS, 1995 r., 4.200
4 x 4, cena 69.900 zł.

(041) 345-59-62
lub 0502 322-755.

ul. Krakowska
tel. 345-50-12
3.0, Mv6 , 19
grafit, cena 32.500zl
2. OPEL
2.0, 1993,
cena 14.700 zł
3. FORD
1.8D, 1996,
cena 11.400 zł
4_., OPEL
2--lO, DTI , 2
srebrny, cena 79
5. OPEL
3.0, 2000,
cena 79.000 zł+
6. OPEL
1.8, 1989, grafit,
7.300zł

7. FORD

18.950

7. Opel astra 1.48, (96),

czerwony 19.700
8. Skoda felicia 1.38, (97),
czerwony 16.750
9. Skoda felicia, kombi,
1.38, (96), bordowy
metalik 16.200
10. Volkswagen polo 1.48,
(94 ), czarny metalik
12.800
233/DC

1.8, TDI ,
srebrny, cena 42.
8. FIAT 126p
1996, zielony,
J.700zł

9.REN AU
SAFRANE, 2.2,
1994, grafit,
22.000zł

l. Ford fiesta, 1995 r., 1.2 B, CZ. ES,
wspomaganie kierownicy, radio,
szyberdach, EL, alufelgi, granatowy
metalik, nowy model, cena 16.700 zł.
2. Skoda felicia, 1998 r., 1.38, granat,
cena.17 .800zł.

AC,OC,
NW,KR

(

Wakacje! Zrelaksuj się i odwiedź nasz salon Volkswagena. Znajdziesz w nim same korzyści .
Pełne ubezpieczenie przy zakupie VW Polo. Golfa, Bory i Passata. Atrakcyjny Kredyt złotówkowy
Volkswagen Bank Polska. Dodatkowy pakiet elektryczny w cenie VW Polo, Golfa i Bory,
który można zamienić na upust gotówkowy. Przekonaj się o jakości, wspaniałym wnętrzu
i bogatym wyposaieniu samochodów marki Volkswagen. Teraz łatwiej podejmować
przemyślane i trafne decyzje. Zapraszamyl

..

Volkswagen. Wiesz, co masz.

19.800zł.

VOLKSWAGEN BANK POLSKA SA

Autocentrum S.A.

Autoryzowany Dealer

vw

25-670 KIELCE, ul. Zakładowa 18, Teł. salon (041} 36-64-161,34-57-206,

Serwis: (041) 34-57-208, Części zamienne: (041) 34-57-214
www.vwautocentrum.com.pl
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3. Renault 19 chamade, 1.78, CZ,
elektryczne szyby, immobiliser, ·
ciemny zielony metalik, cena l 3.300 zł.
4. Renault safrane, srebrny metalik,
1994r., 2.0B,cena 11.500zł
S. Opel astra, 1994/95, 1.48, airbag,
radio, salonowy, cena 14.900zł.
6. Mercedes 124, 1992 r., 2.0D, automat,
tempomat., CZ, elektryczny
szyberdach, wspomaganie kierownicy,
bordowy, cena 23.000 zł.
7. Renault Clio II, 2000 r., 1.6 B, 16V,
klimatyzacja, wspomaganie
!Qerownicy, ES, alufelgi, alarm, !MM,
czarny metalik, 4xPP,c. 23.800zł.
8. vw golfm, 1995 r., 1,9 m,bordowy,
2xPP, wspomaganie kierownicy, cena
9. Renault laguna, 2000 r., 1.90 DTi,
4 x PP, CZ. wspomaganie, ES, EL,
klimatron, srebrny metalik, lekko
uszkodzony, cena 40.000 zł.
1ll Ford Fiesta, I .8D, 2000, bordowy
metalik, ES, CZ, cena l 0.300.

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

10. MER CE
190D, 2.0,
1993, czarny,
21.500zł

11. FORD
1.1, 1996,
cena 14.800zł
12. RE NAV
KANGOO, 1.2,
niebieski, cena23.
13.
PASSAT, 1.8,
bordo, cena 17
14. OPEL
CLASSIC, 1.4, l
bordo, cena l
2
15. ROVER l
l 05 KM ,
czerwony
27.800zł

2351Dc
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Kielce

Radom

Słomczyn

80: 89 - 12,0, 90 - 14,0 ,
92- 19,0, 93- 20,0, 9424 ,0 ; 100: 89 - 12,0, 91
- 19,0 , 94 - 27 ,0 ;

80 : 83-4 , 5 , 8910,7, 91 - 13,0 , 9218,0 , 93- 20,0, 9422 ,0, 95- 24 ,0 ;

80: 91 -14,0, 93-23 ,0 , 94- 25,0 ; 100: 91 -17,0,
93- 19,0, 94- 20 ,0 ;

316: 90- 13,0, 91 -17 ,0 ,
92 -19,0 ; 318: 89-14,0,
91 - 17,0, 92- 19,0;

86-4,0, 98- 29 ,5;

318: 92 - 19,0, 94- 24 ,0 , 95 - 32,0, 97 - 41 ,0 ,
98 - 57,0 ; 520: 93 - 30,0, 94 - 34,0, 96 - 43,0,
97 - 54 ,0 , 98- 73 ,0 , 99 - 94 ,0;

AX : 93- 8,0 , 94- 9,0 , 95
-11 ,0 , 96- 14,0 ;

AX: 91 - 6 ,5 , 93- 7 ,5 , 94- 9 ,0 , 96- 13,0 , 9714,5; saxo: 97- 14,0, 99-33 ,0,00- 25,0; xantia :
94- 16,0 , 95- 19,0, 97- 28 ,0 , 98- 32,0 , 9940 ,0 ;

Po Polsce nie będą je'ździły zdezelowane auta

Stop

złomowi

Pnez terytorium Polski nie mogą
- tak jak obecnie - pnejeżdżać
wszystkie zdezelowane pojazdy
- uważa minister środowiska
Stanisław ŻelicfJowski.

-Ministerstwo przygotowuje
89 - 1,4, 90 - 1 ,6, 91 2 ,0 , 92- 2 ,3 , 93-2 ,5 , 94
- 3 ,0 , 95 - 3,8, 96 - 4 ,3,
97 - 4,5, 98 - 5,0, 99 6 ,0, 00 - 8 ,0 ;

86 - 1,0, 87 - 1,2, 89
- 2,0, 91 - 2 ,4 , 92 2 ,7 , 93- 3 ,0 , 94-3,8,
95 - 4 ,2, 96 - 5 ,0, 98
- 6,0 ;

90- 1 ,0 , 91 - 1,3, 92- 3,1 , 94 - 4,2, 95- 4,3, 96
- 5,7, 98-6,5 , 99- 7 ,5 ;

91 - 2,5;

86 - 0 ,7, 89- 2 ,0 ;

90 - 1 ,8, 91 - 2 ,3 ;

cc 700: 92 - 6,0, 93- 7 ,o,
94 - 8 ,0, 95 - 9,0, 98 10,0; tipo: 90- 7,0, 91 8 ,0, 92 - 9,0, 95- 12,0;
uno: 89-6,0, 92 - 8 ,0 , 94
- 10,0, 95 - 11 ,0; brava:
97-21,0,98- 25,0 ;
punto : 95- 15,0, 9616,0, 98- 16,5;

cc 700: 94 - 8,3, 96 -

cc 700: 93 - 6,1 , 94 - 6 ,8 , 95 - 7 ,3 , 97 - 8,2, 98
- 8,5; cc 900: 92-7,1 , 93-7 ,6,95-8,6 , 96-

7 , 8 , 97-9,8 , 9813,0, 99- 14,0 ; tipo:
92- 9 ,5 ; tempra: 91 9 ,5; punto: 93 - 15,6,
95 - 21,0 ; uno : 89 6,0, 91 -7,5 , 941 0,3, 97 - 13,5, 98 14,2;

10,3 ; punto: 96- 16,5 , 98- 18,0 , 99- 18,5 , 0021,0; tipo: 91 - 7,5, 93-8,7 , 94- 9 ,2 ; marea: 96
- 19,5, 97 - 21 ,0 , 98 - 24,0; brava: 96 - 16,5 , 98
- 20,0, 99-24 ,0, 00- 26 ,0 ; tempra : 90-6,5 , 92
- 7,5, 93- 9 ,6 ; sienna : 97- 15 ,5 , 98- 16 ,0 ;
croma: 90 - 9,0, 91 - 1 0 ,0, 92 - 11,0;

caro: 91 - 2 ,5, 92 - 3 ,0 ,
93 - 3,5, 96 - 8,0, 97 10,0, 98- 11,0;

87- 0,7, 88- 1,5, 89
- 1,8, 90 - 2 ,6, 92 3 ,1, 93-4,1 , 94- 5 ,4 ,
95-6,5,96 -7,1, 97
- 7,5, 98- 9,2;

91 - 3,2, 92-3,6, 93-4.4. 95-7 ,0 , 96-9,5, 97
- 11,0, 98- 13,0;

escort: 91 - 12,0, 92 12,5, 94-15,0 , 9516 , 0 , 96- 17 , 0 , 9721 ,0, 98- 23,0; fiesta : 93
- 10,0, 95- 15,0, 9720,0 ; scorpio: 90 - 8,0,
91-10,0 , 92-13 ,0;
sierra: 90 - 8,0, 92 - 9,0;
mondeo: 93- 16,0, 9420 ,0 , 96 - 24,0;

escort 88- 7,5, 9210,0, 93-12,0, 9833,0; fiesta: 90- 8,5;
mondeo : 95 - 18,5 ;
scorpio : 90- 8 , 4;
s ierra: 88- 6 ,5 ;

ka : 96 - 16,0, 97 - 17,0 , 99 - 24,0 , oo - 25,0;
escort 91- 11,0, 92-12,0,94-17,0,95- 19,0 ,
96- 20,5, 98- 24,0; ońon: 90- 7,5, 91 - 1 0,0, 93
- 12,5 ; mondeo: 94- 19,0, 95- 25,0. 96- 27,0,
97 - 33,0, 99 - 41,0, 00 - 45,0 ; fiesta : 92 - 12,5 ,
93- 13,0, 94- 15,0, 96- 20,0 , 97- 22,0, 9824,5, 00- 30,0 ; scorpio: 92-13,0,93- 15,0, 94
- 21,0 , 96 - 30,0 , 97 - 35,0;

c ivi c : 93-12,0,9521 ,0 , 96 - 24 ,0; accord :
92- 15,0, 93-20,0,9527 ,0 ;

accord : 95-22,2;

civic: 92- 15,0. 93- 17,0, 95- 23,0 , 96- 24,0,
97- 30,0, 99- 38,0; accord : 93- 20,5, 94- 22,0,
95- 27,0 , 97- 38,0, 98 - 43 ,0 , 99- 49,0 ;

stel.: 90-3,5, 91 -4,0, 92
- 4 ,5 ;samara : 89 - 4,0,
90 - 4 ,5 , 91 - 5 ,0 , 92 6 ,0 ;

2 1 O7 : 8 9 - 2 •3 ;
samara: 89- 2,2 , 90
- 2,4 , 91 - 3 ,5 , 94 14,5;

lada: 90- 2,0, 91 - 2 ,4, 92 - 3,0, 93 - 3 ,5, 955,5; samara: 92-3,2, 94-4 ,4 , 95-5,2, 96-5,8 ,
98-9 ,3 , 99- 9,7;

190: 89- 14,0, 9018,0 , 92 - 24 ,0;

2000 : 89- 21,4;

190E: 90- 18,0, 91 - 20 ,5 , 92- 23 ,0; 1900: 90
- 23,0 , 91 - 24 ,0 , 92 - 25,0 ; 2000: 93 - 32,0 , 95
- 39,0, 96 - 44 ,0 ;

kadett : 90-8,0,911 0 ,0 , 92 - 1 0,5; omega:
90- 12,0, 91- 12,0. 9315,0 ; vectra : 90 - 11 ,0 ,
91- 12,0, 92- 13,0, 9521 , 0 , 97-31,0,9945,0; corsa: 91 - 9 ,0 , 92
- 12 ,0, 95- 16 ,0 , 9618,0 , 97- 21 ,0; astra : 92
- 13,0, 93- 15,0, 9416 , 0 , 96-17,0 , 9719 , 0 , 99- 38,0 , 0039,0 ; ca6bra: 94 - 15,0;

astra : 91 -11,7 ;
corsa 1 .4 : 94 - 12,9,
99- 22 ,5, 98- 20 ,6;
kadett 1,3: 88 - 6 ,1 ;
omega 2 .6 : 90- 8,4;

corsa: 93 - 11 ,0 , 95 - 15,5, 96 - 16,0, 97 - 19,0,
99 - 23,0, 00 - 28 ,0 ; astra : 94 - 19,5, 95 - 21 ,0 ,
96 - 24,0 , 98 - 26 ,0 , 99 - 32,0, 00 - 52,0 ; vectra :
92- 13,0, 93- 15,0, 94- 19,0, 96- 27 ,0, 9733,0, 99-43,0 , 00- 51 ,0; omega: 93- 16,0, 94
- 26,0 , 95- 31 ,0, 96- 38,0, 98- 49 ,0, 99- 56,0;

205: 89-7,0, 90-8,0, 92
- 9 ,0 ; 405: 90- 9 ,0 , 9212.0, 95- 13,0;

205 : 89-7 ,5 , 9310,4; 405: 90- 10,3 :

106: 93- 13,0, 94- 15,0, 96- 17,0 , 97-20,0 ,
99- 25 ,0 ; 205: 90- 7 ,2 , 91 - 7 ,7 , 92-9 ,0 , 9310,0; 405: 91- 10,0 , 92 - 11,0 , 94- 13 ,0 , 9515,5; 406: 96 - 28,0, 97 - 30,0, 98 - 32,5 , 00 53,0;

favorit 90-6,0 , 91 - 7,0,
92- 7 , 5; felicia: 9616 , 0, 97-18,0,9921 ,0 ;

favorit 90 - 3 ,3 , 92 6,4 , 93- 9 ,2 ; felicia :
98- 20 ,5 , 99- 23,0 ,
00- 29,0 ;

std: 89 - 3 ,0, 90 - 3 ,2 ; favorit 90 - 4 ,8 , 91 - 6 ,0 ,
93-8 ,5 , 94- 10,0 ; felicia : 95- 14 ,5 , 96- 16,0 ,
97- 17,0, 99-22 ,0 , 00- 28,0 ;

19: 90-7 ,0 , 91-10,0 , 92
- 11 ,0 , 93 - 14,0 , 96 18,0; clio: 94 - 11 ,0 , 95 12,0, 96-13 , 0 , 9724 ,0, 98 - 25 ,0 ; laguna :
96 - 25 ,0 ; megane: 97 30,0, 99 - 32,0;

1 9 : 9 2-1 o. o ;
megane : 96 - 21,0 ,
98 - 32,0; twingo : 99
-21 ,0;

5 : 90-6 ,7,91 -7,2 ,; twingo : 94-10 ,5 , 95-13,0,
96- 14,0, 98- 16,5 , 99- 20,0 ; clio : 93-13 ,0 , 94
- 14,5, 96- 16,5 , 97- 17,0 , 99-26,0 , 00- 28,0 ;
megane : 96 - 24 ,0 , 97 - 28,0 , 98 - 30,0, 00 34,0 ; 1 9 : 92-10 ,5 , 93-11 ,5,95-15,0 , 96 -17,0;
21 : 90 - 9 ,0, 92 - 10,0 , 93- 12,0 ; laguna: 94 21 ,0 , 95- 23 ,0 , 96 - 25 , 98- 33,0;-

golf: 89 - 9,0, 90 - 1 0,0 ,
91 -12,0 , 92-14 ,0, 9318 , 0 , 95- 23 ,0, 96 24 ,0 ; ietta: 89 - 9,0, 91 13,0, 92- 14,0; passat
90- 12,0, 92- 17,0 , 9319,0; polo: 95- 17,0, 96
- 19,0, 97 - 22 ,0 ;

golf CL: 88 - 6 ,2 , 89 7 ,5 , 90- 8 , 4 , 9317,9 , 94- 23,9; jetta:
89 - 9 ,3 ; vw passat:
91 - 15,5 ; 1/enlo: 9522,6 ;

gołt: 92-13,0 , 93- 16,0 , 95-23,0 , 96-27,0 , 97
- 29,0 , 99-44 ,0 , 00- 49 ,0 ~ jetta : 91 - 11,0, 9214,5 ; passat 94- 23,0 , 95-26,0 , 96-30,0 , 98
- 40 ,0 , 99-51 ,0 , 00- 60 ,0 ; 1/ento: 93 -19,0, 94
- 20,0, 95 - 25,0 , 97- 27,0 ;

się do zatrz~ania tego procesu
- powiedział Zelichowski. Dodał ,
że chodzi m.in. o postawienie na

granicach bramek do badania spalin i zbudowanie platform do przewozu tirów.
-Wszystko, co nie będzie odpowiadało polskim normom, bę
dzie musiało . być ładowa,ne
na taką platformę - tłumaczył Zelichowski.
,
Zaznaczył , że w tej chwili
ciężkie tiry niszczą drogi, środo
wisko i zagrażają bezpieczeństwu
obywateli. Zmiany mają dotyczyć
także samochodów osobowych.

- Kto będzie prowadził pojazd nie odpowiadający polskim
normom, będzie musiał zostać zat:Izymany- powiedział minister śro
dowiska.
Jego zdaniem, przez Polskę
jeździ teraz zbyt dużo starych, zdezel7wanych i wziętych z zachodnie~ złomowisk samochodów. Dodatkowo- podkreślił Żelichowski Unia przygotowuje się do tego, by
pojazdy osobowe zużywały nie wię
cej niż S litrów paliwa na 100 km.
-Nie chciałbym, by te (innePAP) pojazdy znalazły się na naszych składowiskach lub by jeździ
li nimi Polacy. Będziemy pełno
prawnym członkiem UE i musimy
iść w tym, kierunku , co ona - powiedział Zelichowski.
O szczegółowych zmianach
w tym zakresie ministerstwo poinformuje jesienią.
(PAP)

Smart do muzeum

Jesienią tego

(

roku smart trafi na polski rynek

Liczące niespełna pięć lat dwuosobo-

we miniauto smart, produkowane
pnez koncern Daimler-Chrysler, trafi
do muzeum.
Auto to jest produkowane
od 1998 r. Jego sprzedaż na świe
cie stale rośnie. W 2001 roku
sprzedano 116 tys. smartów, a w
pierwszym półroczu tego roku 62
tys. 450 egzemplarzy smartów cityPrzykładowe

coupe i smartów cabrio, o 6 ,3
proc. więcej niż przed rokiem .
Od czerwca tego roku samochód jest wystawiony w Nowojorskim Museum of Modern Art
na wystawie pt. "AUTObodies :
speed, sport, transport". Po zakoń- ·
czeniu wystawy w połowie września smart pozostanie w tym słyn
nym muzeum sztuki nowoczesnej
jako obiekt wystawowy.
(PAP)

ceny paliw
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Od sierpnia w salonach motoryzacyjnych w Polsce

Atenza, czyli nowa mazda
Mazda 6 lub atenza - tak nazywa się
na rynku japońskim - to calleowicie
nowe auto, lokujące się wsegmencie
wyższym średnim, które pod koniec
sierpnia będzie dostępne w Polsce.

Wkrótce do salonów trafi nowy porsche boxter. Zmiany są widoczne przede wszystkim w przedniej części nadwozia. Silnik o pojemności 2, 7
litra osiąga teraz moc 228 KM,
a 3,2-litrowy silnik boxtera S
- 260 KM. Oba auta mają
lepsze przyspieszenia od Odo
l 00 km/h - boxter w ciągu
6,4 sekundy, a boxter S w 5,7
sekundy.

Zmiany w Fiacie
W ciągu trzech lat Fiat
wymieni wszystkie obecnie
produkowane auta. Z salonów
znikną: bravo, brava (zastą
pione przez stilo), marea, punto i seicento. Fiat zapowiada
także wprowadzenie na rynek
całkiem nowych modeli. Jednym z nich będzie kolejna
- po wersji 3- i S-drzwiowej
-odmiana stilo. Premierę stilo
kombi włoski koncern zapowiada na październik.

Kompaktowy van
Volkswagena
Na początku 2003 roku
pojawi się w sprzedaży nowoczesny kompaktowy van
Volkswagena o nazwie touran.
Będzie to kolejny - po luksusowej limuzynie phaeton i aucie terenowym touareg - pojazd segmentu, w którym zadebiutuje niemiecki koncern.
Nadwozie tourana ma 4,39 m
długości, 1,79 m szerokości
i 1,63 m wysokości. Może znaleźć się w nim siedem oddzielnych foteli. Napędzany będzie
przez gamę silników benzynowych i wysokoprężnych o mocach od 100 do 136 KM.

We wrześniu na targach
motoryzacyjnych w Paryżu zaprezentowana zostanie najnowsza generacja limuzyny
audi A8. Projektanci skupili
się głównie na stylistyce, konstrukcji, dynamice i elektronice. A8 napędzane jest 4,2-litrowym silnikiem V8, dysponującym mocą 335 KM. 3,7litrowy napęd o mocy 280 KM
dostępny będzie w ofercie
od jesieni tego roku. Nowością w A8 jest 6-stopniowa automatyczna skrzynia biegów
z funkcją tiptronic, czyli sekrwencyjną zmianą przełożeń.
Jako opcję można zamówić
sobie też manetki zmiany bie-

gów przy kierownicy. Do polskich salonów sprzedaży A8
trafi pod koniec br.
(r)
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Nowe jest nie tylko nadwozie i wnętrze, ale także silniki i płat
forma podłogowa. Dzięki szerszemu o 50 mm rozstawowi kół uzyskano obniżenie o 20 mm środka
ciężkości samochodu. W rezultacie nowa mazda 6 jest jeszcze stabilniejsza w czasie jazdy po ostrych
łukach dróg.
Stylistyka przodu jest ewolucyjną kontynuacją linii znanej
z innych modeli , o charakterystycznej pięciokątnej osłonie
chłodnicy, z centralnie umieszczonym dużym logo Mazdy, a nowe
wielosoczewkowe, wielofunkcyjne
reflektory dodają jej drapieżności.
Tył samochodu z zachodzący
mi na boki nadwozia przezroczystymi kloszami lamp jest dopełnie
niem dynamicznej stylistyki mazdy 6. Wszystkie płaszczyzny mięk
ko i łagodnie przechodzą jedna
w drugą, tworząc harmonijne, wyważone linie nadwozia.
W podobnym stylu utrzymane jest wnętrze: eleganckie, z lekko sportowym odcieniem. Uwagę
zwraca nowa deska rozdzielcza
z chromowanymi i tytanapodobnymi wykończeniami. Kabina auta
zaskakuje obszernością, zakresem
ustawień i wygodą foteli. Zadbano
o pojemne schowki i miejsca na
butelki lub puszki z napojami. Całości dopełnia intuicyjnie wyczuwalne rozmieszczenie przełączni
ków, wysoka jakość materiałów
i dokładność wykończenia.
Konstruktorzy zadbali również o bezpieczeństwo pasażerów.
Znany już z poprzednich konstrukcji system wzmocnień i stref
absorpcji MAIDAS zapewnia
ochronę kabiny pasażerskiej przed
deformacją spowodowaną kolizją'"

a układ sześciu poduszek powietrznych chroni pasażerów
przed obrażeniami . Przednie poduszki czołowe mają kontrolowane, dwustopniowe napełnianie ,
w zależności od siły uderzenia.
Przednie poduszki boczne chronią klatkę piersiową, a boczne kurtyny powietrzne stanowią dodatkowe zabezpieczenie w przypadku kolizji bocznej dla pasażerów

Wnowej maździe 6 zmodyfikowano: nadwozie, wnętrze, silnik i plaHormę podłogową
siły hamowania EBD i wspomagazajmujących przednie i tylne siedzenia. Przednie pasy bezpieczeń nia hamowania awaryjnego EBA.
stwa mają kontrolowaną siłę napię Opcjonalnie oferowany też będzie
cia, a tylne siedzenia wyposażone układ kontrolujący tor jazdy TCS
i stabilność pojazdu DSC.
są w dwa uchwyty ISO-FIX, służą
Do napędu mazdy 6 skonstruce do mocowania fotelików dzieowano przy współpracy z Fordem
cięcych . Fotel pasażera z przodu
ma zamontowany czujnik, który rodzinę nowych, 4-cylindrowych
dezaktywuje wyzwalanie podu- silników benzynowych z serii L wego natch.balcKa
szek prawej strony w przypadku o pojemnościach: 1.8, 2 .0 oraz station wagona. IJJPrum•eo
(przednia i boczna) , gdy miejsce 2.3 l i mocach odpowiednio: 120 KM, stępn e w sprzedaży
to jest niezajęte lub przypięty jest 141 KM oraz 166 KM. Wszystkie hatchbacki, a pod
fotelik dla dziecka. Dla zminimali- silniki wykonane są prawie całko kombi.
W Połsce w tym roku
zowania ryzyka obrażeń nóg kie- wicie ze stopów aluminium, z dworowcy w przypadku spowodowa- ma wałkarni rozrządu w głowicy ne będą samochody z
nego kolizją przesunięcia przegro- i komorą rezonansową, wykorzy- silnikiem benzynowym.
dy między silnikiem a kabfuą za- stującą efekt doładowania dynastosowano "chowające się" pedały sprzęgła i hamulca. Przednie
fotele wyposażone są w aktywne
zagłówki, w znaczny sposób redukujące ryzyko urazów górnego
odcinka kręgosłupa, jakie mogły
by powstać przy uderzeniu w tył
samochodu. Aby zapobiec obraże
niom wywołanym w czasie kolizji
czołowej przez przesuwające się
do przodu ładunki , wzmocniono
również oparcia, blokady i zawiasy tylnych siedzeń. Bezpieczeństwo
to także skuteczne hamulce z elektronicznie sterowanymi układami:
antypoślizgowym ABS, rozdziału

Mazda 6 będzie produkowana w trzech wersjach nadwozia
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Remis KSZO
z Ruchem
i z niedosytem

l

m~czu

Mistrzostw Europy do lat 20 w piłce ręcznej Polska pokonała Słowenię 29:25. Na zdjęciu: Karol
Klelee (z piłką) zdobywa bramkę wdramatycznym meczu p6Hinałowym z Macedonią , pokonując blokujących
l jubisa Dimkovski'ego (nr 7) i Gorana Kuzmanoski'ego (nr 17)
·
Czytaj na stronie 3
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Ferrari

rządzi

wF1

(z 17) eliminację Mistrzostw Świata.

Schumacherem, który w niedzielę
był trzeci. Michael Schumacher już
wcześniej zapewnił sobie piąty
w karierze tytuł mistrza świata .
Od początku wyścigu bolid Barrichello prowadził, a Schumacher był
drugi. Na metę kierowcy wjechali

Drugie miejsce zajął jego kolega z zespołu Michael Schumacher. Wyniki Barrichello i Schumachera dały Ferrari czwarty
z rzędu tytuł mistrza świata w klasyfikacji konstruktorów. Tym samym zespół wyrównał rekord
McLarena z lat 1988-1991.
Dzięki zwycięstwu Brazylijczyk awansował na drugie miejsce
w klasyfikacji indywidualnej. Obecnie ma pięć punktów przewagi
nad Kolumbijczykiem Juanem Pablo Montoyą i Niemcem Ralfem

niemal razem, Brazylijczyk 0,4 s
przed Niemcem. Schumacher poświęcił się dla Barrichello. Przed
GP Węgier miał dziesięć zwycięstw
w sezonie, co równe jest rekordowi Brytyjczyka Nigela Mansella.
Dziesiąty triumf dałby mu samodzielne pierwsze miejsce w tej statystyce. Tymczasem dał wygrać Barrichello, co znacznie przybliżyło
Brazylijczyka do tytułu wicemistrza świata. Na starcie Grand Prix
Węgier zabrakło bolidu stajni Arrows, przeżywającej ostatnio kło
poty finansowe.
(PAP)

~

.-..".

Brazylijczyk Rubens
Barrichello (Ferrari)

wygrał wniedzielę
wyścig Formuły 1 o Grand Prix
Węgier na torze w Budapeszcie - 13

tysiące kibiców oglądało inaugurację liiligi w Kielcach. Kolporter
Pojedy 0:0 z Cracovią i pozostaje niepokonany. Na zdjęciu: w panku Artur Kupiec z Kolportera i Piotr Bania

Piłkarze KSZO Ostrowiec zremisowali z Ruchem wChorzowie 1:1 wmeczu który
mogli i powinni wygrać
'
Czytaj na stronach 4 i 6

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

Rubens Barrichello z trofeum za zwyc i ęstwo wGP Węgier

Słowo o sporcie
Kielecka załoga "pomogła" wygrać rywalom

Bez

Cersanit 3 w generalce

Maćka?

Załoga Cersanit Rally
Team Kielce zajęła

trzecie miejsce w 10
Rajdzie Rzeszowskimeliminacji Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski.
Michał Sołowow i Em i l
Hornia cek od początku rajdu
spisywali się znakomici e. Na
dzi ewięciu odcinkach specjal-

nych czterokrotnie zajmowali
drugie miejsce, w tym na dwóch
ostatnich . Mimo pasjonującego '

Załoga Cersaniłu

finiszu do zwycięstwa w klasyfikacji generalnej zabrakło kielczanom zaledwie 7, 7 sekundy, a
do zwycięstwa w klasie N 4 6,5
sekundy.
Rajd zakończył się dość zaskakującym wynikiem. Broniący
się przed atakami Michała Soło
wowa Sebastian Frycz po tym, jak
do rowu wpadł i uszkodził oponę
Tomasz Czopik, został niespodziewanie zwycięzcą . Czopik stracił
na ostatnim OS 40 sekund do Frycza i w ogólnej klasyfikacji przegrał z nim zaledwie 0,8 s. Godna

odnotowania jest minimalna róż
nica na mecie pomiędzy pierwszą
trójką .

Po pasjonującej walce zwyciężyła więc załoga, która nie wygrała żadnego OS, co jest ewenementem w historii rajdów. Z pięć
dziesięciu pięciu startujących załóg do mety dojechało trzydzieści pięć . Już na pierwszym kilometrze pierwszego OS zakończył
rywalizację Leszek Kuzaj. Rajdu
nie ukończyła również druga kielecka załoga Marcin Biernacki i
Krzysztof Gę borys.

po raz pierwszy stanęła na podium w klasyfikacji generalnej

Półfinał konkursu

West Race Day rozstrzygnięty

Ił

Zwycięzca rywalizacji zasią
dzie za kierownicą bolidu mistrza
świata Formuły l Miki Hakkinena i odbierze puchar z rąk Davida
Coultharda.
Półfinał odbył się na torze
Thesdorf w Wiedniu. Wzięło w nim
udział czternastu uczestników
wyłonionych podczas pierwszego
etapu konkursu w Warszawie.
Uczestnicy byli najpierw szkoleni
przez kierowców rajdowych, zapoznawali się z samochodami- mercedesami klasy A, C, C sportscoupe i E - oraz torem. Następnie
odbywały się punktowane konkurencje konkursowe, m.in. jazda po
mokrej nawierzchni, po wyznaczonej trasie oraz slalom na czas.
Półfinały konkursu West
Race Day wygrał 26-letni mieszkaniec Lublina Robert Zdanowicz.
Będzie on reprezentować Polskę
w międzynarodowym finale konkursu w Brnie, gdzie stanie do

2

walki o główna nagrodę w konkursie - przejazd za kierownicą bolidu Formuły l zespołu West McLaren Mercedes. Andrzej Przygadzki z Kielc zajął jedenaste miejsce.
-Jestem niesamowicie szczę
śliwy i trochę oszołomiony zwycię
stwem. Ciągle trudno mi uwierzyć,
że po kilkutygodniowej przygodzie jestem tak blisko celu, o który
inni wałczą latami. Na razie nie
chcę zapeszyć, ale przejazd za kierownicą bolidu Formuły l byłby
największym przeżyciem w moim
życiu - powiedział Robert Zdano-wicz po ogłoszeniu wyników.
Finał konkursu West Race
Day odbędzie się 19 - 21 wrzęśnia
br. Robert1Zdanowicz zmierzy się
z konkurencją przedstawicieli z
siedmiu krajów. Po treningu , prowadzonym m.in . przez Davida
Coultharda Raikkonena i Alexa
Wurza, kandydaci staną do wałki
o główną nagrodę w wyścigu samochodami Formuły 3000. Zwycięzca zasiądzie za kierownicą
· bolidu MP4-16, którym w ubiegłym sezonie jeździł dwukrotny
mistrz świata Formuły l Mika
Hakkinen i odbierze puchar z rąk
Davida Coultharda.
(eref)

ciego miejsca jestem zadowolony.
Rajd był piękny, trasa ciekawa, a
publiczność doskonała . Brawo za
właściwe zabezpieczenie.
Sebastian Frycz: -Na ostatnim odcinku specjalnym zauważy
łem kawałki gumy i zorientowałem się, że może mieć kłopoty Tomek Czopik. Jechałem skoncentrowany, jak najszybciej było moż
na. Na mecie okazało się, że się
opłaciło. To zwycięstwo zaskoczyło mnie całkowicie, a częściowo
przyczynił się do tego Michał Sołowow, który mnie mocno przez
cały dzisiejszy dzień atakował. Jestem bardzo zadowolony, bo choć
nie wygrałem żadnego OS, Wygrałem swój pierwszy rajd - elimina- ·
cję Mistrzostw Polski.
"frasa zawodów liczyła 432 kilometry, z czego 148 km przypadło
na dziewięć odcinków specjalnych.
Rajd Rzeszowski, szóstą eliminację
Mistrzostw Polski, rozpoczęło 61
załóg, a ukończyło tylko 35.
Wyniki 10 Rajdu Rzeszowskiego:
l. Sebastian Frycz/ Maciej
Wodniak (opel corsa VK super
1600) -1 :24.28,9, 2. Tomasz Czopik/Łukasz Wroński (mitsubishi
łancer EVO VI) -strata 0,8 sekundy, 3. Michał Solowow/ Ernil Horniacek (mitsubishi łance r EVO VI)
- 7,7, 4. Paweł Dytko/Tomasz Dytko (mitsubishi łancer EVO VI) 1.16,7 minuty, 5. Krzysztof Terej ak/Michał Każmiercz ak (volkswagen kir car) - 3.16,4, 6. Mariu sz
Stec/Witold Bogda ń s ki (mitsubishi łancer EVO VI) - 4.19,2. (soy)

mBank eXtreme Maraton

Polak usiądzie
Sprawdź
za kierownicą F1? w Sielpi
W Wiedniu odbył się
póHinał konkursu
West Race Day.
Kielce reprezentował
Andrzej Pnygodzki.

Na mecie powiedzieli:
Michał Sołowow: - Pewnie
długo przyjdzie czekać na taką
okazję , jaka przytrafiła mi się na
tym rajdzie. Mogłem być pierwszy
w generalce, ale zabrakło szczę
ścia, a może umiejętności . Z trze-

się

Rewelacyjnie zapowiada się/lmBank
eXtreme Maraton wSielpi.
Rok temu gwi azdą imprezy
był Robert Korzeniowski i ponad
sześćset osób z całej Polski miało
okazję zmierzyć się z mistrzem chodu na trasie długości 50 km. JYm
razem organizatorzy, czyli mBank
z Łodzi i Ośrodek Sportu i Rekreacji z Siei pi, oferują znacznie szerszą i bardzo ciekawą ofertę .
II mBankeXtreme Maraton
rozpocznie się wieczorem 30 sierpnia spotkaniem ze znakomitym himalaistą Piotrem Pustelnikiem.
Zdobywca jedenastu z czternastu
ośmiotysięczników w kinie letnim
zaprezentuje specjalny film.
31 sierpnia rano rozpocznie
się potrójny maraton.
O godzinie 7.30 na trasę wyruszą uczestnicy IX Koneckiego
Maratonu Rowerowego, którzy do
wyboru będą mieć dwie trasy: 80.Jub 180-km.
O godzinie 8 rozpocznie się
chód sportowy na dystansie 50 km,
podzielony na 12,5-kilometrowe
odcinki. Wreszcie o godzinie 8.30
wystartują zawodnicy do Biegu
Przygodowego. Na trasie o długo-

dzinnych cnc:IartJy
stępny sezon we
blem jednak polega na
cławski klub zalega
sporo pieniędzy i
wywiąże się z wc:zesrlieJS:Z\'Ci
leń. -Tak czy inaczej
nie będziemy pr2:eci<ągać
Sezon za pasem,
Malinowski musi wiedzieć,
stoi -zakończył Servaas.
A tymczasem
zakończeniu turnieju w
niowie, nie wsiadł do
drużyną, a pojechał
na f:.nałowe soc>tk<lma
Europy Juniorów. bieżąco z najnowszymi
nawet młodzieżowego
niaka - mówi Malin
Gdańsku prezentuje
j ętności przyszłość
także nasza,

tern być blisko tego
W ostat nim d
d z i er ż o n iowski ego

przegrali ze Śląs ki
25 :26 i zajęli piąte mi
to szkoleniowiec był
z wy stępu . - Nie
nym składzie, ł ~otAU 'OII.•m
młodzieży. Nie dziwię s1ę.
niki były nieco słabsze.l'\a
pa yj dzie jeszcze czas·
Malinowski ..

Akademia
karate

ści 25 km czekać będą różne niespodzianki, np. pokonanie rzeki,
przeprawa przez bagno, przejście
po wiszącym moście.
Całość zakończy się o godzinie 20 wielkim "Piknikiem z mBankiem".
- Myślę , że każdy znajdzie dla
siebie jakąś dyscyplinę, wystartuje i
w ten sposób aktywnie zakończy
wakacje- mówi jeden z organizatorów imprezy Wojciech Pasek. -Znakomitą zachętą do udziału w zawodach będzie spotkanie z Piotrem
Pustelnikiem, człowiekiem , który
już niedługo zostanie zdobywcą
"Korony Himalajów". Do kolekcji
brakuje mu już tylko trzech szczytów. Zapraszam więc do Sielpi w
ostatni weekend wakacji.
(sts)

Warto wiedzieć
Informacja o zawodach,
rezerwacja noclegów
oraz zapisy:
Ośrodek Sportu i Rekreacji
.Komunalni• w Sielpi.
teł. (41) 372-02-22
teł.Jfax 372-02-92
Organizatorzy nie pobierają
wpisowego.

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Słowo o sporde
królem strzelców i w najlepszej "siódemce

cza ie m·strzami Europy!
stów. - Bez wątpienia obaj kielczanie należeli do najlepszych graczy
naszej drużyny. Bielecki był skuteczny w ataku , Grabarczyk w defensywie. Moim zdaniem - ten tytuł jest jednym z największych sukcesów w historii kieleckiej piłki
ręcznej - zakończył Adamczak.
Sam mecz że Słoweńcami był
prawdziwą huśtawką nastrojów.
Polacy prowadzili w 5 minucie 3: l,
alt.. potem popełniali wiele prostych błędów zarówno w ataku
pozycyjnym, jak i defensywie. Nic
więc dziwnego, że po 30 minutach
przegrywaliśmy jednym golem.
Na szczęście, tuż po rozpoczę
ciu drugiej połowy szybko odrobiliśmy straty, a gdy w 39 minucie po
golu Mariusza Jurkiewicza wyszliśmy na prowadzenie 19:16 jasnym
było, że wygramy rywalizację .
Po meczu na parkiet gdańskiej
hali polał się szampan, zawodnicy
i kibice długo cieszyli się z sukcesu.
- Szkoda tylko, że nie pokazywała
tego żadna telewizja. Dla mnie to jest
skandal, by TVP zupełnie ignorowała tego typu imprezę . Będziemy
musieli podjąć stosowne krokiw tej
sprawie - zakończył prezes Servaas.
Zarówno Polacy, jak i Sło
w~~cy uzyskali prawo gry w finale
miStrzostw świata , który odbędzie
się w Brazylii.
W meczu o trzecie miejsce

Kie/czanie Karol Bielecki
i Piotr Grabarczyk
znacznie pomogli
reprezentacji Polski
tytułu mistrzów Europy
Wpolacy pokonali _
29:25 (12:13).

ka -

Słowenia

29:25

Jugosławia pokonała Macedonię

33 :30.

(mac)

Karol Bielecki (z lewej) zdobywa kolejnego gola we wczorajszym finale ze Słowenią

Michael Ow en zdeterminowany:

Będzi emy

Wichniarek znów
Michael Owen ogłosił,
że uczyni wszystko,
by zdobyć z Liverpoolem
tytuł mistrza Anglii.
ReprezentantAngliiprzyznał
także, że liga angielska jest dla niego ważniejsza od Ligi Mistrzów.
-Już na zgrupowaniu w Szwajcarii powiedzieliśmy sobie, że liga
będzie dla nas ważniejsza od

zespoComets 66:59
rozpoczęła rozgrywoff ~oszykarskiej ligi
druzyna Utah Starzz
występuje Małgorza~

- Du , 9

Champions League . Liga Mistrzów jest bardzo ważna dla klubu ze względu na pieniądze, jakie
można w niej zarobić, jednak dla
mnie ważniejsze jest zwycięstwo
w lidze angielskiej - powiedział
Owen, który wczoraj nie wykorzystał rzutu karnego w meczu z Aston
Villa. - Kocham każdą minutę gry
w Liverpoolu. Mam nadzieję, że zostaną tu do końca mojej kariery
- dodał polski bramkarz "The
Reds" Jerzy Dudek.
A oto wyniki pierwszej kolejw Premier League:
Blackburn Rovers - Sunderland 0:0 , Charlton Athletic- Chelsea 2 :3 (Paul Konchesky 7, Richard Rufus 33 - Gianfranco Zola
43, Carlton Cole 84, Frank Lampard 89), Everton - Tottenham
Hots pur 2:2 (Mark Pembridge 37,
Tomasz Radzinski 81 - Matthew
Etherington 63, Les Ferdinand
74) , Fulham- Boiton Wanderers
4:1 (Louis Saha 11- karny, Sylvain Legwinski 33, 79, Steve Marlet
38 - karny - Michael Ricketts 4
-karny), Leeds United- Manchester City 3:0 (Nick Barmby 15,
Mark Viduka 45, Robbie Keane
80), Manchester United - West
ki

spotkań

SIERPNIA 2002 NR 19.1

Bromwich Albion 1:0 (Ole Gunnar
Solskjaer 78), Southampton - Middlesbrough 0:0, Aston Villa- Liverpool 0:1 (John Arne Riise 47).

Wichniarek pokonał Kahna
Artur Wichoiarek zdobył
dla Arminii Bielefeld
w sobotnim meczu ligi piłkarskiej
Niemiec z Bayernem Monachium.
Zespół polskiego napastnika przegrał j_
e dnak to spotkanie 2:6.
Wichoiarek rozegrał cały
mecz. Jego zespół , beniaminek
Bundesligi, nie miał żadnych szans
w konfrontacji z wicemistrzem
Niemiec. Polakowi udało się jednak trafić do bramki, strzeżonej
przez najlepszego !Jrarnkarza finałów Mistrzostw Swiata Oliviera
Kahna. Było to w 51 minucie meczu, gdy Bayern prowadził już 3:0.
Polski napastnik, powołany
przez selekcjonera Zbigniewa
Bońka na towarzyski mecz z Belgią, jak na razie bramki zdobywa
regularnie. W dwóch kolejkach ligi
niemieckiej zdobył dwa gole .
Przed tygodniem także raz pokonał bramkarza Werderu Brema
(3:0) .
W sobotnim spotkaniu wystą
pili wszyscy trzej Polacy, występu
jącywArminii i powołani na spotkanie z Belgią . Cały mecz rozegrał także Maciej Murawski ,
a przez 27 minut na boisku obecny był Daniel Bogusz.
Wyniki meczów 2 kolejki
l Bundesligi:
Hertha Berlin - Vffi Suttgart
1: 1 (Arne Friedrich 85 - Sean
Dundee 14) , Bayern Monachium
- Arminia Bielefeld 6:2 (Elber 18,
bramkę

mistrzami Anglii!

strzelił

41 , 64, 65, Michael Ballack 27,
Claudio Pizarro 81- Artur Wichniarek 52, Mamado t: 'Diabang 85),
Hanover 96 - TSV 1860 Monachium l :3 (Jiri Stajner 27- Daniel
Borimirov 5, Martin Max41 , Benjamin Lauth 90), Hansa RostockFC Nuernberg 2 :0 (Rene Rydlewicz 37, 82) , VfL Bachum-En er-

gie Cottbus 5:0 (Thomas Christiansen 26, 35, 84, Paul Freier 33 ,
Vahid Hashemian 64), Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund l : l
(Diego Placente 23- Jan Koller 61) ,
Kaiserslautern - Schalke 04 l :3
(Thomas Rield 33- Joerg Boehme
48 - karny, Victor A gali 57, Ebbe
Sand 90) .
(soy)

Norweg John Arne Riise fetuje zdobycie gola dla Liverpoolu

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Słowo osporcie
Język

"Żuraw" znów trzy razy trafił

Kapsy

Przypomnial .s·ę

Działacze KSZO mają tal
, do Pawła Kapsy za sposób
rozstania się z klubem.
Kapsa, wychowanek
KSZO Ostrowiec, reprezentant młodzieżowej reprezentacji Folski opuścił Ostrowiec
i wyemigrował do Płocka .
Niestety, Kapsa pożegnał
się z działaczami KSZO w sposób daleki od dyplomatycznego. - Zamiast przyjść, porozmawiać na luzie, podać rękę,
powiedzieć dziękuję, do widzenia Paweł chciał nas postra' zyć. Góra ·Z górą się nie zejdzie, alę człowiek z człowiekiem.:. - słychać było nutkę żalu

Sergio Ba tata, były gracz KSZO
Ostrowiec był bohaterem meczu
Widzew l:.ódź • Polonia Warszawa.
Po 63 minutach Widzew

~

1

w słowach działacza.
Kapsa w Ostrowcu sięwy
chował

jako piłkarz.

Ponieważ

był pojętnyffi, szYbko się uczył

, trafiając w rezultacie do repfe'
zentacji Polski a potem Po ko- '"
lejnych szczeblach dochodząc
do mistrza Europy. Co tu dużo
mówić, dla klubu i miasta był
wizytówką, którą pieczołowicie
pielęgnowano. Ta pielęgnacja
zaczęła się już w chwili, gdy Kapsa stanął między słupkami po
raz pierwszy. :ra pielęgnacja była
także wówczas, gdy trener Andrzej Zamilski powoływał do
kadry młodych graczy. Co tu
dużo mówić:, dzięki umiejętno
ściom to raz, ale dwa - dzięki
koneksjom Kapsa trafił do re-

preZentacji, gdzie zrobił furorę.
Z małego Pawełka bramkarz· Wisły zrobił się dużym
Pawłem . I to jakim? Zapomniawszy o tym, co zawdzię
cza klubowi chodzi i rozpowiada dziwne, nie pasujące do
niego rzeczy. Człowiek, kt óry
w m łodzieżowy m futb o lu
zdziałał dużo, ale tego prawdziwego, seniqrskiego dopiero się uczy. Zycząc Kapsie
wszystkiego najlepszego wypada mieć nadzieję, że w przyszłości, nim coś powie wcześniej ugryzie się w język. (mac)

przegrywał już 0:2 i wydawało się ,
że .podopieczni Franciszka Smudy nie będą mieli nic do powiedzenia. JYmczasem sygnał do ataku dał były gracz KSZO Ostro-

wiec- S ergi o Batata. Brazylijczyk
strzelając dwa gole stał się bohaterem meczu.
Innym qohaterem - Krakowa
je~t. Maciej Zurawski. Popularny
"Zuraw" znów trzy razy trafił do
przeciwnej bramki. 'JYm razem stało się to w meczu Wisły z Zagłę
biem w Lubinie.
Nie popisała się warszawska
Legia, która zremisowała z ostatnią w tabeli Pogon ią Szczecin.
Inna sprawa, że warszawianie mogli być zmęczeni po dalekiej podróży i meczu z hiszpańską Barceloną .

Nadal słabo sp i suj ą s ię drubeniaminków. Lech Poznań ,
Garbarnia Szczakowianka Jaworzno i Wisła Pło c k prz e grały
na swoich boiskach w dramatycznych okolicznościach .
Zwłaszcza jedenastka z Jaworzna może "plu ć sobie w bro·
dę". Beniaminek prowadzi ł 2 : 1 , by
stracić dwa gołe w ostatnich dwóch
minutach . Jak widać zatem "nowi
nadał płacą frycowe w ekstrakalsie" . Ciekawe jak d ługo potrwa
taki stan rzeczy?
żyny

Ruch Ch o rz ów - KSZO
Ostrowiec 1:1 (0:0). Narwoj sz 74
- Popiela 56. Sędziował T. Cwałi
na (Gdańsk). Widzów 2,5 tys.
Lech Pozn ań - GKS Katowice 0:1 (0 :1). Wróbel 34. Sędz io 
wał P. Kotos (Wrocław) . Widzów
17 tys.

Garbarnia Szczakowianka
Jaworzno - Odra Wodzisław 2 :3
(0 :1) . Tokarz 68, Kneżevic 84
- Chałbiński 88, 90, Rocki 38. Sę
dziował G. Gilewski (Radom) .
Widzów 5 tys .
.
Grodin Dyskobalia Grodzisk
-Górnik Zabrze 2:2 (2 :2). Rasiak
15, Miła 19 - Niedzielą-n 4, Gierczak 33. Sędziował J. Zyro (Bydgoszcz). Widzów 4,5 tys .
Legia Warszawa - Pogoń
Szczecin 0:0. Sędziował T. Pacuda (Częstochowa). Widzów 6 tys .
Wiozew Łódź - Polonia Warszawa 3:2 (0 :0). Batata 71 , 88,
Węgrzyn 75- Bąk 56_, Gołaszew
ski 63. Sędziował P. Swięs (Kato- ·
wice) . Widzów 8,5 tys .
Wisła Płock - Amica Wronki
0:1 (0:0) . Dawidowski 76 kamy.
Sędziował R. Małek (Katowice) .
Widzów 5 tys.
Zagłębie Lubin- Wisła Kraków 1:4 .(1:1). Grzybowski 20
karny - Zurawski 65 kamy, 71
karny, 76, Paszułewicz (25). Sę
dziował Z . Marczyk (Piła). Widzów 6,5 tys .

liczby kolejki:
17 - tyle tysięcy przyszło
na mecz Lecha Poznań - GKS
Kato~ice.

4 - tyle rzutów karnych
podyktowali sędziowie w trzeciej kolejce.
9 - tyle żółtych kartek pokazał sędzia w meczu Ruch
Chorzów- KSZO Ostrowiec.
W następnej kolejce zaKSZO - Zagłębie (sobota, godz. 19), Amica- Pogoń, Górnik - Legia, .Wisła
Kraków- Groclin , Wodzisław
-Chorzów, Katowice- Garbarnia, Poloń i a - Le ch, Wisła
Płock - Widzew
(mac)
grają:

Nestor polskiego

piłkarstwa

Cieślik

chwali KSZO

Jednym z widzów obserwujących
sobotni mecz Ruchu Chanów z KSZO
Ostrowiec był Gerard Cieślik, słynny
niegdyś piłkan.
Pytany o wrażenia ze spotkania Cieśłik stwierdził : - Mecz mógł

Cezary Kucharski (z lewej) w powietrznym starciu o p
Szczecin Tomaszem Romaniukiem (w środku) i Leszkiem
wei) w meczu piłkarskiej ekstraklasy w Warszawie
1. Wisła K.
2. Wodzisław
3. Katowice
4. Polonia
5. Graclin
6. Górnik
7.KSZO
8. Widzew
9. Amica
10. Zagłębie
11 . Legia
12.Lech
13. Chorzów
14. Garbarnia
15. Wisła P.
16. Pogoń

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

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

l
1
1

2
2
2
2
1
1
1
1
1
1

o

2
2
1
/-' 1
1

o
o

o
1
o
o
o
o

o
o
o
1
o
o
1
1
1
2

3

o

2
1
1
1

2
1
2
2
2

zadowolony z poziomu

się podobać! Zwłaszcza druga
łowa była emocjonująca -

po-

Ale o pierwszej lepiej chyba
zapomnieć. Tak słabego meczu kibice dawno nie oglądali. W pań

skich czasach grano chyba inaczej?

Tadeusz Krawiec i Damian Gorawski grali twardo , ale fair

Batat

-Czy ja wiem? Kiedyś też były
słabe mecze, w których bardziej chodzono niż biegano pp boisku. To
historia i legendy sprawiają, że o fu tholu moich czasów mówi się ciągle
z sentymentem, a wcale tak nie było ,
proszę mi wierzyć. Z drugiej strony
przyznaję rację, że pierwsza poło
wa była fatalna zarówno dla gospodarzy, jak i gości . JYch ostatnich
potrafię jednak zrozumieć, bo widać było, iż zdecydowanie więcej
uwagi poświęcają defensywie.

Remis był chyba wynikiem
sprawiedliwym, nie krzywdzi żad
nej drużyny?
- Niewątpliwie . KSZO zagrał
doskonale tuż po przerwie. Goście
raz za razem rozklepywali naszą
defensywę . Musiało się to skoń
czyć golem. Przyznam, iż byłem
zdziwiony prezentowanym przez
gości poziomem. Szybka wymiana w środku pola, dużo gry bez pił
ki. Kończone strzałami akcje. To
mi zaimponowało . Mieliśmy
szczęście, że przyjezdnym wystarczał remis. Tak na marginesie
- macie ciekawy zespół , który wiele może zdziałać . Nie wolno tylko
się bać. Dziś mogliście wygrać, ale
i przegrać. W końcówce to Ruch

miał zdecydowaną inicj atywę i kilka wymarzonych sytuacji. Co
z tego, skoro nie potrafiliśmy ich
wykorzystać.

Pan na pewno wykorzystałby
z nich?!
- Nie można tak mówić.
Każd a sytuacja, każdy fragment
gry jest inny. D latego piłka jest
nieprzewidywalna. Ileż jest sytuacji , w których nikt się nie spodziewa, a mimo to piłkarz trafia
do s!atki . Weźmy takiego Mariusza Srutwę . Z nam tego chłopaka
od Jat. On potrafi zdobywać gołe .
Przecież w lidze strzelił ich 98 ,
po czym ... stanął . Przecież w meczu _z KSZO mógł dotrzeć do setki. Srutwa ma teraz problem bardziej psychiczny. Jest zablokowany, nawet w idealnyLh sytuacjach,
nawet gdy kopie piłkę z dwóch
metrów, drży mu noga. Futbol to
przedziwna gra. Jak się nie strzela, to się spada w dół tabeli.
jedną

Tym n iemniej szk oda, · ż e
Ruch oscyluje k u dołowi tabeli...
- Pewnie, że szkoda. Ruch jest
jednym z najsławniejszych polskich
klubów. Mam nadzieję, że z każdym
meczem będzie prezentował się Iepiej. A teraz wypada mi jedynie po-
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dziękować piłkarzom

z

że

nie dobili nas
cież dla naszych
ka z KS ZO miałaby
A tak, remis z
Ostrowcem traktowac
tegoriach zdobyczy.
Sporobyfow.tym .
ki, twardych męs~c_h
Arbiter aż dzieWJęc
wał żółte kartki.
grało w piłkę?
. d·ś
- Faktycznie. kle !
bardziej technic~nY., 3
lepiej wyszkoleni. \\
siejszych trenerzy
zycji prawdziwych ,
wodników walcząc)
wie przez 90 minut.
·
zawsze ich
rze 'Z chęciami. .
często do faulowa~;ae
to nie są faule u~ys 0
wanej większoscl. a
niedostatków.
nak, by piłkarze.
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Słowo Q sporcie
rter Korona - Cracovia 0:0

tbolowe
wmeczu trzeciej
kolejki liiligi Kolporter
Korona Kielce zremisował z Cracovią Kraków
Korona: Stawarz Kupiec (83 Dziu bek),
Michalski (52 Nykiel)
' Wachowicz, Mitek,

święto

Bujak (46 Tomczak) -Lipski (64
Gryz) , Grad.
Cracovia: Skrzypek - Wacek
(78 Baran), Ziółkowski , Skrzyński
- Radwański , Piszczek (86 Podsiadło), Hajduk, Giza, Nowak - Dudzińs~ (83 Hermaniuk), Bania.
Zółte kartki: Gołąbek, Mi tek
(K), Giza (C).
Sędziował M. Borkowski
z Warszawy, widzów 3000.

w·Kielcach

Jeśli tak dalej pójdzie, to wła
dze miasta i klubu muszą znacznie
przyspieszyć remont stadionu przy
ul. Sciegiennego, gdzie na krzeseł
kach może usiąść 4 tysiące kibiców. W sobotę bowiem, na stadionie przy ul. Szczepaniaka spora
część widzów stała, bądź siedziała
na trawie.
Dawno już na meczu kieleckiej drużyny nie było takiej fre-

kwencji. Okazuje się, że apetyty
fanów, po podpisaniu umowy
sponsorskiej z firmą Kolporter,
wzrosły ogromnie. A jeszcze bardziej po dwóch pierwszych kolejkach 3 ligi, w których Kolporter
Korona zdobył 4 punkty. A w sobotę w Kielcach gościł lider rozgrywek, Cracovia. Czegóż trzeba
więcej aby zachęcić kibiców do
przyjścia na stadion?
A jednak można więcej . Kibice zastali w sobotę odmalowany, odświeżony i kolorowy od reklam stadion oraz niespotykaną
dotąd liczbę ochroniarzy pilnują
cych porządku. Kolporter zadbał
też o takie szczegóły, jak czapeczki, baloniki, nagrody i gazetkę dla
kibiców, specjalną oprawę muzyczną i pokaz skoków spadochronowych.
O resztę musieli zadbać już
piłkarze i trzeba przyznać , że kibice zobaczyli ciekawą grę, na dobrym trzecioligowym poziomie.
Szkoda tylko, że w większym stopniu dotyczy to zespołu gości.
- Kolporter jest drużyną o dużym
potencjale, ale muszę być nieskromny: przez 90 minut ton grze
nadawała Cracovia- powiedział po
meczu trener gości, Wojciech Stawowy. - Szkoda, że nie wykorzystaliśmy choć jednej z wielu sytuacji podbramkowych.
Fakt, że kielczanom brakuje
jeszcze zgrania, widoczny był aż
nadto. Trener Tomasz Muchiński
ma przede wszystkim "ból głowy"
z linią pomocy, która w sobotę praktycznie nie istniała. Nieliczne sytuacje pod bramką Cracovii były

- Sandecja 0:0

,czowskie bicie
Nida Pińczów zremisowała bezbramkowo
zSandecją Nowy Sącz.
· Baran: Kusek (68 Ja. Swistak (46 MaCiekalski (56 PawRechowicz Kłos · (83 Baliński) .
: B_odziony - ZagórMikołaj czyk - MaPolański SzczeCiastoń (58 Da-

głową

pewnie wychwycił jednak Norbert
Baran.
Po dwóch kwadransach
wszystko wróciło do normy, czyli
mecz stał się nudny. Jedynymi w tej
części sytuacjami, które przypominały kibicom o emocjach, były akcje z 39 i 40 minuty. W pierwszym
przypadku bliscy szczęścia byli pił
karze Nidy. Wiesław Francuz przebiegł z piłką 30 metrów, wpadł w
pole karne, ale dobrze ustawiony
Bodziany wychwycił piłkę po strzale z ostrego kąta. Nie minęło 60 sekund, gdy klasą błysnął Baran. 1Ym
razem kolejnego błędu obrońców
pińczowskich nie wykorzystał Rafał Połicht, strzelając z 8 metrów w
sam środek bramki.
Przez kwadrans otwierający
drugą połowę na murawie nie działo się nic. Piłkarze , owszem, sporo
biegali, ale ich akcje były rwane, bez
jakiejkolwiek myśli taktycznej.
Dopiero w 63 minucie mocniej zabiły serca pińczowskim kibicom.

Szczęśliwie

w mur
.

Baran kolejny raz popisał się doskonałym refleksem,
wybijając futbolówkę na rzut roż
ny. Im bliżej było końca, tym goście śmielej atakowali. W 84 minucie mieli przewagę liczebną, ale
Bartłomiej Damasiewicz trafił w
spojenie słupka z poprzeczką. Niewiele brakowało , by dwie minuty
potem Sebastian Krupa zaskoczył
bramkarza pińczowskiego mocnym ... dośrodkowaniem.
W ostatnich sekundach
szczęścia próbował jeszcze Łu
kasz Rechowicz, ale jego strzał był
minimalnie niecelny.
Po meczu powiedzieli:
Siergiej Gacenko, trener Nidy:
-Jak się nie strzela do pustej bramki
z pięciu metrów, to trudno marzyć o

wygranych. Kibice krytykowali poziom meczu, a ja chciałbym tylko
przypomnieć, że Sandecja to doświadczony, grający od kilku lat w tym
samym składzie zespół . W ostatnim
sezonie uplasowała się na czwartym
miejscu. Ja mam czterech chłopaków,
którzy grali w trzeciej lidze, reszta to
jeszcze niedoświadczeni zawodnicy. Oni potrafią grać, ale dajmy im
trochę czasu na dotarcie się. Nie krytykujmy wszystkich i wszystkiego.
Potrzeba nam spokoju.
Ireneusz Adamus, trener Sandecji: - Mecz może nie był najlepszym widowiskiem, ale mógł się podobać. Oba zespoły stworzyły kilka
dobrych sytuacji. Remis jest wynikiem zasłużonym, nie krzywdzącym
nikogo.
(mac)

Kolejny raz drużuna Nidy nie

przez mur rywali

Rafał Pawłowski rozklepał 9bronę

Sandecji ze Sławomirem Swiecą,
ale w decydującym momencie Pawłowski nie trafił w piłkę. Jeszcze
lepszą sytuację zmarnował w ~l
minucie Sławomir Kłos . Pornocnik
Nidy otrzymał piłkę od Francuza,
lecz zamiast próbować technicznego strzału w długi róg, huknął na
wiwat. Drużyna gości choć tak na
dobrą sprawę nie atakowała bramki Barana, to w 75 minucie stworzyła groźną sytuację. Siergiej Sa_wczuk stał jak wmurowally, czekaJąC
na interwencję bramkarza, gdy tymczasem Policht dopadł do piłki .
~
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przebiła się
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przede wszystkim efektem dalekich
podań do napastników, z pominię
ciem rozgrywających . Sytuacji tej
nie zmienił wprowadzony na boisko w drugiej połowie nowy zawodnik Kolportera, Ryszard Tomczak. - Zagraliśmy dobrze w obronie i urwaliśmy faworytowi 2 punkty- powiedział T. Muchiński. - Teraz czas aby pozostałe formacje
poczuły, że są zabezpieczone z tyłu
i zaczęły grać śmielej w ataku.
Uwaga o "bezpiecznych tyłach" dotyczy głównie bramkarza,
Mariusza Stawarza. Golkiper Kolportera po raz kolejny potwierdził
swoje duże umiejętności , broniąc
co najmniej sześć groźnych strzałów napastników Cracovii.
Zwijał się też jak w ukropie
niemal na całym polu karnym gdy
rywale zamykali kielczan w hokejowym zamku.
W pierwszej połowie Kolporter miał tylko jedną okazję do
strzelenia gola, ale Marek Gołą
bek zbyt lekko uderzył piłkę. W
drugiej było pod tym względem
trzy razy lepiej . W 55 minucie
Adam Grad źle przyjął piłkę i
Wojciech Skrzypek szybkim wybiegiem uratował sytuację . W 70
minucie mocny strzał Krzysztofa
Nykiela zablokowali krakowscy
oprońcy. Wreszcie w 89 minuci e
Skrzypek niebezpiecznie dryblował przed swoją bramką , ale ani
Nykiel , ani Grad nie zdołali odebrae mu piłki .
Remis 0:0 jest sukcesem Kolportera Korony, który po trzech
kolejkach pozostaje niepokonany.
SŁAWOMIR SIJER

Tabela
Motor Lublin- Stal Rzeszów
l :2 (0 : l). Zawadzki 58 - Szczoczarz 21 , Rochecki 57 .
Lewart Lubartów - Proszawianka 1:0 (1:0). Kaczmarski 2 .
Skawianka Skawina - Unia
Tarnów 2 :0 (1:0). Frączek 19,
Skowronek 54 karny.
Niedźwiedź - Polonia Przemy313 :0 (1 :0). Burliga21 , 57, Paszkiewicz 61.
Łada Biłgoraj - Hutnik Kraków 3:3 (1:1). Wachowicz 39, Pidek 55, Buczek 61 kamy - Jasiak
11 , Makuch 67 , 90.

Górnik Wieliczka- Siarka Tarnobrzeg - mecz we wtorek, 20 bm.
1. Cracovia
3 7
9-2
2. lada
3 7
6-4
3. Stal
3 7
4-2
4. Proszawianka
3 6
4-2
5. Kotporter Korona 3 5
2-1
6. Górnik
2 4
4-1
7. Hutnik
3 4
6-6
8. Sandecja
3 4
3-4
9. Skawinka
3 4
4-7
10. Niedźwiedź
3 3
4-3
11. Unia
3 3
4-5
12 ..Potonia
3 3
6-8
13. Motor
3 3
5·8
14. Lewart
3 3
2·5
15. Nida
3 1
1-4
16. Siarka
2 O
2-4
Czwarta kolejka (24-25.Vlll):
Siarka- Cracovia, Unia- Kolporter
Korona, Proszowiarika - Skawinka
Łada - Lewart, Sandecja - Hutnik,
Polonia Greinplast - Nida, Stal
- Niedźwiedź, Górnik - Motor.
(mac)
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Słowo o sporcie
Ruch Chorzów - KSZO Ostrowiec

t : t (0: t )

Remis z n·edos em
Jeden punkt przywieźli piłtarze KSZO
z Chorzowa. Podopieczni Janusza
Batugowskiego zremisowali
z Ruchem 1:1 (0:0).
Bramki: Narwojsz 74 - Popiela 56.
Ruch: Matuszek- Mastemak,
Wleciałowski, Matyja - Woś, Gorawski (69 Molek) , Malinowski,
Jamróz, Bizacki (6~ Surma)
- Narwojsz, Suker (46 Srutwa) .
KSZO : Piątek - Siara (66
Unierzyski) , Kościuk , Lasocki
-Krawiec, Bilski, Budka (24 Kalita) , Stokowiec, Popiela- Zelazowski (81 Cichoń), Małocha.
Sędzi9wał
T. Cwalina
(Gdańsk) . Zółte kartki : Woś, Malinowski, Jamróz, Wlecialowski Bilski, Małocha, Budka, Stokowiec, Kalita. Widzów 2,5 tys.
Za ambicję , wolę walki i determinację w poczynaniach piłka
rzom KSZO należą się słowa uznania. Jeśli jednak na sucho przeanalizuje się sobotni mecz, jeśli
postawi wysoko poprzeczkę dla
bądź co bądź potrafiących kopać
piłkę zawodników - tych słów
uznania będzie już mniej. Wszyscy fani KSZO, zarówno działa
cze, jak i szalikowcy, twierdzili ,
że , owszem, punkt cieszy, ale moż
na było wygrać z Ruchem. " Niebiescy" potwierdzili, że na starcie
rozgrywek są w słabszej dyspozycji, a taka drużyna jak KSZO powinna z tego skorzystać . Nawet
przy założeniu , iż remis jest dobrym wynikiem:
O tym, że piłkarsko goście
wcale nie są lepsi od gospodarzy,
świadczył początek drugiej poło
wy. Podopieczni Janusza Batu-

Nieźle, mogło być

gowskiego po bezbarwnej pierwszej części zadziwili nie tylko rywali, ale wszystkich zasiadających
na trybunach. Przez niemal kwadrans goście udzielali profesorskiej lekcji futbolu . Jedenastka z
Ostrowca grała szybko, z zegarmistrzowską niemal dokładnością .
Wszystkim akcjom zawodnicy Ruchu przyglądali się z niedowierzaniem. W 49 minucie Jarosław Popiela uciekł lewym skrzydłem, dośrodkował na pole karne, ~e Wojciech Małocha i Tomasz Zelazowski nie sięgnęli piłki. Chwilę potem Piotr Stokowiec mógł lepiej
ustawić sobie futbolówkę przy
woleju . W efekcie jego uderzenie
było tak mocne , jak niecelne.
Wreszcie w 56 minucie okres doskonałej postawy KSZO ukor.onowany został golem. Tomasz Zelazowski wkręcił w ziemię trzech
rywali i .. . -Miałem strzelać z lewej
nogi, bo cały prawy róg b~amki był
wolny- mówił po meczu Zelazowski. Tymczasem do piłki dobiegł
Popiela i z 8 metrów nie dał szans
Markowi Matuszkowi. - Podbiegałem akurat w stronę Tomka. To
był ułamek sekundy, gdy zdecydowałem się na strzał. Kopnąłem precyzyjnie i piłka wpadła do siatki komentował uradowany strzelec
gola.
Niestety, teraz o drugiej stronie medalu, czyli minimalizmie ze
strony KSZO. Po zdobyciu gola,
niczym za dotknięciem czarodziejskiej różdżki , goście stanęli na
własnej połowie. Choć Ruch przypominał w tym momencie pięścia
rza, który jest w ogromnym szoku
po dokładnym ciosie - nasi nie
poszli już do przodu.- Przed meczem remis wzięlibyśmy w ciem-

no. Chyba gdzieś w podświadomo
ści wiedzieliśmy o tym i dlatego
graliśmywyjątkowo defensywniezastanawiał się Mirosław Siara.
O kolejnych 20 minutach w
wykonaniu KSZO lepiej nie wspominać. Goście bronili się heroicznie (w pewnym momencie Mało
cha jako ostatni stoper dwukrotnie
blokował strzały zawodników chorzowskich) , ale zupełnie zapomnieli
o tym, że Ruch się odkrył i można
go skontrować. KSZO grał na wybijankę: im dalej od własnego pola
karnego wybiję piłkę, tym lepiej.
Dla kibiców ostrowieckich siedzą
cych na trybunach nastał trudny

Piłkarze

dziennikarz " SuperExpressu " Jerzy
Ousik.
Waldemar Piątek - nota 5.
Bardzo pewny na przedpolu. Kapitalny refleks w kilku sytuacjach.
Za gola winy nie ponosi, najjaśniej
szy punkt KSZO.
Mirosław Siara: - 4 . Pewny
punkt defensywy, choć niższy od
rywali, wygrał wiele pojedynków

w 74 minucie ...
Artur Kościuk : - 4. Dobrze,
ale potrafi grać jeszcze lepiej .
Rafał Lasocki - 4 . Myślałem,
że będzie więcej czasu poświęcał
działaniom ofensywnym. W obronie twardy jak skała.
Tadeusz Krawiec: - 3. Solidny w tym meczu . Słyszałem o jego
rajdach. W Chorzowie nie przeprowadził ani jednego.

Orest
Arkadiusz Bilski: - 3,5. W
pierwszej połowie, podobnie jak
cały zespół , wypadł blado. Potem
walczył, ale widywałem go w lepszej formie
Piotr Stokowiec: - 3,5. Bardzo się go obawiano w Chorzowie.
W pierwszej części przeprowadził
bardzo groźną kontrę, ale źle dograł . Słabszy w ofensywie, dobry
w odbiorze.
Mirosław Kalita: - 3,5. W drugiej połowie, gdy przeważał Ruch,
starał się dłużej rozgrywać piłkę,

czył...
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Budka opuścił boisko z powodu kontuzji

Len-

czyk, trener Ruchu:

ale nie miał wsparcia u kolegów ze
środka pola.
Jarosław Popiela: - 4,5. Bardzo dobry skrajny pomocnik. Kilka akcji znamionujących wysoką
formę . Nie wiem. tylko, dlaczego
wskoczył w ak~ję Zelazowskiemu?
Tomasz Zelazowski :- 4,5. Facet harował całym boisku. Jeśli trzeba było, walczył z wyższy
mi o kilkanaście centymetrów
rywalami. Akcja z 56 minuty była
prawdziwym maj stersztykiem
i żałuję, że to nie on ją wykoń

Mirosław

kę i skończyło się na jęku
dowalenia.
.
Już po ostatnim
bitra niemal każdy l
ostrowieckich mówił
- Przed meczem remis ·
w ciemno, teraz pozostał
Szkoda.
Faktycznie szkoda,
mecze powinno się
prawda o tym nikt
mówił, ale widać było, że
jest spory.

Trenerski dwu

Oceniamy KSZO
główkowych. Kto wie, czy Ruch by
zremisował, gdyby był na boisku

Ruchu . Niestety,
wślizgJacka Matyi

KSZO przywieźli z Chorzowa jeden punkt i... niedosyt

lepiej

Dziś pilkarzy KSZO Ostrowiec ocenia

czas. W 60 minucia Damian Gorawski z 7 metrów główkował o
milimetrY,niecelnie. W 64 minucie
Mariusz Srutwaz ... 2 (!!!)metrów
podał piłkę w ręce Waldemarowi
Piątkowi. Wreszcie w 74 minucie
błąd w ustawieniu zakończył się
precyzyjnym strzałem z 12 metrów
Marcina Narwojsza i było 1:1.
Ostatni kwadrans był na
szczęście lepszy, choć na dobrą
sprawę dopiero wprowadzenie na
boisko Przemysława Cichonia
sprawiło, że mecz się wyrównał.
Właśnie Cichoń ·w 89 minucie zainicjował akcję , po której Mirosław Kalita wpadł w pole karne

Wojciech Małocha : - 4,5. Pół
punktu dodaję za determinację .
Dawno nie widziałem tak walczą
cego napastnika. Był zarówno pod
bramką chorzowską, jak i ostrowiecką. Kilka razy wyręczył swoich obrońców.
Mirosław Budka, Mariusz
Unierzyski i Przemysław Cichoń nieklasyfikowani.
(mac)

- Przegralidrugi z rzędu
mecz na własnym
boisku . Tak, remis
najpierw z Górnikiem Zabrze , a teraz z KSZO Ostrowiec jest naszą porażką . To jest strata punktów. Nie mam pretensji do zawodników, którzy włożyli wiele
sił w ten mecz . Przeciwnik podyktował jednak takie, a nie inne
warunki.
W kategoriach umiejętności
zawiodło kilku chłopaków. Marek
Suker był napastnikiem bez zagrożenia, po zmianie stron zawiedli
ci, którzy w lidze strzelali dużo goli.
Remis, w którym ostatnie 20 minut było po stronie Ruchu, ale co z
tego?
śmy

Mariusz Śrutwa (napastnik
Ruchu): - Zagraliśmy lepiej niż w
poprzednich meczach, ale nie tak
dobrze, by wygrać z takim zespołem, jak KSZO. W drugiej połó
wie mieliśmy kilka sytuacji, ale nie
były one aż tak klarowne.
W momencie , gdy miałem
strzelać do pustej bramki, zostałem pociągnięty za koszulkę i to
piłka o db iła się ode mnie, a .nie
ja ją kopnąłem. Jest lepiej, bę
dzie jeszcze lepiej . Musimy tylko popracować nad skutecznością, bo ta nie była w konfrontacji z Ostrowcem naszą silną

Janusz Batugowski (trener
KSZO ): - Wida ć
było wyraźnie , że
nastawiliśmy się
na dokładną defensywę i wyprowadzanie kontry.
Udało nam się to w
wie, gdy po dobrze
nym kontrataku
wadzenie.
.
Szkoda, że od te)
wodnicy grali za
Ruch był w szoku t
wykorzystać. Przy
niu piłki za czę~_to
w konsekwencJI . la.
momencie nieuwagt gfefll
Jesteśmy zadoW?
su , pokazaliśmy ?uzo
determinacji . Renu_s i 1
cenny punkt i nalezy 5 ę
•wodu cieszyć.

Waldemar pjątek
KSZO): - Musz ę ,
więcej popracowac
mi jeden na jeden.
utracie gola
do przodu,
.
kę. Niestety, stało 51 ę
ciliśmy zwycięstwo ..
Skądinąd reOIIS
wynik sprawied
scy", zwłaszcz.a w
walizacji, mieh
wało się na
Oj, straciliśmY
meczu ...

stroną .
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Słowo o sporcie
ampułki

za .35 złotych wystarczy, by piłkarzowi wzrosła adrenalina w czasie meczu

z rycowan·e w IV id ze
organizmu w sposób bardzo widoczny.
W ten oto sposób, jeszcze w
meczach sparingowych nasz bohater i jego koledzy łykali z fiolek leki
wspomagające. Ponieważ - ponoć
-żadnych ubocznych skutków owe
ampułki nie przynoszą, drużyna
postanowiła "poszprycować" się
trochę przed meczami ligowymi.

Niesamowity efekt

dowód na to, że nawet
lidze piłkarze korzystają '
wspomagających!

nty z Zachodu
30 procent piłkarzy
czwartej ligi w akrewyjeżdża w celach
na zachód Europy.
grupa wraca do Polski
euro w kieszeni, ale tak· dopingującymi.
z czwartoli~wych zapro szący o anonimo-

jest

wość: - Pracując w Holandii zetknąłem się przez przypadek z le-

karzem urodzonym w Polsce. W
pewnym momencie nasza rozmowa zeszła na temat wspomagania
organizmu przy pracy. Lekarz zaordynował mi kilka tabletek, tanich tabletek i moja· wydajność
pracy natychmiast wzrosła. Zamiast zarobić dziennie 30 euro,
byłem w stanie zapracować na 45.
Tak oto wpadłem na pomysł ścią
gania do kraju medykamentów,
dla kolegów z drużyny. Drogie to
nie jest' a podwyższa wydajność

piłkarską pustynią,

lejący

ale ma lepszych arbitrów

arbiter

Pytany, jak udało się zbudow Radoniiu całą armię dobrych, bardzo dobrych i doskonałych arbitrów Figas bez zastanowienia odpowiada: - Trzeba żyć
tematem. Bywało , że wraz z Milewskim, Gilewskim czy Siwcem
jeździliśmy wspólnie na mecze
niższych lig, podpatrywaliśmy pracę kolegów, wymienialiśmy spo-

wać

aulllm< L•• n "'

wzorem
, Grójca czy
W Kielcach,
piłka powoli

strzeżenia, analizowaliśmy błędy.
Jeśli wymagała tego sytuacja to
umawialiśmy się do domu na spo-

tkania transmitowane przez telewizję. Przy piwie dokonywaliśmy
rozbioru na części pierwsze pracy
arbitra. To był ogrom pracy, ale
wszystko powyższe, poparte umiejętnościami sprawiły, że ciąg arbitrów międzynarodowych mamy w
Radomiu podtrzymany.

Kielce, biedny wujek
Nie ma sensu porównywać
sukcesów "sprawiedliwych" Radomia i Kielc. Tu akurat Swiętokrzy
skie jest swoistą pustynią, gdzie trudno szukać talentów na miarę Gilewskiego. Jeden, średni drugoligowiec,
Grzegorz Szymański wiosny nie
czyni. Dlaczego tak się dzieje?
Kieleckie środowisko piłkar
skie jest chore od kilku lat. Wraz,z
tym jak karierę sę4ziowską zakonczyi Andrzej Kobierski nie m~y.w
ekstraklasie żadnego przedstaWiciela I wszystko wskazuje na to, że dłu
go mieć nie będziemy nowych twa~
rzy, nawet w II lidze. Wmę za taki
stan rzeczy ponosi przede wszystkim kierownictwo świętokrzyskie
go Wydziału Sędziowskiego, z rzeczonym Kobierskim na czele.

JDU 19
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- Efekt jest niesamowity- dodaje drugi z graczy, który zażywał
"guaranę" , lek przywieziony z Niemiec. - Wychodzisz na murawę i
jesteś lżejszy o kilka kilogramów,
masz więcej siły a co najważniej 
sze nie boisz się rywala! Dlaczego
mam tego nie zażywać, skoro robi
tak większość? Grałem kiedyś w
klubie, w którym takie wspomaganie było codzienną czynnością.
Szkolenio.wiec drużyny, o
której wiemy, że piłkarze " się koksują " nic na ten temat nie chciał
mówić . - Jakaś totalna bzdura! Moi
zawodnicy biorą doping? W IV lidze? Panowie, bez numerów. Nic
o tym nie wiem. Wymyślacie. Gramy uczciwie, nie stosujemy nic, co
byłoby zabronione. Ot, popijamy
wodę mineralną, jeśli w klubie są
pieniądze kupujemy ewentualnie
"isostar" lub inne· środki ogólnie
dostępne na rynku. Ale żeby od
razu spożywać jakieś przywiezione z zagranicy leki? Bzdura.

Nieco inaczej widzi problem
jeden z klubowych działaczy:
-Wie pan jak to jest, w tej chwili
presja wyniku, nawet w czwartej
lidze jest przeogromna. Miasto,
sponsor dają pieniądze, ale chcą,
by wyniki były jak najlepsze, by
zespół kroczył od wygranej do
wygranej. Ja tam nigdy nie widziałem, żeby chłopaki coś brali, ale
ewentualnie umiał bym ich zrozumieć. Oni też przecież mają pensje i premie uzależnione od boiskowych wyników. Jak grają lepiej i wygrywają, zawsze w kieszeni jest więcej kasy. Wcale bym się
nie zdziwił, gdyby okazało się , że
pół ligi przed meczem łyka jakieś
tabletki czy pije nie tylko wodę
mineralną .. .
Pierwszy raz o dopingu w
czwartej lidze słyszy także wiceprezes Swiętokrzyskiego Związku
Piłki Nożnej, Stanisław Nowak.
-Nic mi o tym nie wiadomo. Jeśli
mam być szczery, to w przepisach
dla czwartej ligi, czy ligi okręgo
wej nawet nic nie ma na ten temat.
Nie słyszałem nigdy o tym, by ktoś
w tej klasie rozgrywek spożywał
niedozwolone środki farmakologiczne. Zresztą kluby są biedne,
miałyby na coś takiego pieniądze?
Prezes Nowak nie pamięta także, by kiedykolwiek,· w czwartej lidze zabrano po meczu zawodnika
na kontrolę medyczną. -Nikt chyba
tego nie praktykuje, bo i po co?

Guarana to roślina, która zawiera kofeinę. Jeden z kieleckich
farmaceutów twierdzi, że zażywa
nie jej nie jest żadnym dopingiem.
- Guarana jest typową substancją
odżywczą . Owszem, jest w niej
sporo kofeiny, ale - moim zdaniem
-jest zupełnie nieszkodliwa i trudno zaliczyć ją do środków dopingujących ... Ot, jeśli ktoś ma niskie
ciśnienie a nie może pić ze wzglę
dów zdrowotnych kawy - może
napić się tego specyfiku -wyjaśnia
farmaceuta.
Nasz rozmówca nie ukrywa
jednak, że systematyczne picie takich medykamentów prowadzi do
uzależnienia organizmu a poza tym
"potrafi zdecydowanie wzmocnić
organizm przed dużym wysiłkiem ,
chociażby takim jakim jest mecz
piłkarski " .

- Guarana jest wierzchołkiem
góry lodowej . Nasi piłkarze , nawet
w niższych ligach wzmacniają organizm różnymi specyfikami. Panie, wystarczy przejść się po meczu po szatniach. Ile tam jest róż
nego rodzaju buteleczek, fiolek, itd.
Nikt mi nie powie, że czwartoligowi piłkarze się nie szprycują przed
meczami. - powiedział nam jeden
z najstarszych działaczy święto
krzyskiego futbolu , rzucając po
chwili:- Ale to tylko ich sprawa ...
MACIEJ CENDER

Kielce

świętokrzyski

Anonimowy arbiter czwartoligowy: - Kobierski owszem, ma nazwisko, jeździ jako obserwator na
ekstraklasę, ale nas ma w poważaniu .
Nie ma czasu zajlłlować się sprawami sędziów czwartoligowych, nie ma
czasu ich promować . Nie jest przypadkiem, że drugi rok z rzędu nasz
człoWiek spada z trzeciej ligi będąc
gorszym od konkurentów o 0,1 procenta ... Wystarczyło tylko dopilnować
pewnych spraw pozaboiskowych i w
chwili obecnej mielibyśmy nie
dwóch a przynajmniej czterech chło
paków w trzeciej lidze. To byłby niezły fundament do ataku na wyższą
ligę .

pięścią w nos
A animozje są ciekawym przerywnikiem w życiu codziennym kieleckich sędziów. Legendy krążą o
słynnej bójce arbitrów z trenerem
piłkarskim, podczas którego szkoleniowiec został porządnie obity. Tego
samego wieczoru doszło do pojedynku na pięści kilku kolegów, z których
jeden wcześniej zwymyślał drugiego.
Nie wiedzieć czemu zarząd Kolegium Sędziów ŚZPN ukarał "pięścia
rzy" symbolicznymi upomnieniami.
Jak można się było spodziewać dało to asumpt do tego, by szybko znaleźli się naśladowcy. Choć
sezon piłkarski dawno się rozpoczął jeden z arbitrów nie prowadzi
meczów, bo oficjalnie doznał kontuzji . Nieoficjalnie mówi się, że
kontuzja była pochoqną kilku "razów" jakie otrzymał . Zeby było ciekawiej nasz arbiter nie może biegać po boisku .z gwizdkiem, ~e spotkać go mozna maszeruJącego

Z kopa,

niż

Doping czy wzmocnienie?

dziarsko na ulicach Kielc, w godzinach zbliżonych do północy.
Czwartoligowy arbiter: - Nie
będzie w kieleckim środowisku lepiej , jeśli zarząd ŚZPN nie weźmie
się ostro do rozliczenia zarządu
WS . My potrafimy prowadzić mecze. Zresztą poziom gwizdania poprawił się znacznie w porównaniu
z tym co było. Jedno trzeba jednak
zmienić- nastawienie władz .

Kobierski: - Nie ma problemu
Przewodniczący WS ŚZPN ,
Andrzej Kobierski jest zdania, że
powyższe kwestie są przesadzone.
- Od dwóch lat robimy wszystko,
co jest możliwe, by poprawiać po-

ziom i umiejętności naszych arbitrów. Nastąpiła ogromna intensyfikacja szkolenia, przeprowadziliśmy wiele nowych naborów. Jakoś
dziwne, że do mnie nikt nic nie
mówi krytycznego, że w rozmowach wszystko jest w porządku . Z
tym , co ktoś mówi przy butelce
piwa nie zamierzam nawet dyskutować. Osobiście nie mam sobie
nic do zarzucenia, poświęcam pracy z sędziami swój cały prywatny
czas. Zawsze pilotowałem naszych
trzecioligowców, ale nie da się
przeskoczyć liczb . Matematyka
nie kłamie .
MACIEJ CENDER

Andrzej lasocki (w środku) po roku spadł z liilig i. Zabrakło mu 0,1 pkt.

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

Skała

Wesołe

- Novico

Zabójcze kontry
i swojak
Skala Tumlin- Novico Świniary 1:3
(1:1 ). Bramki: Rębosz 25- Drogosz
40 samob6jcza, Smyk/a 65, Kalinowski BO.

l

•

S kała: Mrówka- Kaniowski,
Drogosz, Latos, Wójcik - Waldon
(60 Chwastgwski), Szymoniak,
Staniec (80 Siewa) - Słoń , Naporowski (75 Michalski), Rębosz .
Novico: Kopeć- Serwa,n (46
Koryciński) ,
M ił oś , S iedź
- K. Smykla, Kalinowski (89 Gawryś), Babula, Mikus- M. Smykla,
Urbański (88 Roguz) , Staszczyk
(59 Zbyra:dowski) .
"Przemeblowana" prżed sezonem Skała gra ze zmiennym
szczęściem . Po niezłym meczu
przed tygodniem tym razem tumlinianie musieli przełknąć gorycz
porażki . Pierwsza połowa nie zapowiadała jednak takiego obrotu
sprawy. Po strzale Rębosza , który
zaliczył już piąte tej jesieni trafie-

nie, Skała prowadziła i miała przewagę. Dogodnych sytuacji do podwyższenia wyniku nie wykorzystali jednak Słoń i Szymoniak. Goście nastawili się na kontry, które
były bardzo groźne . W 40 minucie
wyrównali, a zrobił to za nich Drogosz, który tak niefortunnie interweniował przy wrzucie piłki z
autu, że głową skierował piłkę do
własnej bramki.
Po przerwie Skała nadal atakowała, ale gole strzelali piłkarze
Novico. Szybka kontra gości w 65
minucie zakończyła się ładnym
strzałem Mirosława Smykli z szesnastu metrów i Mrówka wyjmował
piłkę z siatki. Gospodarze, nie
mając już nic do stracenia, zaatakowali niemal całym zespołem .
Obrona Novico, na czele z Miło
siem, odpierała jednak te ataki
skutecznie. Kolejna kontra gości
zakończyła się trafieniem Kalinowskiego, który ustalił wynik meczu .

(sts)

WTumlinie walczono o każdą piłkę do upadłego

"Słowo"
e Jedenastka 3 kolejki : Pa(Górnik) - Miłoś (Novico), Kowalski .(Unia), Ludwinek (Wicher), Z elazny (Wicher), Gałę
ziowski (Lechia) , W Met (Lechia) ,
łys

na boisku
Trzebiński

(Lechia), Sobczyk
(Górnik), Stachula (Cukrownik),
Witek (Cukrownik) .
e Zdjęcie poniżej przedstawia kibiców na boisku w -Białogo-

i smutne losy beniaminków

Strawczyn
bez respektu
Beniaminek ze Strawczyna
liderem po trzech kolejkach,
beniaminek z Pacanowa - bez
punktu i gola.

Plus i minus dla Szczuki
Unia Sędziszów - Nidzianka
Bieliny 1:0 (1:0). Bramka: Szczuka 20 z karnego.
Unia: Cetera- A Zajchowski,
Witas, Witek, Kowalski - Przekaza (70 Panak) , M . Zajchowski,
Walenciak (60 Klepek) , SzczukaTomasik, Niewadzisz.
Nidzianka: Iwan - Kołbuc ,
Durlej, S. Kowalski- M. Kowalski,
Zarębski , Janiczek (46 Szyna!),
Arczewski (46 Terlecki) , Graczkowski (46 Grelak) - Satro, Maciejski.
Bohaterem i antybohaterem
meczu był Sylwester Szczuka. W
20 minucie pomocnik Unii odważnie wszedł w pole karne Nidzianki i był faulowany przez
obrońców. Poszkodowany sam ,
wykorzystał qut karny, zapewMłodzież Bucovii tym razem odpoczywała i wyraźnie się nudziła
niając w ten sposób 3 punkty
Rogal
z rogu
kie zwycięstwo . Do
swojemu zespołowi. W 78 minuZorza
Tempo
PacanówGórce.
~pis~~ł si_ę Gawel,
cie faulowany Szczuka nie wy.
.
.
.
.
chu umie]ętme
trzymał nerwowo i odepchnął
mk Miedzianka 0.3 (0.0). Bram- b" , k.
G ł ·0 w
piłkarza Nidzianki , który efekki : Król 68, Kosecki 72, Sobczyk
_msh 1M• at bal~Z I
c1ec
e
y1
townie się przewrócił , a zawod- 80
·
,
.k
ł
S
b
k
egzekutorami
. Po
nik Unii zobaczył za swój czyn
,
Gorm : Pa ys - 0 czy ' kach Lechia liderem '
czerwoną kartkę .
Sladkowski, Kosecki , Giemza Turek, Król, Nowacki, Zapała Fiuk, Sidło (67 Stańczyk).
Doświadczenie
Kolejna porażka beniaminka,
Klimontowianka Klimontów
też rywal był bardzo wymagaale
-Sparta Dwikozy 0:3 .
-Spadkowicz z IV ligi wyko- jący. Goście w drugiej połowie dali
pokaz skutecznej gry, strzelając
rzystał swoje doświadczenie i w
meczu z beniaminkiem odniósł bardzo ładne gole. Najpierw Król
popisał się efektownym wolejem,
łatwe zwycięstwo.
a kilka minut potem po błędzie
bramkarza podwyższył Kosecki .
Ozdobą meczu był gol zdobyty
bezpośrednio z rzutu rożnego
przez Sobczyka.
nie. Osobę zaznaczoną kółkiem
prosimy o zgłoszenie się do redakcji po nagrodę.
(sts)

Słodki smak zwycięstwa
Cukrownik Wiostów - AKS
Busko 4:0 (2:0). Bramki: Stachula 43 , 87, Witek 3, Statuch 71.
Cukrownik: Wojna - Chuchmała, Gądek Mastemak, Bednarz
- Piotrowski (81 Czyż), Kierzkowski, Nowicki, Durak (71 Statuch)
-Witek, Stachula.
Ostre strzelanie urządzili sobie wczoraj gospodarze. Zagrali z
głową i głową, bowiem w ten sposób padły dwa pierwsze gole. Cukrownik strzelił jeszcze piątego
gola, ale sędzia go nie uznał. AKS
miał szanse na honorowe trafienie,
ale goście nie wykorzystali rzutu
karnego.

WStrawczynie lider
Lechia Strawczyn - GKS
Rudki 5:1 (2:0). Bramki dla Lechii: Gałęziowski 6, 65, W Met 16,
Trzebiński 71, S. Gaweł 85.
LecJlia: P. Gaweł - Magierowicz, Slusarczyk, Pogorzelski,
Górecki - Trzebiński , Sideł ,
Tkaczyk, Gałęziowski - W. Met,
Bał.

Gospodarze bardzo obawiali się tego meczu, a tymczasem
już w 6 minucie prowadzili .
Szybko strzelona bramka dodała piłkarzom Lechii animuszu
i w efekcie znów odnieśli wyso-

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Hetman Włos~czowa
via rlukowa przełozon)
Tabela

1. Lechia
2. Górnik
3. Novico
4. Bucuvia
5. Sparta
6. Wicher
7. Cukrownik
8. Rudki
9. Skała
10. Unia
11. Busko
12. Klimontów
13. Piaski
14. Nidzianka
15. Zorza
Hetman
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Słowo o sporcie
kolejki: Wisła - Łysica 3:0 (0:0)

Ciekawy

soka fala

Równy ·krok

minęła

dobrymmeczu drużyna
wygrała z l:.ysicą
3:0 (0:0).
: Rauch 50, 67 , Kr-ZePrzygoda - Chorab,
Ozimek , Łukawski
Dąbek, Kulczycki (71
Waga - Krzemiński (83
(80 Pierzchała).
Kamiński - Jończyk,
Bieniek (71 Drapisz) ,
Hajdenrajch, RubinkiePająk), Muszyński, Pytel
- Pindral. Gibalski.
Batugowski
kartki: KrzeRauch - Muszyń
Jończyk, Bieniek.

minucie Rubinkiewicz
pięknym strzałem z rzuale piłka o milimetry

cel. Gdy w 22 minucie Gibalski omal nie zaskoczył przygody, miejscowi wzięli się mocno
w garść, widząc, że to nie żarty.
W 37 minucie doszło do kuriozalnej sytuacji, gdy Krzemiński przegrał pojedynek sam na sam z Kamińskim, mimo że golkiper Łysicy
miał przed sobą ... dwóch zawodników!!!
Od początku drugiej połowy
walka rozgorzała na całego.
W 50 minucie Kulczycki
sprytnie dograł do Raucha, a ten
w dogodnej sytuacji nie pomylił
się. W 62 minucie Krzemiński pła
skim strzałem trafił tuż przy słup
ku. Wisła poszła za ciosem i w 67 .
minucie Rauch przelobował Kamińskiego, ustalając wynik meczu.
- To był bardzo dobry mecz .
Oba zespoły pokazały dużo dobrej
piłki i nic dziwnego, że kibice że
gnali piłkarzy brawami na stojąco .
Inna sprawa, że jesteśmy dobrze
przygotowani do sezonu i na pewno sprawimy naszym sympatykom
jeszcze niejedną niespodziankę
w rundzie jesiennej -komentował
boiskowe wydarzenia Jacek Dybus, działacz Wisły.
(mac)

Kit kolejki
może być nawet hit
W Końskich działa

MKS przy-,h .
n:>rlr:>\l,7rl<> uroczystą

sezonu. Okazją
raz inaugural.QJ\UI)~LuJt: długolet

wojennego z lorywalem - HEKO
O tym, że dwa klukaneckiego nie f·
do siebie sympatią, •
było od dawna. Zda- ,
nawet, że piłkarze ~
przez swazeszli w Czerm-

Po 9 latąch przerwy Zenit Chmielnik awansował
wreszcie do czwartej ligi. Praca wielu prawdziwych działa
czy na marne nie poszła, bo
kibice będą teraz oglądać lepszą piłkę .. Niestety, wraz z poziomem futbolu obniżył się
w Chmielniku poziom kibicowania. Ba, część z tych kibiców zaprezentowała w miniony czwartek w Bodzentynie
poziom rynsztokowy!! l To był
wielki wstyd dla Chmielnika.
Kilku pijanych. idiotów,.. mieniących się kibicami, lżyło na
wszystkich na czym świat stoi.
Ponoć prym w tym chamskim
zachowaniu wiódł jeden z Judzi długo związanych z klubem i niejaki ... ,,Arab". Były
zawodnik Zenitu, który kiedyś potrafił tylko kopać się
po czole i bluźnić na boisku.
Aż dziw bierze, że pozostała część tych normalnych
kibiców nie potrafiła uspokoić kilku oszołomów, dzięki
którym Chmielnik ma wyjątkową antyreklamę...
•
MACIEJ CENDER

początek

')l

Jak przystało na lidera, drużyna HEKO Czermno wygrała spo-

kojnie kolejny mecz. 1Ym razem
w Czermnie poległ Spartakus Daleszyce. Wisła idzie w tym sezonie
niczym burza, ale tak naprawdę bę
dzie miała egzamin dopiero za tydzień, w Połańcu . Rozegrali się futboliści Nowin, nie dając najmniejszych szans drużynie MKS Końskie.
Nowiny - MKS Końskie 4:0
(2:0). Piwowarczyk 23, Stawiarski
43, Lelonek 49 karny, Bętkowski 80.
Nowiny: Haczkiewicz - Sobura (62 Pyk) , Śliwa, Rabiej- Pawłowski , Rurnas (75 Ogonowski) ,
Piwowarczyk (65 Bętkowski) , S.
Ubożak , Lelonek - Stawiarski,
Kula (65 Ł. Ubożak).
Końskie: Klimaszewski- M. Jarząb, W!ktorowicz, Ocetek, Róg- Łu
czyński, Sobieraj, Staniszewski (52
Korytkowski), Swiercz (60 Hanc)
-Myśliwy, Przybyła (72 Kluska).
Sędziował Góźdź (Starachowice). Widzów 1000.
Gospodarze mieli zdecydowaną przewagę i mimo iż goście
walczyli ambitnie, strzelili aż cztery gole, potwierdzając tym samym
wysokie aspiracje.
Wierna Małogoszcz - Granat
Ruch Skarżysko 2:2 (0:0). Drej 57,
87 karny- Jastrząb 70, Staniszewski 75.
Wierna: Adamczyk - Kudeń,
Szpiega, Ziętal- Szyma ński, Drej,
Lniany, Grzesik , Grz yb M . Kleszcz, Piotrowski.
Granat: Rafałski - Kot, Chołuj,
Derlatka (46 Lasota) , Staniszewski
- Pacek, Jastrząb, Dróżdż , NowakGołda, G li jer (46 Kowalik) .
Sędziował Borusiński (Kielce). Widzów 600.
Co kilka minut kibice Wiernej łapali się za głowę, dziwiąc się
jak i ile można partaczyć w sytuacjach sam na sam. Brak skuteczności srodze się zemścił i niewiele
brakowało , by trzy punkty pojechały do Skarżyska .

Orlicz Suchedniów- Cersarrit
Kielce 0:4 (0:2). Dulak 7,
Kozak 19, Adwent 80, Fatyga 85
kamy.
,
Orlicz: Swidunowicz- Todorowski , W Piasta, D. Mendak (80
Rumiński) , Stefański- Kułak (46
G órecki), Ogłoza (66 Odelski) ,
M. Piasta, Mosiołek (25 GrzeJka)
- A. Mendak, iekurzak.
Cersanit:
Majcherczyk
- Stocki, Stokowiec (66 Biały) ,
· Kwaśniewski- M. Czarnecki, Kozak , Dziubel , R. Czarnecki
Orlęta

II kolejka : Sroka (Piast) Mikulski (Piast) , Stocki (Cersanit
Orlęta ), Leptacz (Wisła), Róg
(Końskie) - Pacek ( Gra~?t )~
Dróżdż (Granat) , Zawadzmsk1
(Zenit) , Zimoch (HEKO) - ~liO:
(Cersanit Orlęta), Krzemmsk1
(Wisła).

III kolejka:

Rafałski

(Granat)

-Śliwa (Nowiny), Leptacz (Wisła) ,
S. Ubożak (Nowiny) - Rauch (Wisła) Waga (Wisła), Zimoch

e Przedstawia fanów MKS Końskie. Kibica zaznaczonego
kontakt z redakcją w celu odebrania nagrody
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lid~rów

Trzecią kolejkę spotkań mistrzowskich
mają za sobą piłkarze czwartej ligi
świętokrzyskiej.

11 kolejki

0

czwartoligowców

(HEKO) , Pawłowski (Now~y)_,
Faryna (Naprzód) - StępJen
(HEKO),A.Anduła (Star) . (mac)

Krzysztof Róg (MKS Końskie) rozegrałdobry mecz w Nowinach, ale goście przegrali
(58 Adwent) , Dulak (81 Wróblewski) -Fatyga, Kilim (58 Rutkowskj) .
Sędziował
Marynawski
(Ostrowiec). Widzów 700.
Mecz według znanego w Suchedniowi e scenariusza. Najpierw
Orlicz nie wykorzystał idealnej sytuacji, potem szybko stracił dwa
gole i z gospodarzy uszło powietrze.
- Gramy tak, jak potrafimy.
A że potrafimy niewiele, przegrywarny- skomentował Szymon Pias ta, działacz Suchedniowa.

sz~k, Dobrasiewicz- Mikoda, Kiciński, Janowski, Staniek (46 Walczyk)- Kamiński (86 Zięba) , Kajda (75 Sowiński) .
Sędziował Łodej (Bukowa) .
Widzów 1000.
Najsłabszą stroną Zenitu była
skuteczność. Sam tylko Zadorski
był dwukrotnie oko w oko z bramkarzem Połańca, ale tracił głowę
i kończyło się na jękach publiczności . Mało tego, w 41 minucie ,
przy stanie 0:0 sytuacji sam na sam
nie wykorzystał Skrzypczyk ...

Napnód Jędrzejów - Star
Starachowice 3:1 (1:0). Stolarczyk 21 , Skorodzień 67, Wójcicki
75- A. Andula 84.
Naprzód: Miernik - Juszczyk, Szwajkowski, Krupa, Łapot
-Kwapisz (81 Kośmider) , Stolarczyk) , Faryna (80 Ziółkowski ),
Wójcicki- Bystrowski (46 Kosiń
ski), Skorodzień (89 Matejkiewicz) .
Star: Ku s tra- Bracik, Orczyk,
Wojciechowski (52 Sołtys , 70
Kwiecień), Lipiński - Gałka (59
Zielińsk i), Hamera, Tchurz,
A. Andula- D. Anduła , Pękala .
Sędziował Adamski (Kielce).
Czerwona kartka: Lipiński Widzów 600.
Naprzód przeważał od począt
ku. W 21 minucie w ogromnym zamieszaniu największym instynktem
popisał się Stolarczyk. Od 60 minuty, gdy Star grał w osłabieniu,
mecz miał jednostronny przebieg.

HEKO Czermno- Spartakus
DaleszY.s:e 3:0 (1:0). Stępień 85,

Zenit Chmielnik - Czarni
0:1 (0:0). Kiciński 48
karny.
Zenit: Stochmal - Kucybała ,
Raczyński , Rożkiewicz , W Majewski (68 J. Radwański)- Nędza (81
Gulas) , Pająk (60 M. Radw~ński) ,
Puchala, Wrzesień (78 Sliwa)
- Skrzypczyk, Zadorski .
Czarni : Róg- Maruszewski ,
Wołoszyn (46 Urbański) , JanaPołaniec

1. HEKO
2. Wisła
3. Cersanił
4. Nowiny
5. Czarni
6. Granat Ruch
7. Naprzód
8. Świt
9. Końskie
10. Piast
11. Zenit
12. Spartakus
13. Wierna
14. Alit
15. lysica
16. Orlicz
17. Star

9l , Łusiczyński17.

HEKO: Sobański- Synoradzki , Szulc, Matuszczyk. Łęgowiak
- Zimoch. Wojtaszek (75 Karpiń
ski) , Łuszczyński, Szczepanik (58
Kopytowski) - Stępień , Jasiński
(68 Grzegorzewski).
Spartakus: Palka - Borek ,
Banasik, Bętkowski , Toboła- M ochocki , Mierzwa, Matalowski (75
Wicha), Radkawski - P. Kukuła ,
W Kukula (76 Bernat) .
Sędziował Sulik (Ostro~
wiec) . Widzów 600.
Lider nie zwalnia tempa. JYm
razem HEKO pewnie ograł Spartakusa. Według zgodnych opinii goście
ponie~li "najniższy wymiar kary".
Swit Cmielów - Alit Ożarów
1:0 ąo). Sołtykiewicz 14.
Swit: Kołat - Otręba, Cielebąk, Rutkowski, Hajdaś- Paszyń
·ski , Kowalski (88 Mazur), Mazepa, Relikowski (65 Piwowarek)
- Sołtykiewicz (68 Kaczmarski) .
Banaszewski (85 Dyka).
· Alit: Smolak- Gierczak, Gąb
ka, Zawadzki, Gąska (46 Pater) Kanarski, Sroka, Donoch. Barański
-Marciniak, Orliński (80 Gołda) .
Sędziował Stelmaszczyk
(Kielce) .. Widzów 300.
Jak zwykle bywa w meczach
derbowych , grano twardo i zaciekle . Ale ambicja nie szła w parze
z umiejętnościami.
(mac)

3
3
3
3
2
3
3
3

9
9
7
7
6
4

3
2

3

2
1
1
1
1

3

1

3
3
3
3
2
3

2

3

Pogoń

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

4
4

2

2
1
1
1

o

3
- 3
2

"L

o
o
o
o
o
o·
o

o
o
1
1

o

1
1
1

o
o
2
2
2
1

1
1

o

o
o
o
o
o
1
1

1
2
1
1

1
1
2
1
2

3

8-0
6-1
8-2
7-2
4-0
7-4
4-4
3-6
4-5
2-3
2-3
1-4
3-5
1-3
1-4
0-8
2-9

9

•l

Słowo o sporcie
Zwycięska

passa

beni.;tm i n l~a

Korona

z

Piast goni
lidera

Bi ałobrzegów

utonęła

w Pi icy

Po tnech seriach spotkań na
stawki rywali znalazła się
Białobnegi. Tui za nią jest ·
Piast, który many o awansie.

Piłkane Pilicy Białobnegi, choć są
beniaminkiem, utarli nosa rutynowanym rywalom. Po tnech kolejkach
mają na koncie komplet punktów.

PILICA Białobrzegi - KORONA Góra Kalwaria 1:0 (0:0).
Bramka: Szeląg 77. •
Pilica: Domagała - Mazur,
Sasak (57 Cichawa), Garczewski
(86 Kulc;zyk), Semeniuk (70 Pawelec), Smorągiewicz , Czaplarski, K. Jasiński, Gędaj, T. Jasiń
ski, Szeląg.
Czerwona kartka : Mazur
(Pilica) .
Futboliści Pilicy po raz·trzeci z rzędu zainkasowali trzy punkty. W spotkaniu z Koroną Góra
Kalwaria o zwycięstwo podopiecznym trenera Ryszarda Ochodka
było jednak bardzo trudno.
W 68 minucie losy meczu
przybrały fatalny obrót dla gospo- .
darzy. Marcin Mazur ujrzał drugi
żółty kartonik, a w efekcie - czerwony i musiał opuścić boisko.
Osłabieni gospodarze oddali inicj atywę i dotąd wyrównany mecz
stał się jednostronnym widowiskiem. Wydawało się nawet, że
zwycięska passa Pilicy ?:Ostanie
przerwana. Na bramkę miejscowych sunęły bowiem raz po raz
dynamiczne ataki Korony. Na
szczęście obrońcy miejscowych
stanęli na wysokości zadania,
choć musieli się solidnie napracować . Na brawa zasłużył też golkiper Pilicy Jakub Domagała, bo
ani raz nie dał się zaskoczyć . Najgroźniej było , kiedy z wolnego

huknął Jędrasiewicz . Domagała
był jednak na posterun~u . Zaraz

-Tak trzymać- zdaje się krzyczeć do swoich zawodników trener Pilicy Ryszard Ochodek
po tej sytuacji szczęście uśmiech
D9 przerwy gra była wyrów- ski . Pornocnik ekipy z Białobrze
nęło się do gospodarzy. Krzysztof
nana. Zadnej z ekip nie udało się gów znalazł się kilka metrów od
bramki. Strzelił jednak mało preJasiński zainicjował błyskawicz
zdominować środka pola. Groź~
ną kontrę i zagrał do Dariusza
niejsi byli jednak miejscowi. Go- cyzyjnie.
Szeląga. Napastnik Pilicy bez naPrzyjezdni też próbowali ataspodarze mieli przynajmniej trzy
mysłu przymierzył w długi róg i
okazje do zdobycia gola. Naj- kować . Chwilami ich akcje mogły
golkiper Korony był bezradny. pierw Krzysztof Jasiński trafił w się podobać, ale w większość z
Potem goście nie rezygnowali, słupek . Potem Wojciech _Gędaj nich kończyła się na dobrze spiobrona miejscowych była mo- ograł obrońców Korony i też przy- sującej się defensywie ekipy Rymentami dramatyczna, ale nie mierzył w... słupek . Wybornej oka- szarda Ochodka.
padł już ani jeden gol.
zji nie wykorzystał Tomasz JasińPAWEŁ SOCHALSKI

zwycięstwa

Na boiskach ekstraklasy kobiet

"Zieloni" znów bez

Zamlynie bez respektu

Radomiak
strzelał na wiw

Anna Sznyrowska (z prawej) marzy o zdobyciu pierwszego gola w ekstraklasie
Piłlcarti Zamlynia Radom pnegraly
wysoko w Sosnowcu, ale uniknęły
klęski.
l(

Futboliści z
li na trudnym
nie z miejscowym
łacze Piasta mają ,
poprzednim sezoni
cje. Liczą, że ich
się wreszcie awansować
ższej klasy.
Wyniki: Korona
Pogoń Grodzisk
(0:0), Zryw Sobolew
dlce 1:5 (1:4), GLKS
Piast Piastów l :2 (1:0),
mianld - Nadnarwianka
1:1 (0:0), Ursus
Ican Ząbki 1:1 (1: 0) ,
wo - Olimpia \N>łr~ 7>wo
Legia II Warszawalęka 5:1 (4:0).
1. P;lica
2. Piast
3.lomianki
4. Radomiak
5. Nadnarwianka
6. ~orona O.
7.llrsus
8. Targówek
9. Pogoń S.
10. Legia 11
11.Nadarzyn
12. Narew
13. Olimpia
14. Pogoń GM
15. Dolcan
16. Korona GK
17. Ciółkowo
18. Zryw
Za tydzień:
darniak, Pilica- n.v• vuwv··
-Targówek, Olimpia·
lcan - Ciółkowo ,
-U;sus, Piast- Nadarzyn, Pogoń GM·

CZARNI Sosnowiec- ZA6:0 (2:0).
Bramki: Zelazko 20, Karcz
27, Drozdowska 72, Winczo 75,
Tokarska 80, Szendef'11lajer 85.
Czarni: Polok - Zurek, (70
Kuta), Cubała, Rytwińska (70 Nowak), Drozdowska, Golatowska,
Mł..YNIE Radąm

Tokarska, Jankowska (77 Szendermajer) , Zelazko, Mociak, Karcz
(46 Winczo).
Zamłynie : Molenda - Grocha] (70 Mąkosa), Mnich, Gwarek,
Bykowska, Warylak (28 Cichawa) ,
Bańkowska (41 Ciupińska), Bernat (75 Michałek), Winiarska,
Szczepańska, Sznyrowska.
Sędziowała: Katarzyna Rapa
(Lublin).
Kibice zamłynianek obawiali
się, że w Sosnowcu może paść na-

wet wynik dwucyfrowy. Oczywiście, na korzyść piłkarek Czarnych.
Sosnowiczanki bowiem od lat należą do ścisłej czołówki krajowej .
O ich klasie ąajlepiej świadczy fakt,
że wszystkie futbolistki Czarnych
to ... reprezentantki Polski.
Radornianki jednak nie ulękły
się rutynowanych rywalek. Co prawda od pierwszego gwizdka skupiły
się głównie na obronie własnej
bramki, ale nie stroniły też od szybkich kontr. Szczególnie Anna Sznyrowska dała się nieźle we znaki
bramkarce sosnowiczanek Annie
Polok. Do 72 minuty było tylko 2:0
dla Czarnych. Potem radomianki
osłabły i straciły dalsze cztery gole. Inne wyniki: Medyk Konin Checz Gdynia 12:0 (6:0) , Atena
Opel Niedbała Poznań - Sawena
Warszawa 3:0 (1:0), AZS Wrocław
-Zryw Książki 14:0 (5:0) , Stilon
Gorzów Wielkopolski - TKP Toruń 1:1 (1:0) .
- ·
1. AZS
2 6
25:3
2. Czarni
2 6
15:0
3.TKP
2 4
~1
4. Medyk
2 3
15:11
5. Atena
1 3
3:0
6. Stilon
2 4
2:1
7. Zamłynie
2 O
0:7
8. Sawena
2 O
0:12
. 9. Zryw
1 O
1}:14
10. Checz
2 O
0:18
W następnej kolejce za dwa
tygodnie Zamłynie zagra w Radomiu z Ateną.
PAWEŁ SOCHALSKI

karz Targówka_Andrzej
Futboliści Radomiaka zaczęli mecz
obiecująco, ale potem było coraz
gonej. Goście pnewatali, jednak

gralinieskHtecznie.

TARGÓWEK Warszawa · RADOMlAK Radom 0:0.
RADOMIAK: Minda - Kupiec, Rutkowski, Jackowski, ,Szary, Szymański , Rostaniec (50 Sniegocki) , Rysiewski , Ziółek (85
Grzyb) , Koniarczyk, Krześniak
(68 A).fred).
Zółte kartki : Góralczyk,
Smoliński , Branicki, Sudomir
(Targówek) oraz Śniegocki, Kupiec, Rysiewski (Radomiak).
Po zwycięstwie na inaugurację ligi w Ciółkowie kibice Radomiaka oczekiwali kolejnych wygranych, które mają zapewnić
szybki powrót w szeregi trzecioligowców. Niestety, "zieloni" tracą
punkty, a ich gra pozostawia wiele
do życzenia. Bardzo widoczna jest
niemoc napastników, którzy nie
potrafią znaleźć skutecznych rozwiązań pod bramką przeciwników.
Foczątek meczu był dla Radomiaka udany. Już w l minucie
silnym strzałem na bramkę gospodarzy popisał się Artur Koniarczyk. Uderzenie pomocnika "zielonych" było precyzyjne, ale bram-

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

SŁOWO

zdołał sparować piłkę

ny. Później gra toczxła
w środkowej strefie
końcówce tej części
budzili się ponownie
W 38 min dokładne
Ryszarda Krześniak~
Marcin Rosłaniec. kto!Y
się sam na sam z
gówka. Niestety,
z oddaniem strzału .
zdołali wybić piłkę na

giejpołowie

ale w ekipie

Jerze~o

wało piłkarza , kto!'Y,
potrafiłby wykończyc
przez zespół sytuaCJe

Szkoleniowiec
spolu próbował
ale na niewiele
wadzeni Adam
Alfred niczym ~~ r·rP.I!V"''
wyróżnili.

- Było to slab~
naszym wydaniu -Nle
zdobyć gola i jest

bolączka druŻynY

ny .;pisuje
bez
nie tracimy
ślimy o awansie,
gole. Tego nam
Słowu" dyrektor

~eł Kobyłecki.

RADOSŁAW
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Słowo o sporcie
· żeglarze są w Górach Świętokrzyskich

1O goli piłkarzy z Samborca na inaugurację klasy A

KKielce"
owu mistrzem

z oba kolejki

w

wa" CK Kielce"
długodystan

Polski jachtów
w których uczestni-

.

odbyły się

na je-

Giżycku. MiroztJDCl~ęrv się w czwarw skladzie: Łukasz

w

, Jacek Szrek, Piotr
Krawczyk w ciągu
rywalizowali w ośmiu
zaplanowanych wydo żeglowania były
. Wiatr osiągał makstopnie w skali Beauwczoraj słabo podługodystansowe rebyły krótkie. Normalliczy około 30 kiloLVULcLa o.ou z powodu niewarunków atmosfe. · skrócone i?:osta-

ściu biegach,
pozostałych zaję
liśmy drugie i trzecie miejsce - relacjonuje Łukasz Szrek z załogi

"CK Kielce".
To nie był pierwszy sukces
kielczan w tym sezonie. Grupa
Regatowa "CK Kielce", która od
tego sezonu ma do dyspozycji więk
szy budżet i nowy sprzęt żeglarski,
zwyciężała już między innymi w
regatach o Puchar Naczelnika ZHP
i w zawodach o Puchar Toyoty.
- Kupiliśmy nowy, wysokiej
klasy elektroniczny wiatromierz,
który ułatwia nam dobranie optymalnego kierunku kursu, znaczą
co poprawiając nawigację - wyjaśnia Łukasz Szrek .
Sezon żeglarski zakończy się
w tym roku w październiku . Kielczanie wystartują w sumie w około trzydziestu zawodach, ponad
dwudziestu regatach zaliczanych
do Pucharu Polski i kilkunastu
punktowanych do Grad Prix Warszawy.

l

Piłka

znów w grze na boiskach świętokrzyski ej klasy A

Nowy sezon rozpoczęły
wczoraj zespoły klasy A

W grupie I na czele usadowiły si ę dwie ekipy kieleckie, które
solidarnie wygrały swoje mecze po
4:1. Bardzo zacięty mecz stoczyła
Polonia B iałogon ze Z rywem
Skroniów. Choć podopieczni Jana
Wąchały w pierwszej połowie posiadali inicjatywę , to wyraźnie zabrakło im sił w drugiej części i
minimalnie przegrali.
Ze względu na zalane boisko
odwołany został mecz Partyzanta
Wodzisław z rezerwami kieleckich
Orląt.

rowieckie
neczko
~Ostrowcu rozgtyWany

Jest turniej piłlei nożnej

~o/od nazwą " Ostrowieckie
neczko ".

Pierwsze1· rundy przednastępująco: Krwiożer
- Fe ~osiarze 0:9,
4 ._Mikołaj Szczol · ~~ta; KS Ostrovia
. ' '•larek Duru·ec · Fe
Klubowi - Ta-
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1
1
1
1
.1
1
1
1

3
3
3
3
O
O
O
O

4-1
4-1
3-2
2-1
2-3
1-2
1-4
1-4

11
Partyzant

Grupa 11
Niespodziewanie słabo zaprezentowali się na inaugurację "leśni
cy" z Zagnańska. Okazało się, że w

miski; FC Liverpool- FC Celtic 0:2,
Paweł Słowiński 2; Nieumyci Kosmici- Bayer Leverkusen 6:1, Marcin Szeląg 2, Przemysław Kidoń,
Mateusz Goryś, Rafał Gon tarczyk,
Michał Otręba- Marcin Jasiński ;
Shalke 04- Kawaliery 12 11 :2, Damian Gomuła, Marcin Wójcik 4,
Damian Mianowany, Tomasz Maj Oskar Kosowski, Mateusz Bajor;
Spalone Talenty MK - KS Szatany
5:0, Michał Kamiński 3 , Łukasz
Włodarczyk, Tomasz Pierzga; Nieumyci Kosmici - FC Kasiarze l :0,
Rafał Gontaczyk
,
PIOTR KROL

Końskich mają dobrą młodzież,
która sporo j uż potrafi, czego dowodem była pewna wygrana. Bardzo zacięty mecz oglądali kibice w
Piekoszowie, w którym oprócz pię
ciu goli sporo było emocji i dramaturgii. Cztery z sześciu meczów zakończyły się różnicą jednego gola.
Leśnik Zagnańsk - MKS II
Końskie 1:3 (0:1).

Samson Sarnsanów - GKS
2:0 (0:0) .
Tęcza Gowarczów - Lu brzankaKajetanów 0:1 (0:0).
Astra Piekoszów - GKS Kluczewsko 2:3 (1:1).
Fałków

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
3
3
3
3
3
O
O
O

O
O
O

3-1
2-0
3-2
2-1
1-0
1-0
2-3
1-2
0-1
0-1
1-3
0-2

Grupa III
Świt Dzialoszyce - LZS Kol :2 (0:2).

AZS WSU Kielce - Start Słu 
pia Jędrzejowska 1:2 (1:1). Bramki: Kołomański 19- Badziąk 33, 65.
Partyzant Wodzisław- Orlęta
II Kielce - przełożony ze względu
na zalane boisko.
Polonia Białogon - Zryw
Skroniów 2:3 (2:1). Bramki: Biesaga 18, 33 dla Polonii.
Atest Kielce - Folanie
Pierzchoica 4:1 (2:0).
D ąb Nagłowice - Czarnovia
Kielce l :4 (0:3) .

Dąb
Orlęta

1. Końskie 11
2. Samsan
3. Kluczewsko
4. Łapuszno
5. Kajetanów
6. Victoria
7. Astra
8. Stąporków
9. Partyzant
10. Tęcza
11. l eśn ik
12. Fałków

niemłoty

Grupa l

1. Atest
Czarnovia
3. Zryw
4. Słupia
5. Pafania
6. AZS WSU
7. Polanie

Partyzant Radoszyce - Victoria Górki Szczukowskie 0:1 (0:0).
MKS Stąporków - Zryw Ło
puszno 1:2 (0:1).

Bramki: Chrzan 60 (karny)Zdrojewski 22 i 43.
Drużyna Świtu zainaugurowała nowy sezon w odmłodzonym
składzie . Zmienił się również trener zespołu - Świt prowadzi obecnie Marek Byrski.
Mecz toczył się pod dyktando gości, którzy obie bramki zdobyli ze stałych fragmentów gry. przy
jednoczesnych błędach bramkarza
gospodarzy.
Wisła Nowy Korczyn- Baszta Rytwiany 3:1 (1:1).
Bramki: Stempień 3- Kaczmarski.
Wisła : Lizak - Krzemiński,
Jaros, Bielaś- Modzelewski, Pasek,
Moćko - Król, Misiewicz - Łosin ,
S tempień.
Zespół z Nowego Korczyna
zademonstrował dynamiczną, zespołową piłkę. Większość czasu
gry obie jedenastki spędziły na
połowie gości. Najła d ni e jsza
bramka padła po indywidualnej
akcji Krzemińskiego, który precyzyjnie dośro d kow a ł na głowę

Stempnia, zdobywcy trzech goli w
tym pojedynku.
Gród Wiślica - Piast Osiek 0:3
(0:2).
Bramki: Szczepaniak, B ąk,
Koz ioł.

Gród: Kaleta - Mysior, Mącz
nik, K. Fetela- Mika, Jasiński- Ję
dracha, Gruszka, M. Fetela - T.
Fetela, Kawalec.
Wszystkie bramki w tym jednostronnym pojedynku pad ły po
błędach defensywy Grodu. Przy
stanie 0:2 dla gości piłkarze goseodarzy mieli szansę na zdobycie
kontaktowego gola, jednak bramkarz Piasta obronił rzut karny.

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

Chwil ę póź n iej go ś ci e strzałem z
"jedenastki" p odwyższyli na 3:0.
. Leśnik Wią z ownica - Victoria S~albmierz 2:4 (0:1).
Z ródło Solec - Piast Stopni-

ca 0:2 (0:0). Bramki: Furman, Muszyński.

Mecz LZS Kurozwęki- Sparta Kazimierza Wielka nie odbył się .
1. Victoria
2.Piast0 .
3. W i sła
4. Piast S.
5. Ko n i e młoty
6 . Świt

7. Źró dło
8. Baszta
9. Gród
10 .l eś nik

lZS Kurozwęki
Sparta

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
3
3
3
3
O
O
O
O
O

4:2
3:0
3: 1
2:0
2:1
1: 2
0: 2
1: 3
0:3
2:4
-·-·-

Grupa IV
, LZS Samborzec - Maroł Jacentów 10:0 (5:0). Bramki: Ozdoba 10, 35 i 43, Stąpór 20, A~ram 40,
Krakowiak65, Peciach 75, Zugaj 80
i 88, Mazur 84.
Mecz miał zdecydowanie
jednostronny przebieg. Wzmocniony czwartoligowymi piłkarza
mi- Abramem i Mazurem- zespół
z Samborca rozgromił jedenastkę
z Jacentowa, udanie rozpoczynając sezon 2002/2003.
S okół Jachimowice - GKS
Wojdechowice 2:1 (0:1).
Bramki: Karbowniczak, Żu
rek - Płaza .
Zryw Zbigniewice- Huragan
Wilczyce 0:1 (0:0) .
GKS Łoniów- GKS Iwaniska
5:0 (4:0) .
KS Tarłów - OKS Opatów l :2
(0:1) . Bramki: Dziewisz- Orłow
ski, Domurad.
Kamienna Brody - Stal Kunów 0:1 (0:0).
Bramka: Frank 71.
P auzowała Kaprzywianka
Koprzywnica.
1. Samborzec
1 3
10:0
2. Łoniów
1 3
5:0
3. Sokół
1 3
2:1
4. Opatów
1 3
2:1
5. Huragan
1 3
1:0
6. Stal
1 3
1:0
7. Wojciechawice
1 o
1:2
Tarłów
1 o
1:2
9. Kamienna
1 o
0:1
Zryw
1 o
0:1
11 . lwaniska
1 o
0:5
1:!. Marol
1 o
0:10
Kaprzywianka

·:(eref. mac)
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Liga Swiatowa - rozczarowanie czy

ajlepsi

są

rzeczywistość

•

od nas epsl

Tylko naiwni łudzili się,
że po pokonaniu Brazylii i Argentyny
polscy siatkarze zawojują finały
Ligi Swiatowej. Rzeczywistość raz
jeszcze potwierdziła, że od ścisłej
czol6wki dzieli ich nadal spora r6żnica.

Z nadziejami i kontuzjami
Polacy jechali na finał do Brazylii ze sporymi nadziejami, Co
prawda brakowało wśród nich
kontuzjowanego atakującego
Pawła Papke, a i paru innych zawodników przemycało na drugą
półkulę nie do końca zaleczone
urazy, ale tłumaczono , że przecież
bez Papkego potrafiliśmy wygrać
z Brazylią i Argentyną. Apetyty stonował trochę wynik losowania
grup. Okazało się, że rywalami biało-czerwonych została sama świa
towa elita: na " Dzień dobry" mi- ·
strzowie olimpijscy - Jugosłowia
nie, na drugie danie - mistrzowie
świata Włosi, a na deser - Francuzi, których co prawda pokonaliśmy
na mistrzostwach Europy w Ostrawie, ale nieco wcześniej ulegliśmy
im w Łodzi.
Brazylijczycy, triumfa!orzy
ubiegłorocznej edycji Ligi Swiatowej i gospodarze tegorocznych
finałów tej imprezy znaleźli się w
drugiej grupie. A przecież to zwy- Zbijaną przez Brazylijczyka Gilberto ąodoy'a piłkę skutecznie blokują Rosjanie Andrej Jegortczew (nr 13) i Roman Jakowlew (nr 10) w finałowym meczu Ligi Swiatowej .
·
cięstwa nad nimi rozbudzały nadzieje polskich kibiców.
reprezentacji przyjmującego Da- postaci wygranego seta z Włocha wodnicy do takich samych granic
Niestety, szybko okazało wida Murka. Na dobrą sprawę , na mi. Niestety, trzy kol.e jne partie zawodzili.
Ostatnią szansę na sukces
się , że ścisła światowa czołówka
miarę oczekiwań zagrał tylko ratego spotkania były dla " biało
wciąż prezentuje znacznie wydomianin Robert Prygiel, który czerwonych" surową lekcją wło pokolenie mistrzów świata junioższy od Polaków poziom wyszkodo kadry trenera Waldemara skiego i końcem nadziei nie tyl- rów, czyli polskich cudownych
lenia. Uniwersalizm graczy, dobre Wspaniałego "wskoczył" wszak ko na "medalowe" miejsce w fi- dzieci z roczhika 1977 otrzyma
przygotowanie fizyczne i psy- jako rezerwowy. Inna sprawa, że nale, ale także na kontrakt w naj- wkrótce, podczas mistrzostw świa
chiczne, a także hołdowanie ·z a- wychowanek Czarnych Radom silniejszej -włoskiej właśnie- li- ta w Argentynie. Ponieważ nie jest
sadzie, że w kadrze grają najlep- miał dodatkową motywację, gdyż dze ua świecie . Spodziewana już pora na eksperymenty w skła
si, a nie najwyżsi raz jeszcze świę jego żona akurat w czasie turnie- wygrana z Francuzami na "otar- gzie, zatem ekipa z finałów Ligi
ciły triumfy. Polacy, przystępują
ju zaczęła rodzić dziecko -pierw- cie łez " wystarczyła tylko do za- Swiatowej zagra razem jeszcze
cy do większości gier bez wiary sze w młodym małżeństwie Pry- jęcia miejsca 5 -6, wspólnie z raz. Czywreszcie osiągnie sukces,
po raz kolejny zawiedli na waż głów.
Hiszpanią.
tak bardzo oczekiwany przez symnej imprezie. Szczególnym rozPod koniec wspomnianego patyków siatkówki?
czarowaniem była postawa roz- Ostatnia szansa
meczu z Italią koncepcję prowagrywającego Pawła Zagumnego,
Turniej minął Folakom szyb- dzenia zespołu stracił chyba i tre- Brazylia jednak w finale
środkowego Marcina Nowaka
Nie lubię zaglądania sporko. Po porażce 0:3 z Jugosławią ner Wspaniały, który tasował skła
oraz kreowanego na lidera naszej przyszedł chwilowy przebłysk w dem do granic możliwości , a za- towcom do kieszeni, ale nie spo-

......

sób zapomnieć, że polska
cja nie płaciła I'"'""'~····
mii za mecze. Po
udowodnionych
kasie związku
dzy na ten cel. Polacy
więc "tylko"
ną przez FIVB (
rację Siatkówki) . Ile?
nie lubię liczenia cudzych
dzy podam tylko, że
kiem pula nagród
milionów dolarów
międiy wszystkich
Ligi Swiatowej . Zresztą.
reprezentantów, dzięki
rym mało
blikacjom i tak stały się
cą poliszynela.
Tymczasem w
strzygnęło się, które
ją w tegorocznym
Pierwszym finali stą
"przećwiczona":

Polaków
(-25, 19, 12,
a drugim- ·
Rosja, po 7UC"""'<tu11P
chami3:1 (
tym większe zasJJmc•~erue,

grywkach grupowych
odnieśli zaledwie jedno
stwo.

Pojedli w "Mustangu"
Kibice i działacze KSZO
w drodze do Chorzowa zatrzymali się w zajeździe "Mustang"
w Moskorzewie. Potem, już na
stadionie kibicowali bardzo gło
śno .

Piłki

z nieba

Piłki do gry w tym spotkaniu
spadły z nieba. Dosłownie : sfrunęły z obłoków razem ze spado-

chroniarzami, którzy przed meczem lądowali n~ boisku przy ul.
Szczepaniaka. Zaden ze skoczków nie trafił jednak idealnie w
zaznaczone miejsce, co niektórzy
przyjęli ja)<o złą wróżbę . I sprawdziło się . Zaclen z piłkarzy nie trafił potem piłką do bramki i mecz
zakończył się bezbramkowym remisem.
Piłki spadły z nieba, to potem piłkarze odsyłali je "panu
Bogu w okno".

Trener z wody
Zadzwoniliśmy do nadmorskiego Rewala aby dowiedzieć się
co słychać na obozie szczypiornistek Kolportera Kielce. Aby
odebrać telefon trener Marian
Siewruk musiał przerwać morską
kąpiel i rozmawiał stojąc jeszcze
w wodzie. W słuchawce słychać
było szum fal i pisk kąpiących się
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dziewcząt.

Efekt

był

niesamo-

wity.
Natychmiast przerwaliśmy
pisanie sportowych sprawozdań
i napisaliśmy.. . podania o urlopy!

Egzotyczny futbol
Mariusz Mucharski, były
bramkarz Korony Kielce, Wisły
Kraków i Pogoni Staszów, będzie
pierwszym Polakiem, który zagra
w lidze piłkarskiej Indonezji.
Przed wyjazdem ciężko trenuje z
piłką, ale nie normalną tylko lekarską.

- Słyszałem, ze tam gra się arbuzami, więc muszę być gotowy na
"ciężkie" strzały- żartuje na razie
"Mucha".

Rekord frekwencji
Aż 161 ochroniarzy strzegło
porządku na sobotnim meczu trze-

ciej ligi, Kolporter Korona Kielce
-Cracovia.
To więcej niż było widzów na
niektórych meczach w Kielcach,
jakieś póhora roku temu ...

Bo po jedzeniu, jakie serwuw "Mustangu" ma sie końskie
zdrowie.

ją

Nerwy spikera
Spiker meczu MKS Końskie
- HEKO Czermno omal nie rzucił
mikrofonem o ziemię . Powód - co
kilkanaście sekund sprzęt się zacinał i z głośników płynęła głucha
cisza.
Na szczęście wraz z rozpoczę
ciem meczu wszystko się naprawiło i spiker mógł ... zaoszczędzić trochę nerwów.

Dedykacje dla córek
Piotr Stokowiec tydzień
temu strzelił dwa gole dla KSZO
Ostrowiec. W minioną sobotę , w
meczu z Ruchem w Chorzowie,
nie trafił jednak ani raz. Przypominamy więc : jak się ma dwie
·córki (patrz zdjęcie obok), to
trzeba regularnie strzelać po dwa
gole.
A i żonie też można zadedy- .
kować jakieś "okienko".
(sts)(mac)

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