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47- łetni górnik zginął, a pięciu
odni osło obrażenia po wstrząsie,
do którego doszło w sobotę w ko-

palni "Bielszowice" w Rudzie Ślą
skiej.
Czytaj na stronie 4
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teraz przez centrum Kielc to l<oszmar

KIELCE. Od dziś na kierowc6w
czekają wmieście kolejne pułapki.
Po zamknięciu ruchliwego skrzyżo
wania ulic IX Wiek6w Kielc, Kościuszki i Bodzentyńskiej korki mogą
kompletnie zablokować centrum.

Jelcze

BEJSCE. Polfłiny pożar strawił
w nocy sześć autobus6w prywatnej
firmy przewozowej w Doblesławi
cach. To zapewne podpalenie.

Trwający od trzech tygodni
remont ul. Bodzentyńskiej już paraliżuje ruch w centrum Kielc,
zwłaszcza w godzinach szczytu.
Od dziś ma być jeszcze gorzej, bo
zamknięty zostanie zbieg tej ulicy

z al. IX Wieków Kielc. Czy nie
można było zamknąć tego skrzyżowania w wakacje, gdy ruch był
mniejszy?
- Technologia robót wymaga
układania kanalizacji deszczowej
od ujścia do jej włączenia, stąd
taka kolejność robót- mówi Stanisław Kamiński, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg. Twierdzi
on, że prace potrwają nie dłużej
niż 4-5 dni. - Chyba że napotkamy na jakieś nieprzewidziane
przeszkody, a przy uzbrojeniu
tego terenu z lat przedwojennych

ogniu

odcinkijut
wyłączone

z ruchu

można spodziewać się różnych

'-""""==.....!C'----_....J&

W pierwszym meczu eliminacji
do piłkarskich Mistrzostw Europy
Połska wygrała w Serravalle
zSan Marino 2:0 (0:0).
Czytaj w "Słowie o Sporcie"

niespodzianek- uprzedza dyrektor.
MZD proppnuje kierowcom
objazd ulicami Zródłową i św. Leonarda. Teoretycznie najprostsze
wyjście będą mieli nadjeżdżający
do nowej blokady z ul. Kościusz
ki- skręcą bowiem w jedną z ulic
w prawo. Ale tu z ul. Winnickiej
będą musieli włączyć się w potok
pojazdów, które wcześniej nie
mogły skręcić w ul. Kościuszki.

Może być niebezpiecznie. aczetnik sekcji ruchu drogowego Komendy Miej kiej Policji kom .
Andrzej Chrzanowski zapewnił
nas jednak, że w ten rejon zostaną skierowane patrole i w razie
konieczności będą regulować

ruch.
Przypomnimy że w tej chwili w mi e ' ci e trwają prace na wielu
ulicach , m.in . Doma zow kiej

S ta zica, Zag , r ki j War zawkiej . KoJejn blokada przy B dzentyń kiej będzie sprawdzianem, jak wy lądać ma komunikacja w Kielcach po całkowitym wyłącz ni u ruchu w centrum mia ta.
ajwyż zy cza p my ' l ć o parkingach i bwodnicy w k ztał i
pier ·cienia wokół Kielc o kt · r j
pi ali'my w , łowie ' przed tyg dniem .
(kk)

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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REGION. Zanosiło się, te we
włoszczowsk/m liceum jedna z klas
będzie liczyć 47 uczniów/ Nie
wiadomo, czy zmieściłabysię
wjakiejś sali, ale na szczęście
podzielono ją na p61.
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Zarząd Powiatu Wioszczawskiego zdecydował się podpisać
tzw. arkusz organizacyjny szkoły,
w którym gigantyczna klasa została podzielona. Jednak dyrektor
szkoły jeszcze w piątkowe połu
dnie nie wiedział, czy sarnorządow
cy zaakceptują jego decyzję. Pr~y
znawał, że bez arkusza nauczyciele zatrudnieni od l września jako
tzw. niepełnoetatowcy nie mogą
dostać pensji.
auczycielom tłu
maczono, że na tworzenie klas

mniejszych niż 28 osób nie pozwalastatut
Kurator Ryszard Kasperek po
zbadaniu sprawy powiedział nam,
że statut nie może być sprzeczny z
aktami prawnymi wyższej r~ngi. Wytknąłem we Włoszczowi.e ten
błąd. Zaopiniuję pozytywme ~
kusz z podzieloną klasą - powtedział.

Problem nadmiaru uczniów
niespodziewanie pojawił się także w technikum w Chęcinach, gdy
okazało się, że jest tam 48 pierwszoklasistów. Z początkiem września do Chęcin uciekło bowiem 14
uczniów kieleckich szkół. Kurator,
który zapoznał się z syt':lacją z~
pewnia jednak, że w Chęcmach me
będzie problemów z podziałem
ogromnej klasy.

My, Cyganie Abordaże

t.ródło: PfO(Jmet Rlłdom

KIELCE. To była wielka muzyczna
podróż z cygańskim taborem. WKCK
wystąpił zesp61 "Bara Dram".

Sobota
Mufti Lotek: 6, 10, 14, 28, 30, 33,
39,40,44,48,49,50,53, 54,62,
63, 71, 72, 73, 77
Duży Lotek: 4, 5, 1O, 17, 29, 32
Expres Lotek: 7, 13, 18, 21,26
Niedziela
Multllotek: 5, 8, 10, 19, 22, 24,
26,27,28,32,43,52,56,60,63,
64,65,69, 74,79

•

Cenny ,,laczek''
REGION. Kilkudziesięciu uczniów szkól

średnich dostanie stypendia .,Żaczka".

Program typendialny organizuje Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego i Filantropii. W tej chwili jest
40 tys. złotych dla 22 uczniów.
Styp ndia to 180 zł miesięcznie.
B dą wypłacane od września do
czerwca uczniom dwóch ostatnich
klas szkół średnich, zdolnych, zaangażowanych w działaino ' ć spoi czną.
Wszyscy zainter sowani powinni przygotować wnioski o przyznanie
stypendium , ksero świadectwa za
o tatni rok nauki opinię wychowawcy i listyr komendacyjne. Dokumenty trzeba złożyć w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Sienkiewicza 25 na
III piętrze. O szczegóły można pytać
pod num r m teł fonu 344-57-59
(w godz. 9- 16).
Stowarzy zenie czeka też nakolejnych darczyńców.
(mow)

Z
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garii, Rumunii i Polski. W ich
wykonaniu usły zeliśmy cygań
skie romanse i ogniste czardasze.
Tańczono i śpiewano utwory, .
w których przewijały się motywy
hiszpańskie, grecls:ie, bałkańskie,
a nawet hinduskie, bo przecież
z indyjskiego Taclżystanu Romowie przywędrowali do Europy.
To barwne, urzekające widowisko nawiązywało do tradycji
cygańskiego wesela. Zadziwiała
ogromna wielostronność solistów,
którzy równocześnie popisywali
się grą na instrumentach tańcem
i śpiewem. Tancerki cieszyły oczy
bajecznie kolorowymi sukniami.
Publiczność bawiła się doskonale. Thncerzy i muzyków nagradzano brawami po każdym utworze.
Koncert "Bara Drom" miał
cel charytatywny i został zorganizowany pod hasłem "Wszystkie
dzieci są nasze" . Dochód pójdzie
na dofinansowanie operacji i zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla
dzieci z wadami wzroku.
(E)

RAWCZYK

długoletni

nauczyciel akademicki
Msza święta odbędzie się l O września 2002 r.
o godz. 15 w kościele św. Józefa Robotnika
na Szydłówku, skąd nastąpi odprowadzenie
na cmentarz komunalny w Kielcach.
Pogrążeni w głębokim smutku
Mąż, córka, zięć i wnuczek.
PROSIMY O NIE
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Na ślubnym kobiercu
Ewa Urbańska z
TAK oraz nasz redakcyj
lega ze "Słowa" Ro
czak. Na uroczystości
nie zjawili się pn~edstawiciJ
wszystkich kie.lec~uch
W kuluarach żartowano .
razie małżeńskich n·
mień Ewa będzie mieć
gę nad Robertem, bo
pod ręką tylko pióro,
może chwycić ciężki mi
nęli:

Młodej -parze M~ .... ~ ...... , ..

i życzymy szczęścia.

REGION. Węgiel i drewno
wieś dla wdowy i pięciorga
ze Śladkowa Dużego. który
w pamiętnej katastrofie w
Piasecznej Górce.

Piotr Urban jechał
sierpnia do Kasy Chorych.'
załatwić leczenie dla syna
ka, chorego na serce.
menty zaginęły w WVJI'ladKU
W piątek od,.vteOZIIm;

Żaglówki mknęły jak wicher, a walka była zacięta

KIELCE. Na wczorajszych regatach
VIP-6w i medi6w bój był tak zacięty,
że doszło nawet do walki wręcz.

Wszystkie ekipy pływały po
zalewie kieleckim. Startowały po
dwa jachty, a wygrywający przechodził dalej. W pierwszym wyści
gu w ruch poszły nawet wiosła ,
dzięki czemu łódki nabrały tempa.
Niespodziewanie, choć ża
den ze sterników nie dał komendy
do tzw. abordażu, doszło nawet do
walki wręcz . Poszło o pagaje, bokażda z załóg miała tylko po jednym. Ostatecznie ekipa Radia lGelce zdobyła pagaj "Słowa " ale
"Słowo" i tak wygrało wyścig. Potem zmierzyły się załogi Urzędu

Wojewódzkiego (ze sternikiem
Tadeuszem Moszyńskim) oraz
Urzędu Miasta (z przewodniczą
cym RM Stanisławem Rupniewskim oraz wiceprezydentem Alojzym Soburą na pokładzie). Samorządowcy przepadli, a walkę o trzecie miejsce oddali walkowerem.
Ostatecznie wygrali ludzie
wojewody. "Słowo", pływające
z dwoma sternikami 33 Kieleckiej
Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej
· ,Pasat" Kamilem Milewskim oraz
Tomaszem Krawczykiem i wsparte przez reporterkę RK, było drugie. Nagrodę (potężny posąg),
wręczył komendant hufca ZHP w
Kielcach Grzegorz Łukaszczyk.
Wręczył symbolicznie bo zwycięz
cy nie byli w stanie jej udźwignąć.
BARBARA RYNKOWSKA

osieroconą rodzinę.

Urban otrzymała na jej
manie specjalny zasiłek z
du Gmjny. Wszystkie
dzięki SRKCh wyjadą
tygodnie do sanatorium.
też własnego pediatrę dzimierza Wielgusa,
dyrektora Szpitala D
go w Kielcach. Bartka w_
dzierniku będą operowac
diolodzy z kliniki w
Urbanowie mie
pokoju z kuchnią. Do
maga remontu, trzeba
ogrzewanie, zrobić
.
wymienić okna, podłogL
kuje im pościeli i koców
by, które mogą pomóc p .
o kontakt z redakcją. (l

resem do foteli

głębokim żal

W

Innego rodzaju s~kolny ko~
flikt pojawił się, nator~uast, w WTl!nie Łopuszno. Rodzice z Sa~btc
interweniowali nawet w naszeJ redakcji. - Gmina chce połączyć ze:
rówkę z klasą pierwszą! Chodzi
podobno o oszczędności. Ale _jak
będzie wyglądać nauka, gdy w J.ed:
nej sali będzie się bawić 11 dzteci
z klasy "0", w tym jedno niepełno
sprawne i uczyć się 13 pierwszaków? Czy to w ogóle zgodne z prawem? - pytali, prosząc "Słowo
Ludu" o pomoc.
Kurator Ryszard Kasperek
zadeklarował, że zajmie się wyjaśnieniem i tej sprawy. - Łączenie
klas, nawet jeśli pr~osi samorzą
dom oszczędności nie jest korzystne dla dzieci - podkreśla.
(br)

Soliści cygańskiego zespołu
pochodzą z Rosji, Hiszpanii, Buł

m zawiadamiamy,
że 6 września 2002 r. odeszła od nas
najdroższa Żona
amusia i Babcia

śp.

Reporterzy
na kobier

Samorządowcy próbują oszczędzać na 'uczniach

kandydował będzie Andrzej Mać
KIELCE. Za trzy tygodnie powinny byt kawski (p.o. dyrektora). ie chce
znane nazwiska nowych dyrektorów
· natomiast startować do fotela Elż
kieleckich Instytucji kulturalnych.
bieta Zapałowa (p.o. dyrektora
WDK). - 20 lat pełnię moją funkW tych dniach ukażą się cję i to mi wystarczy - twierdzi.
w prasie ogłoszenia o konkursach
Zgodnie z regulaminem,
na stanowiska dyrektorów Mu- konkurs odbędzie się nawet wówzeum arodowego, Wojewódzkiej
czas, gdy zostanie zgłoszona tylko
Biblioteki Publicznej i Wojewódz- jedna kandydatura. - Informację
kiego Domu Kultury. Kandydaci o konkursach chcemy ogłosić
będą mieli dwa tygodnie na złoże
również na stronie internetowej
nie ofert, a nie przepisowe 30 dni Ministerstwa Kultury lub przynajKto będzie kandydował?
mniej wysłać do ministerstwa zaW przypadku muzeum mówi się wiadomienie na ten temat. Jest
o Ryszardzie de Lataurze (p.o. dy- więc nadzieja, że zgłoszą się takrektora tej instytucji) i Zofii Czu- że kandydaci spoza regionu bównej (kieruje Muzeum Okręgo
mówi Mariusz Olszewski, członek
wym w Sandomierzu). Do WBP Zarządu Województwa.
(E)
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Nad Sędziszowem
szła wieczorem gwałtowna

rza z gradem. Woda zala ła
w dolnej części
dworzec PKP i pobliską
chodnię. Do wv:oornoc>\VY'
niu wody z pormeszezen
ca została wysłana je~o
straży pożarnej z Jędrze)O
- To niebywałe. że u
spadł w tym czasie tylko
wielki deszczyk, a kilkana
kilometrów dalej szalała
na burza. a razie
cze ocenić straty
- powiedział nam oficer
ny jędrzejowskiej straży
nej.

łożony

LUDU 9
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·e śmierć na la y
zdrzew masowo opadają

. To nie jesień, ale
wkrótce nie doczekamy
deszczy, pousychają
lasów.

Drzewa coraz gorzej znoszą
deszczu. Gubiąc liście , ograilość zużywanej wody. To
odru ch. W lepszej sytudrzewa iglaste, przede
kim sosny, których korzeęgają głęboko w ziemię ,
zachowała się jeszcze wił- W lesie zagrożone są przede
brzozy - mówi Jerzy
kieleckiego nadleśnic
brak opadów utrzyma się
najbliż sze dwa, trzy tygobędzie katastrofa.

. . We~ług J. Pawlika, przedlususza spowoduje, że w
lasach uschną całe partie drzew.
Reszta osłabionych okazów zostanie zaatakowana przez szkodniki
i ~rzy?y, a zimowe mrozy dopeł
mą dz1eła . Lasy zostaną poważnie
przerzedzone.
- Zbyt p óź n e deszcze też
mogą zaszkodzić. Jeśli rozpada się
dopiero w październ iku , to drzewa zbudzą si ę do ponownej wegetacji , żeby nadro bi ć "stracony
czas". Niektóre mogą nawet ponownie zakwi tnąć . Zn i szc zą je
wówczas listopadowe przymrozki
-dodaje nadleśniczy.
Na szczęście susza nie grozi
jeszcze zwierzęto m leś nym . Na
szczytach wzniesień, gdzie zachowała się wilgoć i są strumienie, mają
one dość pożywienia i wody. (E)

Trzy figury wykonane ze
cznych żywic wyglądają jak
, a od kilkunastu dni stoją w
ci muz ealnej przy jaskini
". Nie otrzymały one przy nainach imion, więc " Słowo "
ił o czytelników do zgłasza
pozycji.
Rea, Gaja, Ligia, Ewa, Erd,
Rajek, Odys, Jazon, Bertold,

stać

na I<Siążl<i, zeszyty, nawet długopisy

zaJąca s 1ę

rzodek z imieniem
. Kira, Kari i Kanut-takie
będą nosić woskowi neanderzjaskini "Raj". Zdecydowali
czytelnicy w naszej zabawie.

Dzieci nie

Bogusz, Noe czy Felek to tylko niektóre. Po gorących redakcyjnych
sporach rzecz zakończyliśmy gło
sowaniem. Mężczyzna będzie nosił imię Kari, jego żona - Kira, a
syn-Kanut.
Osoby, których propozycje
imion zwyciężyły, to: Bożena Majewska z Ostrowca, Ełiza Truchan
i Tomasz Balewicz z Kielc. Autorzy otrzymują od opiekuna jaskini - Przedsiębiorstwa Turystycznego " Łysogóry" - bezpłatne podwójne biletywstępu do "Raju". Nagrodzone osoby prosimy o kontakt z
redakcją, teł. 34 448 16.
(ALa)

REGION. - Czy dzieci stać na podręcz
niki?! Dziś pożyczyłam niektórym
długopisy, bo nie miały czym pisać!
Nie mają zeszytów, bloków i najprostszych przyborów!- mówi
kierowniczka filii SP w Konarach.

W szkole w Konarach uczy i
44 dzieci. Np. w I klasie jest 9 maluchów, z czego 6 ma wyprawki d
opieki społecznej . - Książki do I klasy kosztują 120, do kła y II - 12 a
do III - 132 złotych. a w i to bardzo duży wydatek. Dzieci mają
książki bo zamówiliśmy je w najtańszej wersji dla wszystkich
uczniów i rozdaliśmy, nie czekając
na pieniądze. Ale podręczniki to nie
koniec. Dzieciom brakuje bloków,
zeszytów przyborów! Th są biedne
wioski. ie tylko wyprawki - każda
pomoc jest potrzebna - mówi kierownik szkoły Urszula Sadowska.
W Piotrkowicach dyrektor
szkoły przedstawia sytuację równie
dramatycznie. - Większość dzieci
odkupuje stare książki od kol gów.
A i tak nie wszyscy mają komplety.
Nie zmieniamy książek co roku ,
żeby jedne dzieci mogły ię uczyć
po drugich. Jednak zszywanych
podręczników w sztywnych oprawach, które wytrzymują kilka lat,
dziś się nie uświadczy, więc wiele
podręczników mamy w rozsypce.
Szkoda, że wiele wydawnictw produkuje książki , w których ą tabele
czy ćwiczenia do uzupełniania . I to

Uczniom z Mąchoci c wyprawki dał sam premier, ale co
z innych szkół regionu?
wystarczy, żeby na tępne dziecko
nie mogło skorzystać z używanego
podrę znika- m ' wi .
W II LO w Końskich , gdzie
młodzież nie je t najgorzej sytuowana, dyrektorJan zczyrba też
przyznaje, iż zdarza si , ż uczni wie mie zkają y bli ko iebie kupują jedną k iążkę na dwie os by! - W ubiegłym r ku ze typencliurn dla uboż zej młodzieży z
terenów wiejskich korzy tało 52
uczniów. Taki styp ndia p winny być w tym roku także dla równie biednych uczniów z mia t
-mówi.

400 osób

może znaleźć

•

Te
Wciąż odbieramy telefony w
sprawie niebezpiecznych odcinków
dróg. - Skoro nie ma szan na wyeliminowanie kolein w jezdniach,
grząskich poboczy czy głę bokich
dziur, trzeba sygnalizować każde
niebezpieczeństwo - radzą nasi crytelnicy.

Atrapy i patrole

bobranie odbędzie się 21 września

usi

być

Wlasach jest tak sucho,
trzeba szukać z lupą.
mtstrzc.•siMfa w grzybobraniu
rozv,flśllrvna póiniejszytermin.

-Sezon grzybowy jest tylko w
od dawna nie widziajednego grzyba - powienam Sławomir Karasiński
iciel firmy Karex, która sku~
ru no leśne w S tąporkowie .
nadziei na zabawę dali nam
synoptycy z IMiGW w War' którzy obiecują przelotne
eszczu nad regionem.
a wielkie grzybobranie wy21 września. Całą grupę
~JernnE~Po miejsca zabierze auAgencji Turystycznej "Gołd
z Kielc. Potem przyznamy
Króla Grzybiarzy i Króla
. Zwycięzcy mogą też
na atrakcyjne nagrody.
A w pierwszych w dziejach
onu grzybowych mistrzoh , Słowa Ludu" wezmą

fU"' J.-.~ndaLr 711

deszcz ~

Dobry to pomysł, by zwięk
szyć liczbę atrap radiowozów przy
naszych drogach. Konieczny jest
jednak także drugi krok. Chodzi o
to, aby częściej w okolicy tych
atrap pojawiały się patrole " drogówki". Mniej będzie dewastacji,
a także mniej pewności, że skoro
to tylko atrapa, to można przyciskać pedał gazu.

udział: Agnieszka

Bartos, Tadeusz
Burski, Józef Łucak, Jan Zdziech,
Tadeusz Kozłowski , Małgorzata
Bełczy~owska, Janusz Midziak,
Maria S liwińska , Andrzej Strycharz, Mariola Kur, Kazimiera
Skuza, Józef owak, Stanisław
Rak, Marian Jarząbek , Marcin
Pawelec Marian Czekaj Zofia
Oleszek, Artur Gursiel , Justyna
Jaworska, Edward Kacperczyk,
S tanisław owak Stanisław Ziółek, Barbara Wojciechowska, Henryk Macek, Waldemar Młoda , Helena Skowron, Andrzej Rusin
(wszyscy z Kielc), Maria Moskal,
Janusz Szumilewicz (Suchedniów) Jan Sadlos (Mąchocice) ,
Stanisław Drogosz (Bieliny) , Artur Wiliński (Sędziszów) Jadwiga Firmanty (Szumsko) Wanda
Cacek i Stefan Kuzia (Chęciny) ,
Marek Graowski (Warszawa) .
Patronat nad mistrzostwami
objął Władysław Pokrzepa przewodniczący sejmiku wojewódzkiego oraz WSSE.
(ALa)
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Karać

piratów

Jestem za dodatkowym znakowaniem najgorszych i najniebezpieczniejszych odcinków dróg, ale
także za surowszym kilranżem drogowych piratów. Uważam jednak,
że wysokie kary z tych mandatów
w calości powinny być przeznaczane na modernizację dróg i zapobieganie wypadkom drogowym.

Miasta

też groźne

Moim zdaniem , najwięceJ
wypadków jest w miastach, gdzie
nie da się stawiać dodatkowych
tablic ostrzegawczych, bo i tak zginą w gąszczu reklam . Jedynym
rozwiązaniem jest a dobre przykłildy już widzialem np. w Kielcach przy ul. Warsza wskrej częst
sze patrolowanie niebezpiecznych odcinków.

a państwa uwagi i opini
czekamy pod telefonem ul o j
infolinii łub 344-48-16.
(tam)

a

dostaną tysiące

dzieci

zatrudnienie

a

KIELCE. Dziś rozpoczyna się rekrutacja na stanowiska fizyczne do nowo
powstającego hipermarketu " Tesco ".

a b · r odbywa i ę w cza i
Dni Otwartych. trwaj ą one d
dzi ś do 13 wrze, nia. Ka żd go dnia
w godz. 9-12 i o 16 przed tawiciele ,Tesco" opowiadać będą o poszczególnych stanowiskach .
- Jeśli ktoś uzna, że nadaje s ię
na określoną posad wy tarczy że
podejdzie do danego tanowi ka i
wypełni formularz. ie trzebawi c
przynosić CV i listów motywacyjnych. W: zystkie informacje, któr
chcemy uzy kać od kandydata, znajd wać się będą w formularzu -m , wi
Izabela Szurbarczyk z centrum rekrutacyjnego 11 co- Kielce.
ożna starać się o zatrudni ni m.in.na
d h przedawców,
pracownik · w punktu b ługi klien-

Wyższa Sz koła Handlowa
im. B. arkowskiego w Kielcach
demlckim 2002/2003 na Studla Podyplomowe

t/ Czas trwania 1 rok , zaJęc•a w systamie zaocznym co 2 tygodme
t/ Ilość miejsc ograniczona
t/ Dokumenty przyjmujemy do 21 .1X.2002 r.
t/ Program obejmuje 210 godz1n zajęć, m.in.:
"'projektowanie grafiki internetowej, reklamowej i użytkowej
"' grafika internetowa
"'grafika 30 wirtualna (3D Studio ax)
grafika rzeczywista (Solid Works)
"'gra fi a przestrzenna (Photoshop)
"'grafika obiektowa (Corel Draw)
• warsztaty graficzne- prace projektowe
Szczegółowe

informacje pod nr. teł. (Q-prefix-41) 362-35-07, 362-48-29
e-mail: szim@wsh-kielce.edu.pl
322/ng

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Kolejny groźny wypadel< w polsł<im górnictwie

Dożynki

·a rwa

Prezydenckie

Prezydent Aleksander Kwa. niewski powi dział wczoraj na Dożynkach Prezydenckich w .spa le
(Ł · dzki ) , iż je t przekonany, ze Folska zmierza w dobrą stronę, bo naszą
przyszło· ć związali· my z wła n e~ o
wyboru z Unią EuropeJską. a zdję
ciu: dzi wczęta w okolicznościowych
nakryciach głowy z kto ów zbóż.

Rodzinny narkobiznes
Uprawę

konopi indyjskich zlikwidowali wczoraj szczecińscy policjanci . W' ród zatrzymanych jest policjant z Komendy Mi jskiej Policji w
Szczecinie- syn właściciela pos sji.

Sprawdzian dla PO
Liderzy Fiatformy Obywatelskiej
podkreślali podczas wczorajszej konwencji inaugurującej kampanię samorządową, że wybory samorządowe będą
dla partii bardzo ważnym sprawdzian m. Zad klarowali, że Platforrna idzie
po swoje pierwsze prawdziwe zwycię
stwa w poważn j kampanii politycznej.

Konwencja SLD-UP

"Baranina"

był

Zdrowiu górników

przebywających

w szpitalu nie

tala Miejskiego nr l w Zabrzu
Piotr Łydka, górnicy wracają do
zdrowia. -Niektórzy z nich mogą
opuścić szpital już za kilka dnipowiedział Piotr Łydka.
Dokładne przyczyny wypadku bada Okręgowy Urząd Górniczy w Bytomiu.

Prezydent George W Bu h
oraz premier Wielkiej Brytanii
Tony Blair dyskutowali w sobotę
nad metodami postępowania wobec Iraku.
Według Blaira Irak posiada
broń ma owego rażenia i są na to
dowody. - Gdy zaczniemy publikować dowody, myślę, że ludzie
dostrzegą, że nie jest to sprawa
wymy ' lona w ciągu ostatnich kilku tygodni . To prawdziwe i poważ
ne zagroż nie - powiedział Blair.
W podobnym tonie wypowiadał i Bush jeszcze przed naradą

•

Polacy wZatoce
Tymczasem premier Leszek Miller przyznał wczoraj, źe
w rejonie Zatoki Perskiej są polscy żołnierze z oddziałów specjalnych. Premier podkreślił jednak, że Polacy są tam nie w
związku z sytuacją w Iraku, lecz
w ramach międzynarodowej
operacji w Afganistanie. Leszek
Miller nie powiedział, czy polscy
żołnierze mogą uczestniczyć w
ewentualnym amerykańskim ataku na Irak.
wojenną z brytyjskim premierem.
Tymczasem Francja i iemcy
wciąż nie godzą się na jednostronną akcję Amerykanów przeciwko
Irakowi - to efekt , antynarady"
Jacquesa Chiraca i Gerharda
Schroedera.
(PAP)

•

a 1en1e a czołgi

Sobotnia tragedia była kolejnym w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin wypadkiem w polskim górnictwie węgla kamiennego. W nocy z czwartku na piątek w
kopalni "Pniówek': w Pawłowieach
doszło do zapalerua metanu - ran(TAI)
nych zostało 13 górników.

Niebezpieczne
Co łączy niektórych krakowskich
policjantów i prokuratorów z
mężczyzną podejrzewanym o
współpracę z gangiem z Radomska?

Blisko przyjaźnił się z
torami oraz z szefem kra!<
policji Andrzejem 'Czopem
ciekawe, przeciwko di
czyło się w tym czasie kilka
stępowań.
•
JYmczasem sam in s~e
/illdrzej Czop od soboty me
już szefem krakowskiej p
Zrezygnował - jak tłumacz~
powodu złego stanu zdr0\\1
"poczucia odpowiedzialno

O niejasnych związkach policji z podejrzanym biznesmenem
poinformowało wczoraj radio
RMF. Według stacji kilku krakowskich funkcjonariuszy policji i
wymiaru sprawiedliwości utrzymywało bliskie kontakty z areszsłużbę".
towanym Andrzejem K. ..:;;;;....,;;;;;;;;;;~.......-~---,~....-.-o;~~~......-=:
K., znany krakowski diler samochodów, podejrzany jest o wyłudzenie
kilku luksusowych aut.
Kilka tygodni temu
jego sprawę włączono do
śledztwa w sprawie korupcji w radomszczań
skiej policji. Andrzej K.
miał ponoć legalizować

w swoim warsztacie sa- t.:2:..E~~~~~~-:-'7'-'""~:::~~
machody kradzione
przez gangsterów. 'TYmczasem, jak twierdzi
RMF Andrzeja K. widy- L--------------wano na meczach Wisły
Kraków gdzie miał miejce w loży honorowej.

Gołe"

filmy sposobem na wzrost

r o la narodu

icmiecki deralny Urząd Kryminalny (BKA) k rzy tal prz z wiei
lat z u ług Jer mia za Baran ki
jako informatora, choć podejrzewał
że ma on związki ze wiatem prze tęp
czym- p dał w najnowszym wydaniu
tyg dnik ,Der piegcl' .

Kandydatka na posłankę szwedzkiego ugrupowania chrześcijańskiej
demokracji wierzy, że znalazła
niezawodny sposób na zwiększenie
przyrostu demograficznego.

Śmiertelny "Siniaku"
Dwadzieścia

4

niebezpie-

Janusz Wojciechowski
ny, czy nie obawia się o
nepotyzm, twierdzi, że nie
wał żadnej roli w zatrud
brata, a jego kandydatura
zgłoszona przez starostę
go.
-Trudno ode mnie
bym szkodził przy
brata- mówi Wojci
rozmowie z dziennin.<UL.'-1"' 10.
z telewizji marszałek
kandydatura jego brata
lepsza i dlatego została
O sprawie obsad
rowniczych stanowisk w
przez ludzi PSL i SLD gło
biło się kilka dni temu .
Szef agencji Ale ks
Bentkowski odpiera
c partyjnienie ARiMR.
się stanie, jeśli kontrole
Europejskiej potwierdzą te
ty, odpowiada, że czeka na
tatorów z Unii.
(Radio

arada ojenna związki

informatorem

ofiar ś miertelnych
i trzy osoby zaginion to najnowsz
bilans przejścia nad południm ow chodniroi Chinami tajfunu., inlaku '', podały w nicdzielę władz lokalne oraz chińskie media.
(PAP)

zagraża żadne

czeństwo

Blair i Bush: Irak to zagrożenie

Amerykanie i Brytyjczycy są zgodni
co to tego, że Irak stanowi zagroże
nie dla całego świata i konieczne
jest odsunięcie Saddama Husajna
od władzy.

Edukacja, rOZ\ ój, praca" - takie ha ło b dzi towarzy zy' koalicji
LD-UF podcza kampanii w wybora h am rządo ch . Cel m koalicji
j t uzy kanie w wyborach d
jmik w woj wódzkich wyniku p doboeg do t o sprzed 4lat. a konw ncji
poJawiła ię też znana z kampanii
LD-UP prz d wyborami parlamentarnymi Dorotk .

rodzinie
nie szkodzi
Grzegorz Wojciechowski, brat
wicemarszałka Sejmu Janusza
Wojciechowskiego (PSL), został
szefem oddziału Agencji Resl'rutl. .
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa
w Rawie Mazowieckiej.

47-letni g6rnik zginął, a pięciu
odniosło lekkle obrażenia
po wstrząsie, do kt6rego doszło
w sobotę nad ranem w kopalni
" Bielszowice " w Rudzie Sląskiej.
To kolejny w ciągu kilkudziesi ci u godzin wypadek w polskim
górnictwie węgla kamien~ego .. ~
piątek wybuch w kopalm. "P!uowek" spowodował obrazema u
ośmiu górników.
Sobotni wstrząs górotworu specjaliści określają jako silny. Jego epicentrum znajdowało się ok. 7 5 metrów przed frontem ściany, gdzie pracowali
górnicy. Wstrząs spowodował
tąpnięcie. Powstał podmuch ,
którego siła podrzuciła górników do góry. Jeden z nich uderzył o obudowę chodnika, ponosząc śmierć. Osierocił dwoje dzieci.
Wypadek miał miejsce 840
metrów pod ziemią. W sumie w
strefie zagrożenia znajdowało się
31 górników -czterech mężczyzn
trafiło do szpitala. Jak poinformował wczoraj lekarz dyżurny Szpi-

Marszałek

Około czterdziestu czołgów wjechało w nocy z piątku na sobotę do miejscowości
Deir eiBalah w rod owej części Strefy Gazy. Operacja miała na celu aresztowanie
jednego człowieka. Na zdjęciu: Palestyńscy cttłopcy obrzucają kamieniami izrael·
ski ch żołnierzy zajmujących pozycje w obozie dla uchodźców Amaari w Ramallah

Tere a Kirpikli, radczyni z
Skoevde na południu Szwecji.
zaproponowała żeby w obotnim
programie t lewizyjnym nadawano wyłącznie filmy pornograficz-

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

ne . Jej zdaniem pornogr
najskuteczniej zy środek
budzenie życia sek ua l
szwedzkich par i 7wiP.k~n~n,c•
by urodzin w Szwecji.
Posłanka chciałaby

i

my porno były nadaw ali
szwedzkiej telewizji przeZ
obotę . - Myślę, że \i ięk ze
dzi lubi pornografię chocl..chce się do tego przyznać
radczyni.
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ędzynarodowe Pol<azy Lotnicze Air Show 2002 w Radomiu

iał
100 tysięcy widzów obejrzało
:trutłlllltmrJowe pokazy lotnicze w
radomskiego Air Show.

l

kazów dokonał dowódca polskiego lotnictwa gen. Ryszard Olszewski. Później na niebie pojawiły się
myśliwce MiG 21, rozpoczynając
wojskowy blok pokazów.
Tradycyjnie już obejrzeliśmy
samoloty wielozadaniowe, startujące w przetargu na wyposażenie
polskiego lotnictwa wojskowego:
Mirage, F-16 i Grippen. Głosy widzów były podzielone, choć chyba
najwięcej pochlebnych opinii zebrał za efektowne ewolucje kpt. Ed
Casey z USA, dystansując pilotów
Grippena i Mirage'a.
Atrakcyjnie, znacznie lepiej
niż w 2001 roku, zaprezentował
się jedyny na świecie produkowany seryjnie samolot pionowego

mi nato prawdziwe pol bitwy. o
dzięki śmigłowcom Sokół, Mi-24
i Mi-8 z Lotnictwa Wojsk Lądo
wych. Przy ogłu zających wybuchach petard publiczno'' b jrzała desant na pozycje prz ci wnika.
Swoimi umiejętno' ci a mi popisywali się też lotnicy Marynarki Wojennej z Gdyni na śmi łowcu nakonda, którzy pokazali, jak wyglą
da akcja ratowania rannego.
Wrażenie zrobił pokaz akr bacji na czterech ciężkich śmi
głowcach szturmowych Mi-24 z
Wojsk Lądowych WP. O tym, jakie
figury akrobacyjne można "wycisnąć" z tej maszyny, pokazali też
lotnicy ze Słowacji.

Jaguary i Orliki
Solą wszystkich pokazów są
zespoły akrobacyjne. Zagranicznych zabrakło, może za wyjątkiem

pary francuskich Jaguarów, tworzących ekipę" Raffin Mike".- ie
ma akrobatów! - mówiło wiele
przecież w pokazach
uczestniczyły krajowe zespoły:
"Iskry" z Dęblin!! , "Orliki" z Radomia i "Grupa Zelazny" z Zieło-

osób, ale

chwilę po wylądowaniu
nej grupy spadochroniarzy,
kości trzech kilomeze śmigłowca Mi 8, na
wiły się biało-czerwo

z Dęblina. ·otwarcia po-

ajwyraźniej jednak nie doceniono umiejętności lotników z
Radomia i Dęblina, którzy nie są
przecież zawodowcami, jak np.
"Frecce Tricolori" z Włoch.

niezastąpiony
W i lu widzów Air Show był
zawiedzonych kom nt rz m. Co

Sznuk

st.a rtu, brytyjski Harrier GR-7 .
-Wreszcie lata wyżej, bo rok temu
wisiał tylko tuż nad pasem startowym- mówili widzowie.

Wojna

śmigłowców

Tuż

przed godz. 14 lotnisko
na Sadkowie przez chwilę przypo-

.
wrzesn1a
,

odmieni
Twoje
życie l

Słowoludu
TWOJA
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Premier pojawił się na pokazach w otoczeniu generałów i ministrów
nej Góry, które przygotowały cie- prawda, w sobotę na lotni ku pokawe wiązanki figur akrobacyj- jawił się Tadeusz Sznuk (zwany
nych. A "Orliki" po raz pierwszy najlepszym pilotem w 'r'd dzienoficjalnie zaprezentowały tzw. nikarzy), ale tylko w roli widza.
smugacze, czyli urządzenia do wy- - Gdyby on siedział przy mikrofotwarzania dymów.
nie, tak jak w poprzednich latach

o id la u
KRAKÓW. Setki ludzi, takie z Kielc
i Radomia, zjechały na casting
"Idola". Jury programu jak zwykle
było bezlitosne.
ikt nawet nie próbował liczyć tłumu chętnych do kariery,
którzy stawili się w sobotni pora-

Gorzej było tym, którzy nadal tło
czyli się w kolejce przed budynkiem. Ktoś zemdlał, część osób zr zygnowa ta. - Prze lu chamy każde
go, niech część idzie na kawę!
- wołali przez m gafon zmęcz ni
ochroniarze, ale na tłumie nie r biło to wrażenia . - My p' jdziemy,
a wyzwini cie int re i już po na-

Oblężenie stoisk
Trady yjni już uw g
d z, w przyciągały to i ka pr d uc nt'w sam l t'w w j k wych.
Zaint r s wanie materiałami reklamowymi był tak ogr mnc, ż
np. w pawił nie firmy Da ault
(Mirage 2000-5) pojawiła ic; na
drzwiach kartka: " zapecz k już
nie ma". Uk nt nt wani byli ludzi wych dzący z eks p zycj i
Syst m (Gripp n) i Lockh cd
Martin (F-1 ).
Wici osób glądało też tzw.
wy tawy tatyczne - np. stoi ka z
literaturą poświ coną l tnictwu
czy wyst wę m dełi. - Przyj chaJem do Radomia z ynem i jeg
kol gami. Liczymy na t , że uda
ię kupić jakiś ciekawy model
- p wi dział nam Krzysztof pustek z Ostrowca.
(u )

Y
zko-

nek przed krakow kim hotelem
"Sofitel". - a pewno je t ich 3-4
tysiące- mówiła producentka programu Katarzyna Szatańska .
W tłumie napierającym na
ochroniarzy czekała m.in.
Agnieszka Czep l ka ze karży
ska. - am dwie koleżanki jako
wsparcie duchowe. Zaśpiewam coś
z repertuaru Kasi Kowalskiej ale
jestem tak zdenerwowana że nie
mogę sobie nawet przypomnieć
tytułu - mówiła. Grzesiek ze Staszowa podchodził d sprawy pokojniej. - ie źle śpiewam w i c
powinno być dobrze - mówił.
Z każdą minutą w hotelu pojawiało się coraz więcej o ób
z numerami na pi er iach. W korytarzach zaczęły brzmieć gitary
i śpiew, atmo fera się rozluźniła.

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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I<olejne firmy zapowiadają zwolnienia

Gdy brakuje
pieniędzy

Blisko 1, 5 tys. os6b straci wnajbliż
szym czasie prac, wprzedsl,biorstwach regionu ~wlętokrzysklego.
Zapowiedt zwolnień zgłosiło prawie
pięćdziesiąt firm.

Jak nas poinformował wicedyrektor Urzędu Statystycznego w
IG lcach Andrzej Włoch, zwalniać
zamierzają w równym stopniu
przedsiębiorstwa publiczne, jak i
prywatne. Efekt już da się przewi-

Wkrótce przed tymi tablicami pojawią się kolejniludzie

dzieć: możemy się spodziewać

kolejnego wzrostu poziomu bezrobocia. Przypomnijmy, że na koniec lipca stopa bezrobocia wynosiła u nas 18 proc. (rok wcześniej 17,3 proc.). Nadal, jednak na ąe
innych regionów Swiętokrzyskie
wypada nie najgorzej. Liderami
niechlubnej statystyki najwyższe
go bezrobocia są Warmińsko-Ma
zurskie (28 proc.), Lubuskie (24,9
proc.) i Zachodniopomorskie
(24,2 proc.). Na drugim biegunie
lokują się tradycyjnie Małopolskie
(13,4 proc.) i Mazowieckie (13,5
proc.).
Jak mylące bywają statystyki,
pokazuje jednak przykład Radomia i terenów byłego woj. radomskiego, gdzie stopa bezrobocia
przekracza 20 proc. Radomianie
traktowani są jednak jako mieszkańcy woj. mazowieckiego, w którym bezrobocie należy do najniż
szych w kraju, przez co w alarmujących informacjach o "zagłębiach
bezrobocia" w ogóle ich nie widać.
Spośród powiatów woj. świę
tokrzyskiego największy udział
bezrobotnych mają: skarżyski
(27,2 proc.), konecki (25,3 proc.),
ostrowiecki (25, l proc.) oraz starachowicki (25 proc.). Stosunkowo nieźle jest w kazimierskim (9,2
proc.), huskim (9,4 proc.) i piń
czowskim (10,9 proc.).
(pot)

wostatnich latach tysiące bezrobot-

nych korzystało z r6żnego rodzaju
szkoleń zawodowych. Teraz, gdy
brakuje na nie pieni,dzy, Urząd
Pracy próbuje szukać możliwości
bezpłatnych szkoleń.

W tym roku na szkolenie bezrobotnych Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu ma do dyspozycji
około 200 tys. zł, z czego 100 tys.
zł w ramach Programu "Pierwsza
Praca". Aby objąć szkoleniami
wszystkich chętnych, potrzeba trzy
razy tyle.
Tegoroczny limit pieniędzy
już został wyczerpany. Dlatego
PUP szuka innych możliwości organizowania szkoleń, bez angażo
wania własnych pieniędzy.
- Rozmawiamy z wieloma
ludźmi, firmami, aby przeprowadzili cykle szkoleń za darmo - mówi
Józef Gwozdowski, dyrektor PUP
w Radomiu.- Pierwsze efekty tych
zabiegów już są widoczne.

Grupa 40 bezrobotnych
na bezpłatnych kursach·
niemieckiego i angiel ·
się

może niedługo będzie
zajęcia nauczyciel języka
go. Bezrobotni poznają
podstawy języka, aby
mieć się w podsta"'""'"'"h

stiach w razie wyjazdu
-Mamy sygnały, że
nie potrafi za granicą zapytać
gę, poradzić sobie w
utraty dokumentów.
bezradne - mówi J. Gw·ozc1ow~
We wrześniu l
nych pójdzie na kurs
wy. Jest też pomysł, aby
metodą organizować
podstaw księgowości i
wości czy też kursy z z

wadzenia samodzielnej
ści gospodarczej. Jak się
sporo bezrobotnych. kt ·
przeszłosci przeszli podobne
lenia, decydowało się późni
założenie własnej firmy.
KRZYSZTOF

Kupon upoważnia do zamieszczenia jednorazowego, bezpłatnego ogłoszenia wrubryce .Szukam

OFERTY POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY
Powiatowy Un.ąd Pracy
w Radomiu
Ekonomista- ab olwent
El ktryk- ab olw nt
Fryzjer- ab olwent
Kierowca- absolwent
Księgowa- ab olwent
Kucharz- absolwent
Magazynier-ab olwent
Obuwnik szwacz- absolwent
Pracownik administracyjno-biurowy
- absolw nt
Pracownik fiZYczny- absolwent
Pracownik gospodarczy- absolwent
P.ycholog- absolwent
Recepcjonistka- absolwent
Sprzedawca- ab olwent
Sprzedawca księgarz- ab olwent
Ślusarz . absolwent
Technik fizjoterapii- absolwent
Thchnik obróbki skrawani m- absolwent
Technolog przetw ' rstwa mięsa- abolwent
Akwizytor
Asy t nt wydziału infonnatyki
Bl charz dekarz
El ktromechanik pojazdów samochodowych
fJ ktromonter

FJektronik
FJektryk
Fryzjer
Główny księg

wy
Handlowiec
lnspektor ds. kredytów
Kierowca B C, E
Kierownik budowy
Kierownik serwisu
Krawiec
Krojczy
Lekarz
Mechanik maszyn budowlanych
Mechanik pojazdów samochodowych
Murarz, tynkarz
Nauczyciel zawodu na dziale obróbki mechanicznej tokarz-frezer

a uczyciel technologii żywienia
Obuwnik szwacz
Operator traka poziomego
Operator wózków widłowych
Opiekunka domowa
Pracownik administracyjno-biurowy
Pracownik pomocniczy w szwalni- obsługa maszyny formującej
Przedstawiciel regionalny
Spawacz
Specjalista m tod promocji
~ przedawca części samochodowych
Siusan
Thpicer meblowy
TechnikRTG
Powiatowy Urząd Pracy
wiGeleach

e Chemaclin Export, ul. Oknei
l SB, Ki lce, teł. 344-55-89

- poszukuje do pracy na kontrakcie osób ze znajomo cią języka niemieckiego w zawodach: robotnik produkcji pomocnik w kuchni pracownik bez stażu pracy z wykształceniem
'rednim zawodowym stolarz budowlany malarz i lakiernik maszynowy i
samochodowy, robotnik do montażu
ru zto ań, elektryk, 'lusarz spawacz
z uprawnieniami: 141 TSW W22 wm
t03 0048-H-L045 nb 141 T WW22
wm tO D168 H-L045 ss nb 141 tS
W22 wrn/run tO P bs ng, 141 tSW
W22 em/nm t08 D 168 PF rot bs ng
131P WW22 wm t14 PCb nb; kie~
rowca z prawem jazdy kat. C i D
e ORDFA PqLSKA lbwarzystwo Ubezpieczeń na Zyci S Kielce
ul. W sola 47/49, teł. 343-10-84, zatrudni kierownika i agentów ubezpieczeniowych.
. e Towarzy _two Ubezpieczeń na
Zycie POLIS - ZVCIE, Oddz. w Kielcach, ul. Czarnawska 22, teł. 346-2673, 343-10-08. zatrudni kierownika
oraz agentów ubezpieczeniąwych.
e ZURICH T.U. na Zycie S ,
Kielce, ul. Duża 20, teł. 344-64-74,

345-26-62, zatrudni agentów ubezpieczeniowych z wykształceniem
min. średnim oraz własną działalno
ścią gospodarczą.
Towarzys~o

e
Ubezpieczeniowe COMPENSA Zycie SA, Przedstawicielstwo w Kielcach, Kielce, ul Zagnańska 27 , tel. 363-13-12, zatrudni
asystentów oraz agentów ubezpieczeniowych.
e Exbro - Korporacja Usług Finansowo-Ubezpieczeniowych, Kielce,
ul. Manifestu Lipcowego34, teł. 33-26962, zatrudni: doradców finansowoubezpieczeniowych z wykształceniem
min. średnim.
e EKSPERf, Sandomierz, ul. Retmańska l, teł. 0605-208-613,0503-047547, zatrudni doradców-agentów dyrektora oddziału z wykształceniem
średnim, mile widziane zezwolenie
PUNU.

e Towarzystwo Ubezpieczeniowe I TERPOLSKA Kielce ul.
Warszawska 34, teł. 344-16-94,34484-63 w godz. 8 - 16 zatrudni agentów ubezpieczeniowych i kierowników grup z wykształceniem min .
średnim, mile widziane zezwolenie
PU U.
e Towarzystw9 Ubezpieczeniow WINTEKrHUR2YCIESA, Kielce,
ul. Paderew kiego 48, teł. 362-09-10,
0609-202-273, zatrudni osoby z doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych lub prowadzących własną
działaino, ć gospodarczą na stanowisku doradcy finansowego z wykształ
ceniem średnim łub wyższym.
e SZKOłA JAZDY Ki l ul. Pdderew kiego 14 teł. 366-11-80 zatrudni: - o oby z własnym samochodem
marki ST R 1142 (możliwo'ć przezkolenia na instruktora nauki jazdy),
-instruktorów nauki jazdy.
e P onolit, Kielce. ul. Leszczyńska 45, tel. 369-27-66,344-32-80,
zatrudni·

- przedstawiciela handlowego na giwania się nowoczesnymi
terenie woj. świętokrzyskiego- wyma- mirr
Firma oferuje: pracę
gania: zdolności negocjacyjne, umiejęt
zwań, wynagrodzenie odrKJWieQJI!
ność pracy w dynamicznie zmieniają
cym się środowisku, samochód osobo- osiąganych wyników, om;KOili!IL
kwalifikacji i umiejętności w za
wy na okres próbny;
-kierownika ds. sprzedaży- wy- nich finnach.
Aplikacje z aktualnym
magania: doświadczenie w nawiązy
waniu i utrzymywaniu kontaktów ze prosimy przekazywać tylko
strategicznymi partnerami, biegła zna- respondencyjną.
jomość języka angielskiego, doświad
e Firma poszukuje
czenie na podobnym stanowisku, wy- księgowego lub klero~ma~a
nansowego z grupą inv~alidzłcą.
kształcenie preferowane budowlane,
sze informacje pod nr. telefonu
zdolności negocjacyjne, umiejętność
pracy w zespole, dyspozycyjność.
40.
e PTHUP ,;wOJTRANS", Ję
drzejów, ul. Głowackiego 50, teł. 38612-52, zatrudni inżyniera robót drogowych z kilkuletnim stażem pracy oraz
uprawnieniami.
e Zakład Doskonalenia Zawodowego, Kielce. ul. Paderewskiego 55,
teł. 346-48-61, zatrudni spawalnika z
wykształceniem wyższym technicznym do kierowania ośrodkiem spawalniczego, z uprawnieniami egzaminatora, uprawnieniami pedagogicznymi.
e TOWARZYS1WO UBEZPIECZFŃ
życrn SA Kielce, Paderewskiego 48, tel. 362-09-1 O, zatrudni doradców finansowych.
e Firma zatrudni pielęgniarkę
środowi kową z wykształceniem wyż
szym magisterskim lub licencjatem
bądź osobę z kursem kwalifikacyjnym
środowiskowym lub ,rodowiskowo-rodzinnym. Kontakt pod numerem telefonu 0604-17 4-142.
e BLB-BICK Sp. z o.o., 25-671
IGelce, ul. Batalionów Chłopskich 61,
zatrudni dyrektora handlowego, wymagania: wykształcenie wyż ze, biegła znajornoś' języka niemieckiego,
doświadczenie na kierowniczym stanowisku, kreatywność, talent organiZgłaszanie ofert
zacyjny, znajomość rynku budowla- codawcóww PUP w .KiE~lcaiCn.
nego, umiejętność tworzenia sieci dys- berga 4, stanowi ko 35, teł.
trybucji produktów umiejętność posłu- do37, wew.535.
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nowi ludzie, nowe
czte,rnas·tu latach
WIOSZCZOIWSkl Zakład
Urządzeń Elektrycznych
rozwija, chociaż kłopoty
nie ominęły takie
energetycznej.

samodzielnej działalności
i nie planowałem w· ełkich inwestycji, zagranicznych kontaktów,
mierzenia się z najlepszymi w Europie. Cały czas pamiętałem tylko
o jednym: żeby robić rzeczy najwyższej · jakości. Reszta przyszła
niejako przy okazji.
Obecnie ZPUE S .A. tworzy
Grupę Kapitałową, w której skład
wchodzą: ZPUE-GZE Gliwice,
Elektraprodukcja - ZPUE w Nowym Sadzie (Jugosławia) oraz
ZPUE Bułgaria w Sofii. Od 2000 r.
spółka jest notowana na warszawskie Giełdzie Papierów Wartościo
wych. We włoszczowskiej firmie
pracuje teraz 575 osób, czyli o
około 40 więcej niż jeszcze pół
roku wcześniej.
Większość (85 proc.) wyrobów produkowanych przez ZPUE
S.A. trafia na rynek polski. Niezależnie od sprzedaży na rodzimym
rynku energetycznym, ZPUE S.A.
od kilku lat sprzedaje z powodzeniem swoje wyroby poza granicami Polski. Głównymi kierunkami
eksportowymi spółki są Rosja, Litwa, USA, Niemcy, Czechy, Słowa
cja, Ukraina, Wielka Brytania,
Bułgaria, Jugosławia oraz kraje

•

IZ

Y

arabskie. W najbliższych lat ch
zakład zamierza znacznie zwięk
szyć eksport swoich wyrobów. Ma
się tym zająć m.in. nowo utworzony dział eksportu.
-Tworzenie, jak również póź
niejsze wprowadzanie do pr dukcji nowinek technicznych możliwe
jest dzięki prężnie funkcjonujące
mu w finnie działowi techniki i rozwoju. Pracujący w tym dziale mło
dzi inżynierowie, wypo ażeni
w nowoczesny sprzęt komputerowy
oraz najnowsze programy do projektowania i konstruowania w przestrzeni, wdrażają w życie najbardziej
zaawansowane rozwiązania techniczne - mówi B. Wypychewicz.
Zdaniem zarządu firmy dobre
perspektywy dla spółki daje trwająca prywatyzacja sektora energetycznego. - Po wejściu do zakła
dów energetycznych inwestorów
strategicznych zyskają one dostęp
do wiedzy, technologii i nowoczesnych metod zarządzania, a przede
wszystkim kapitał na inwestycje
rozwojowe. Dla na oznacza to
dużą szansę na zwiększone zamówienia- mówi dyr. ds. finansowych
ZPUE S.A. Ryszard Iwańczyk.
(pot)

Nowa fabryka wcałej okazałości

Niechaj nam się praży i Z takim
okrzykiem powitał zarząd Grupy Atlas
uruchomienie nowej linii technologicznej prażenia gipsu w ZPG Dolina
Nidy w Leszczach koło Gacek.
Piątkowa ur czy to · ć zgromadziła kilku t g ści Atla a z całego kraju . Tradycyjne " to lat"
odegrała Orkiestra ymf niczna
Katowickiego Holdin u Węglowe
go, a całą impr zę, rozp czętą
w L zezach, a zak ńczoną ban-

kietem w kicleckim •xbudzie, poprowadził znany pr z n t r telewizyjny ławomir iezicnicw ki.
Jak powiedział prezes Zakła

dów Przemy lu Gip ow g Dolina idy Jac k K źlecki, w L szczach tanęła najn w czc'nicj za
w Pol c , a być m że i w uropic
in talacja d raż nia gipsu. Zdolność produkcyjna zakładu to225 ty .
ton rocznic; tła wydał n tę inwestycję 54 mln zł.
ic t ty, t
pieniądze nic zamienią ię na
n we miej ca pracy, do b ługi
now j linii t chnol gi znej wy tarczy już teraz pracująca w Dolinic
idy załoga
Z okazji twarcia n weg zakładu Grupa Atla przekazała
25 tys. zł na rzecz p cjalnego
Ośr dka Szkolno-Wychowawczego w Pińczowie . To nie pierwsza
tego typu darowizna firmy. Kupując w 2000 r. Dolinę
idy tlas
sprezentował pogotowiu w Pińczo
wie karetkę ratunkową, od począt
ku wspierał też pińczow ki O W.

gi Kielce

świ ętowały dziesięć lat istnienia firmy

•

zek na u
,.-... ".L''"" przemówienia,

"z batutą i humoruncumlrmii Świętokrzyskiej pod
Niesiołowskiego,
Tak dziesię-

•mrtscilł bankiet.

istnienia firmy świętował
Targów Kielce.

-

~ przed jubileuszowym
em w Kieleckim Centrum
naEroclv odbierali laureaci
się właśnie X edycji
arodowego Salonu PrzeObronnego. Było to najw dotychczasowej histoSalonu; wśród wystawbyły firmy z dwudzielinc:t, .. świata. Ludzie z bran-

ży i cywilni hobbyści mieli szanse
obejrzenia tego wszystkiego, co
armii może się przydać, począw
szy od butów żołnier kich, a na
czołgach i śmigłowcach skończyw
szy. Wśród firm wyróżnionych statuetkami ,Defender ' znalazły się
m.in. IMS Griffin- za taśmy gąsie
nicowe z nakładkami gumowymi,
Fabryka Broni tucznik Radom
- za zestaw treningowy BRS 00 FX,
Huta Stalowa Wola- za koparko-ładowarkę 9.30 i Wojskowe Zakłady Uzbrojenia nr 2 -za modernizację przeciwlotniczego ze tawu
rakietowego dalekiego zasięgu
S-200 WE. Oprócz tego minister
skarbu państwa nagrodził Stomil
Poznań za opony do transportera

LUDU 9 WAZEŚ lA 2002 NR 209

kołowego, a minister obrony narodowej - Woj kowe Zakłady
Uzbrojenia nr 2.
Jak już informowali 'my, dla
uświetnienia wojego jubil u zu
Targi Kielce wy tawiły na licytację zkic do obrazu 'wiatowej ła
wy grafika rodem z Kielc - Rafała
Olbińskiego . ab
cą dzieła została - płacąc 5 tys. zł - firma
itex. Pieniądze te zostały przekazane na rzecz Świętokrz skiego
Stowarzyszenia Dzie i i ł dzieży Specjalnej Tro ki. \ czasi
uroczystości w Ki leckim C ntrum Kultury czek odebrała r prczen!ująca stowarzy zen i Kryst na Sciwiar ka.
(pot)

Odznaczenia dla

załogi

Targó

Raczyński

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Fliper, IRA, Dżem i Piersi zagrały na Kadzielni

Święto Żelaza i Stali w Chlewiskach

Enigma
bez tajemnic

·eczó.r z .rocki e

~

umiejętnościami popisywał się

także kowal Stanisław Moćko ze
Strawczyna. Przez cały czas swoje
wyroby prezentowali lokalni twórcy ludowi. Uczestnicy licznych
konkursów otrzymali m.in. nagrody'uftJndowa!le przez "S~'
podczas Święta Żelaza i Stali.
Swięto Zelaza i Stali bardzo
Pokaz Enigmy, której zasady przypadło do gustu uczestnikom
imprezy. - Mieszkam w okolicy, ale
działania odkryli polscy matematycy, był z pewnością gwoździem nigdy nie miałam okazji zwiedzić
wczorajszego święta w Chlewi- zabytkowej huty żelaza. Cieszę się,
skach. Kiedy inżynier Jerzy Jasiuk, że zorganizowano to święto i mam
dyrektor Muzeum Techniki, przed- nadzieję, że będzie ono odbywać
się co roku - powiedziała Anna
stawiał historię maszyny, wokół
estrady zebrali się j dorośli, i naj- Szwugier z Załawy, która przyszła
na festyn z rodziną z Chlewisk.
młodsi uczestnicy imprezy, którzy
Beata Nowak przyjechała do
z zapartym tchem słuchali jego
Chlewisk wraz z mamą i bratem
opowieści .
Ale ,Enigmą nie była jedyną Pawłem z Przysuchy. - Wracali z
Radomia, z "Air Show" i po droatrakcją Swięta Zelaza i Stali. Tuż
za bramą huty żelaza na zwiedza- dze,do dofi1U postanowili wstąpić
na Swięto Zelaza i Stali. - I huta, i
jących czekały zabytkowe samochody. Wśród nich bugatti dokto- pokazywana dzisiaj słynna Enigra Jerzego Sokołowskiego i fiat ma zrobiły na nas duże wrażenie.
Iwona i Adam Ziębowie przyllOOp Katarzyny i Łukasza Wykrotów z Radomia. Miłośnikom mo- jechali do Chlewisk z Radomia.
toryzacji podobał się także złożo Chociaż pan Adam związany jest
ny dwa tygodnie temu automobil z Chlewiskami zawodowo, jego
żona po raz pierwszy miała okazję
będący kompilacją BMW, mercedesa i jagura. Wszyscy goście im- zwiedzać zabytkową hutę. - Zroprezy kierowali swoje kroki do biła na mnie ogromne wrażenie.
e pojawił się kielecki
Fliper
zabytkowej huty żelaza.- Warto ją Szkoda tylko, że tak niewiele osób .
skać i zaśpiewać piosenki razem z
wie o jej istnieniu. Na Zachodzie
zwiedzić. To jedyny taki zabytek
wokalistą IRA. Afl?.fiteatr pękał w
w Polsce i jeden z nielicznych w takie zabytki są znakomicie wy- Wsobotni wiecz6r w amfiteatrze na
eksponowane. Zarabia na nich kieleckiej Kadzielni kilka tysięcy ludzi szwach, a czarne chmury, które
całej Europie - przekonywał Stazapowiadały burzę, rozpłynęły się.
gmina, zarabiają mieszkańcy. bawiło się na koncercie znanych
nisław Threk, kustosz huty żelaza i
Po
koncercie wszyscy zgodnie
zespoł6w polskiej sceny muzycznej.
Może
z
czasem
będzie
tak
też
w
"chodząca skarbnica" wiedzy na
twierdzili,
że Gadowski i jego zeChlewiskach - stwierdziła pani
temat Chlewisk i okolicy.
spół byli tego wieczoru najlepsi.
W
wielkim
koncercie
na
KaOd rana prezentowano też Iwona Zięba.
wytop żelaza w dymarce. Swoimi
ILONA JUSZCZYK-PECKA gzielni, zorganizowanym z okazji
Swięta Kielc wzięły udział zespoły: Fliper, Dżem, IRA oraz Paweł
Kukiz i Piersi. Na sobotni koncert,
pomimo zapowiadającej się burzy,
do amfiteatru przyszło kilka tysię
cy osób.
Jako pierwszy zagrał kielecki
Fliper, rozgrzewając publiczność
utworami, przy których chętnie
wszyscy się bawili. Długo kazał czekać na swój występ Dżem. Ponad
20 minut tlwało montowanie sprzę
tu muzycznego artystów, aż zniecierpliwieni widzowie zaczęli krzyczeć i gwizdać. Wreszcie na estradzie pojawił się zespół. Jednak nawet fani stwierdzili, że w sumie jedynym utworem, przy którym moż
na się było pobawić była bardzo
znana piosenka .~isky" - a i to
nie do końca, gdyż w jej trakcie
Kielczanom podobał się występ radomskiej grupy IRA
wdarło się na scenę kilkunastu mło
dych ludzi. -Dżem nas dzisiaj barOstatnią atrakcją wieczoru
podziękowała im za to gro
dzo zawiódł- mówili fani.
był Paweł Kukiz i grupa Piersi.
brawami. Kukiz i Piersi
Wreszcie pojawił się długo Przed północą Kukiz zaczął zachę- się zwłaszcza młodym W l
oczekiwany i ostatnio popularny cać widzów do wspólnego śpiewa- Kontwwersyjne teksty nie
radomski zespół IRA z Arturem nia. Kilka utworów "na góralską dziły większego entuzjazmu u
Gadowskim na czele Publiczność nutę" i kilka przebojów pozwoliło rosłej części widowni.
Od rana prezentowany był wytop żelaza w dymarce
mogła poskakać, potańczyć, klatym, którzy jeszcze zostali w amfi- zakończył się około pierwsz
nocy.
KAROLINA a~~.~~~
Zarząd Miasta i Gminy w Kozienicach,
·-----------------------~
Zarząd Gminy w Smykowie
~l
Jeśli ktoś chciał zobaczyć słynną
niemiecką maszynę do szyfrowania
Enigmę, nie musiał jechać
do Warszawy. Można ją było
podziwiać wczoraj w Chlewiskach

26-900 Kozienict; uJ. Parkowa 5
oglas::a pr:.etarg nieogranic::ony

26-212 Smyków, pow. konecki

przetarg nieograniczony
na wykonanie odnowy nawierzchni z masy bitumicznej
grub. 4 cm drogi gminnej nr 1544011
w Cisowniku ode. długości 800 m.b.
1. Wymagany termin realizacji zamówienia od dnia 3.X.2002 r. do

na wykonanie aktualnych matryc lewostronnych
dla potrzeb opracowania miejscowych planów zago podarowania
prustrzeonego wraz z aktualnymi wykazami właścicieli działek
położonych w granicach wyznaczonyth terenów l dziale
położonych

w bezpośrednim s~edztwi~

~~~--~------- ·

Termin realizacji: do dnia 30.X.2002 r.
Fonnularz specyflkacji istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie
Urz~du Miasta i Gminy Kozienice, w pok. 124. O obami uprawnionymi do kontaktów
z oferentami są: pani Maria Bartosiewicz i pan SławomirTokarczyk, teł. (048) 611-71-52,
w godz. 7.30-15.30.
Termin składania ofert- do dnia 23.1X.2002 r. do godz. 11, w pok. nr Hl Urzędu
Miasta i Gminy Kozienice.
Otwarcie ofert- dnia 23.1X.2002 r., w pok. nr 212 Urzędu Miasta i Gminy
Kozienice o godz.I2.15.
Kryteria wyboru ofert:- cena l 00 proc.
W przetargu mogą brać udział oferenci spełniający warunki zawarte wart. 22 ust 2
ustawy o zamówienia publicznych.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązujących preferencji
krajowych.
~
18 7

8

~

ogłasza

dnia 16.X.2002 r.
2. Specyfikacja Istotnych Warunków do nabycia w Urzędzie Gminy
Smyków. Cena 25 zł.
3. W p~etargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymogi
specyfikaCji.
4. Termin składania ofert upływa dnia 23.1X.2002 r., godz. 9.30.
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.1X.2002 r. o godz.10 w Urzędzie
Gminy Smyków (sala konferencyjna).
6. Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji
krajowych.
7. Przedstawiciel Zamawiającego upoważniony do kontaktów
Oferentami- Mirosław Jarzyński, tel. 373-91-84. od godz. 1odo godz. 15.

L:.

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

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

Dżem bez Ryszarda Riedla to
nie to samo co kiedyś
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zakończenie

festiwalu

•

l

i organy
stadion i tereny ekskilkanaturystów, wczasowiI miesz kańców wszystkich
naszego województwa.
opisały rzesze VIP-ów
ludzi codziennego trupierwszych można było
w tłumie po kotylionach
· zbóż w klapach .
Dm~vn.kom nadano wspaniai na długo przed mszą
dziękczynną na stadionie
się tłumy. Każdy mógł znaś ciekawego dla siebie postoisk, kramów, strai salonów ekspozycyjnych.
i dzieciaki zachwyceni
Jeco,ctzi,enrtąwystawą ptaków
vcznvc:h. Panowie Tadeusz
Złotej oraz Tadeusz Krzez Buska zaprezentowali
gatunków ptaków, w więk
. drobiu ozdobnego, ale takłabędzi, strusi i kilów bażantów.
"Art-Woj" Stanisława
z Broniny uruchomiła kuźktórej bito pamiątkowy
dukat. Swoje stoiska
świadczące usługi dla
Agencja Restrukturyzaosiernizacji Rolnictwa,
R, Swiętokrzyska Izba Roli dziesiątki producentów
h. Można było podziwiać
niałe pomidory z gospoogrodniczych Florków
i Syrkiewicza z Wiślicy,
z sadów rodziny Prządo
przewinęło się

JĘDRZEJÓW. Krzysztof Kolberger
wystąpił podczas zakończenia
Międzynarodowego Festiwalu

VIII
Muzyki

Drganowej i Kameralnej.

Na czele korowodu zmierzającego do kościoła pw. Brata Alberta szli starostowie
dożynek Agnieszka Wysocka ~Adam Chrabąszcz

Chlebów z herbem Buska- słoneczkiem przygotowano kilkadziesiąt
z Koniecmostów, a także ogromne ziemniaki z gospodarstwa Wiesjawa Cerazego z Nowego Folwarku .

Dwa tarantow~te ogiery
z hodowli Grzegorza Smistka cią
gnęły wytworny powóz, w którym
jechali gospodarze dożynek starostowie - Agnieszka Wysocka
i Adam Chrabąszcz. Za starostami szły dziewczynki z wieńcami,
dziatwa i dorośli w strojach ludowych, rycerstwo z armatami i gawiedź. Po dłuższej niż zazwyczaj
liturgii w kościele pw. Brata Alberta - korowód przetoczył się na
płytę główną stadionu przed wiel-

W sobotę w archiopactwie
ojców cystersów zakończył się
VIII Międzynarodowy Festiwal
Muzyki Organowej i Kameralnej.
W ciągu wakacji słuchacze nie tylko z Jędrzejowa i okolic, ale ta~że
z Kielc Warszawy, Krakowa i Slą
ska, mieli możność posłuchać znakomitej muzyki, nie tylko organowej. Nie brakowało gwiazd: podczas inauguracji wystąpili sopranistka Aleksandra Stokłosa, tenor
Wiesław Ochman i organista Robert Grudzień . Bardzo podobał się
występ Alessandro Bianchi (organy, Włochy), Lindsaya David ona
(dudy szkockie, Wielka Brytania),
Ireny Czubek-Davidsan (harfa);
sopranistka Maria Załanowska,
która śpiewała z akompaniamentem Krzysztofa Wilkusa, grające
go na organach, pobiła festiwalowy rekord, bisując pięć razy.
Impreza finałowa zgromadziła wielu słuchaczy, którzy szczelnie wypełnili świątynię. Koncert
dedykowany papieżowi Janowi
Pawłowi II miał nietypową formę,
wiersze Karola Wojtyły recytował
Krzysztof Kolberger na tle muzyki wykonywanej na organach
przez Roberta Grudnia i na fletni
Pana przez Georgija Agratinę.
Wrażenie było tak przejmujące, że
~łuchacze nie kryli wzruszenia.

Arty tom dzi kowano kilkuna t minutową owacją na tająco.
- To było niełatwe przed ię
wzięcie, nie próbowaliśmy wcz śni j więc obawiałem się, j l b dzie słyszana poezja do wtóru duetu: fletnia Pana i organy. a w z lki wypadek teksty wierszy mieli
także muzycy. Sądząc po reakcji
publiczn ' ci, wszystko udał ię
znakomicie, a przyznać mu zę, że
publiczno' ć była w paniała - dawno nie czułem podczas występu
takiego skupienia. ciszy i przeję
cia z jej trony - powiedział nam
Krzy ztof Kolberger.
Organizowany od l 995 roku
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej je t
dziełem Roberta Grudnia i Fundacji Mikołaja z Radomia oraz
ze trony archiopactwa cy t r kiego, ojca Bernarda Kurbiela i ze
trony Jędrzejowskiego Towarzystwa Kulturalno-N~ukoweg -Grażyny i Krzysztofa Siu ark 'w. Koncerty prowadziłaUr zula Lubczyń
ska-Gładka. Dzięki licznym p nsorom, m .in. Urzędowi Mia ta
i BPH, wstęp był bezpłatny.
-Myślę o kolejn j dycji festiwalu. Będzie się on stal rozwijał, w tym roku wprowadziliśmy
dodatkowe elementy opr 'cz muzyki -na początku była t wystawa obrazów Wiesława Ochmana
a zakończyliśmy koncertem
z udziałem poezji -zapowiada dyrektor festiwalu Rob rt Grudzień.

BEATA ZNOJKOWA

ką estradę.

Program artystyczny był bogaty, a chętnych do przemówień
jeszcze więcej. W tej sytuacji wojewoda i marszałek województwa
zrezygnowali z odczytywania swoich uprzednio przygotowanych
wystąpień, zapewniając, że zostaną one opublikowane w prasie regionalnej - co przyjęto owacją.
Estrada należała zatem do kapel,
tancerzy zespołów pieśni i tańca,
którymi wspaniale dyrygowała
Lucyna Bukato.
29 wzorowych rolników
otrzymało odznaczenia za zasługi
dla rozwoju rolnictwa. Wręczono
także nagrody dla zwycięzców
w dorocznym konkursie "Piękna
i bezpieczna zagroda '. W tym roku
zwyciężyli Małgorzata i Paweł
Dembowscy z Czarnodna w powiecie kazimierski m. Drugie miejsce w konkursie zajęli Janina i Tadeusz Musiałowie z Rembiechowa, a trzecie - Wiesław Stępi ń
z Troskolasów koło Opatowca.
W przyśpiewkach i kupletach podkreślano, że minister
Czesław Siekierski bardzo nam
wyszczuplał. Tłusto karmiły gości bary, a ogródki piwne, które
otworzono dopiero o godzinie
15 przeżywały rekordowe oblę
żenie.

Wieczorem dożynkowych
zaproszono na uroczY._sty
bankiet w hali sportowej POS .
MICH L IMOS
gości

ie i medal Zbigniewowi Gawroński emu, który produkuje w
mln jaj rocznie, wręczył wiceminister Czesław Siekierski
LUDU 9 WRZEŚNIA 2002 NR 209

Krzysztof Kolberger w zakrystii rozdawał autografy

na przedaż pra wieczy te o użytkowania gruntu oraz wła no' ci bud nku nieruchomo'ci zabudowanej
położonej w oJcu o. Wi lą ul. R n k 11 oznaczonej w ewidencji
gruntów obrębu olec jako działka nr 2905/1 o pow. łącznej
O 04 ha, zabudowanej budynkiem użytkowo-mie zkalnym
(dotychcza apteka oraz mie zkanie) o pow.użytkowej
183 2m k . nieruchomo 'ć po i a da KW nr 29191 prowadzoną
przez Wydział Ksiąg Wieczy tych ądu Rejonowego w Lip ku.
Cena wywoławcza 160.000 zł.
Warunloem przy tąpienia do przetargu je t wpłacenie wadium w wy oko· ci
l O proc. ceny wywoławczej na konto B K .A. l O ielce nr l 050141605000037 5wtenniniedodnia24.J .1002 r.
Prz targ odbędzie i w dniu 1S.IX.2002 r. w iedzibie półki o godz. l O.
Szczegółowe informaCJe o przedmjocie przetargu i jego warunkach można
uzy kaćpodnrtelefonu0502437- 60lub34-574-ll,w.232.

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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morz~d Swiętokrz..ys

Historia po raz pierwszy zapukała
do nas, kiedy pojawiła się szansa na
suwerenną, demokratyczna Polskę.
Dziś puka, żebyśmy skorzystali zszansy
wejścia do Unii Europejskiej. Jestem
pnekonany, że jest to dla nas jedyna
szansa, jeśli myślimy o rozwoju kraju.
I. Jest to także szansa dla rozwoju budowanej w Polsce od 12lat
samorządności. Mija właśnie kadencja samorządu województwa świę
tokrzyskiego, według mnie- udana,
mimo problemów, z którymi przyszło się borykać. Przede wszystkim
stworzyliśmy wizję rozwoju gospodarczego województwa i tworzymy
warunki do wuostu gospodarczego. 'JYlko poprawa sytuacji gospodarczej i kreowanie przedsiębior
czości może być narzędziem do zaspokajania potrzeb mieszkańców.
II. Jednym z problemów samorządu województwa była konieczność udziału w restrukturyzacji przemysłu województwa dla wykorzystania istniejących zasobów ludzkich
i technicznych. Drogą do tego jest
między innymi tworzenie infrastruktury komunikacyjnej, budowa wodociągów i kanalizacji, poprawa
przygotowania zawodowego ludzi.
Udało się w tym zakresie wiele zrobić. chociaż- przypomnę -w czasie
ubiegłorocznej powodzi ponieśli
śmy ogromne straty będąc jednym
z trzech najbardziej poszkodowanych województw w Polsce.
III. W czasie mijającej kadencji oł\varliśmy się na Europę i świat
jak nigdy dotychczas. Coraz boga t- ·

Dusza

!S lipca br. "Rzeczpospolita"
opublikowała wyniki sondażu na
temat oceny samorządu przez Polaków. Na pytanie: "Czy uważa
pan - pani kończącą się kadencję
za udaną", dwie trzecie odpowiedziała "raczej nie" lub "zdecydowanie nie". Co się stało?
- Brak zaufania do władzy
mamy chyba w genach stąd może
pochodzić wyostrzone spojrzenie
na samorządy. Ale nie tylko to.
Kończąca się kadencja Sejmiku
była dla ~nie trzecią z kolei, a to
oznacza ze przez 12 lat byłem
świadkiem i uczestnikiem tego co
się działo z samorządem. Bez wąt
P!enia najbardziej twórcza była
pierwsza kadencja. Było w niej coś
z odkrywania lądów nieznanych.
Spotkałem wtedy wielu wspaniałych ludzi, którzy nie pytali, jak się
urządzić, jak zabłysnąć w mediach. Mogę śmiało powiedzieć, że
v.:tedy najważniejszym naszym kapitałem był zapał i uczciwość.
Był?

- Potem do samorządu wkropartyjniactwo, zaczęły się gry
polityczne. I to samorządom nie
wyszło na zdrowie. A wracając do
.pierwszej kadencji, to przypomnę,
ze wtedy właśnie uratowaliśmy i
błyskawicznie zagospodarowaliśmy KCK, stworzyliśmy CTK , twoczyło

sze i liczniejsze są kontakty samowojewództwa, ale także powiatów i gmin z zagranicą . Dzisiaj
województwo świętokrzyskie
współpracuje z ośmioma regionami,
jest członkiem Zgromadzenia Regionów Europy.
W dniach 28 lutego - l marca
br. odbyło się w Kielcach spotkanie
Komisji D Zgromadzenia Regionów
Europy zajmującej się kulturą, edukacją, mediami i sportem. Było to
pierwsze spotkanie komisji w Polsce. To także w Kielcach odbyło się
Polsko-Ukraińskie Forum Samorzą
dowe, któremu przewodniczył prezydent Aleksander Kwaśniewski,
a gościem był prezydent Ukrainy Leonid I(uczma. Dowodem znaczenia
rządu

jakiewładze samorządowe przywią
zują do współpracy zagranicznej jest

utworzenie profesjonalnego Departamentu Integracji Europejskiej
w Urzędzie Marszałkowskim.
IV. Naszych problemów nikt za
nas nie rozwiąże, chociaż pomoc finansowa UE odegra ogromną rolę.
Dlatego musimy: modernizować
i unowocześniać system komunikacyjny, budować drogi ekspresowe,
węzły drogowe, mosty, musimy
zmodernizować "Pętlę Swiętokrzy
ską" , rozbudować lotnisko w Masłowie oraz efektywniewykorzystać
możliwości przedakcesyjne święto

krzyskiego rolnictwa poprzez tworzenie warunków do rozwoju nowoczesnego przetwórstwa spożyw
czego i giełd towarowych.
V Rozwijając gospodarkę nie
możemy zapomnieć o reformowaniu systemu opieki zdrowotnej,

samorządu

Rozmowa z wiceprzewod·
niczącym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
Wojciechem Czechem

Mamy
wielki problem

py

ga

rzyliśmy związki między gminami i
ogromną ilość aktów prawnych dla
samorządu. Byliśmy entuzjastami.
A później pojawiły się grupy ludzi,
dla których samorząd stał się sposobem na życie. Samorządy zało
żyły urzędnicze zarękawki. Dla obywa.tela stały się "jakąś władzą",

odżywa stary podział na "my i oni".

I to jest dzisiaj może najpoważniej
szy problem samorządności w Polsce. W naszym województwie też.
Ale może w ogóle jest to część bar~iej zJ9żonego problemu, jakim są
m1zerne efekty w .budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, zamoż
nego na tyle, żeby swoją zamożność
wiązać z udziałem w sprawowaniu
władzy? Aby umożliwić wybór najw~ościowszych osób do samorzą
dow trzeba ustanowić system wyborów większościowych w okrę
gach jednomandatowych . Wtedy
nie będzie w samorządach urzęd
ników partyjnych, ale będą ludzie
obdarzeni rzeczywistym zaufaniem
spo~ecznym. Znakomitym rozwią
zamem są wybory bezpośrednie
~ójt.ów, burmistrzów i prezydentow 1ta sama zasada powinna dotyczyć wyboru radnych.
A może to nie jest tylko problem systemu wyborczego?
- I to ma znaczenie. Samorządność w Polsce na początku lat
90. rodziła się pod hasłem demokracji, decentralizacji, zaangażo
'"':ama ludzi w tworzenie "małych
OJczyzn". Ten proces został potem
zahamowany, bo za wzrostem kompetencji nie podążały środki finansowe. nudno o inicjatywy własne,

Rozmowa zwiceprzewodniczącym Sejmiku
Wojewódzkiego Ryszardem Nagórnym ·

unowocześnieniu

szkolnictwa i dostosowaniu kierunków kształcenia
.do potrzeb rynku pracy. Nie może
my sobie pozwolić na kształcenie nikomu niepotrzebnych fachowców.
VI. Ze szczególną troską należy potraktować problemy miast
i gmin dawnego COP, czyli północne
rejony z Ostrowcem, Starachowicami, Skarżyskiem i Końskimi. Wsparcia wymaga działalność Skarżyskiej
Strefy Gospodarczej, Starachowickiej Strefy Ekonomicznej. Samorząd
Województwa powinien uczestniczyć w rozwiązaniu problemu ostrowieckiej huty. W tym rejonie należy
poprawić układ komunikacyjny:
drogi 7, 42, 9, zbudować węzeł drogowyw Skarżysku. Powinna być kontynuowana budowa szpitala w Skarżysku. ltzeba zakończyć budowę
szpitala Starachowicach. Są to cele,
które powinien zrealizować samorząd przyszłej kadencji.
VII. Dziś samorządowi województwa dla sprawniejszego działania potrzeba ustawowego zwięk
szenia kompetencji, które stworzy- ·
łyby stan równowagi między admi!listracją rządową a samorządową,
1 ustawy o finansowaniu samorządów.
EUGENIUSZ CICHOŃ
jeśli

ponad 90
procent

budżetu

woj ewództwa
stanowią

dotacje
i subwencje od
państwa.

A ustawy,
która odwróciłaby te niekorzystne proporcje, wciąż nie ma. "Orkiestra gra
temu, kto płaci"- mówi stara prawda. Trzeba powrócić do idei decentralizacji kompetencji państwa i
"uwłaszczyć" na tych kompetencjach samorządy. Jest to sprawa bardzo ważna, a będzie ważniejsza jeśli wejdziemy do UE.

W sejmiku jako radny zasiadał Pan w ławach opozycji. Jak
z tego miejsca widać mijającą kadencję?

-O sukcesach i o tym jak trudna to była kadencja, nie będę mówi~, raczej o tym, co mnie niepokoi. Płaszczyzną oceny rządzącej
~oalicji SLD - PSL i Wspólnoty
Swiętokrzyskiej powinno być porównanie ich programów i obietnic wyborczych z tym, co udało się
zrobić. a ocenę przyjdzie czas na
końcowych sesjach, ale to co rzuca się w oczy: mamy ogro~ne bezrobocie, uciekają z terenu województwa firmy, nie opracowano
racjonalnego programu opieki
zdrowotnej. Sądzę, że w ogóle brakuje pomysłu na gospodarkę województwa, a konsekwencją jest
jego pozycja wśród najmniej rozwiniętych gospodarczo i cywilizacyjnie regionów Polski.

Dość powszechna jest opinia,
że mijająca kadencja była bardzo
trudna dla samorządów, także dla
samorządu województwa święto

krzyskiego. Dlaczego?
- Przede wszystkim ze wzglę
du na brak pieniędzy w budżecie
województwa i nieprzewidywalność otrzymywanych z budżetu
państwa środków w skali roku.
Wszyscy wiedzą, że system finansowania samorządów jest bardzo
zły i zmusza do improwizacji.
Pieniądze to jednak chyba nie
jedyny problem, z którym się borykamy?
-Jeśli pominiemy sprawy pieniędzy, to głównym problemem
województwa jest w tej chwili rozwój rolnictwa i wsi. Zrobiliśmy
moim zdaniem, dużo: mamy strategię rozwoju, mamy plan zagospodarowania przestrzennego, inwestujemy w rozwój obszarów wiejskich, a to oznacza, że prowadzone są inwestycje drogowe, wodociągowe, kanalizacyjne. Ale nie
możemy powiedzieć, że mamy program rozwoju rolnictwa. Taki program dla polskiej wsi jest sprawą
rządu i stworzeni go dzisiaj - zanim wejdziemy do Unii Europejskiej - nie jest rzeczą prostą. Jest
to w ogóle najtrudniejszy problemr
w rozmowach z UE. Starc.nia wicepremiera Jarosława Kalinowskiego i jego wizja rozwoju wsi
stwarzają szansę na rozwiązanie
tego problemu. Dopóki jednak nie
powstanie taki program umocowany prawnie, nie uda się go stworzyć w regionach.

W województwie święto
krzyskim mieszka ponad 1,3 miliona ludzi, z czego na wsi ponad
700 tysięcy. Co z tymi tysiącami
ludzi, którzy nie będą w stanie
utrzymać się z własnego gospodarstwa?
- Skala problemu jest wielka.
Powrócę do polityki rolnej wicepremiera Jarosława Kalinowskiego. Gdyby udało się uchwalić ustawę o biopaliwach, wieś świętokrzy
ska stanęłaby na nogi, rozwinęło
by się przetwórstwo oleju w małych i średnich firmach. Problem
bezrobocia na wsi można rozwią
zać tylko poprzez tworzenie miejsc
pracy poza rolnictwem.
Ale z informacji prasowych
wynika, że produkcję biopaliw
chcą przejąć wielkie koncerny naftowe.
- Konflikt interesów ekonomicznych jest tutaj oczywisty. Spór
dotyczy także źródeł surowca
z którego mają być produkowane
biopaliwa. Ja uważam, że ustawa
mus! ~ar~tować .ich produkcję
z roslm kraJowych 1 stworzyć korzys~e, waru~ dla rozwoju małych 1 sredmch przetwórni. Na
~oga, j~ ~Y mamy interes w tym,
zeby bmpal1wa produkować z surowców zagranicznych?! 1 znów

trzeba pamiętać, że sami tego
blemu nie rozwiążemy w
wództwie świętokrzyskim , j
nie będzie programu krajowego
Co się mimo wszystko
zrobić dla rolnictwa i wsi w
jącej kadencji?
- Na kwestię opłacalności
dukcji rolnej nie mamy
Polscy rolnicy potrafią
wać żywność, dobrą, ekc>lo~~ICZII,

Wielkim natomiast prc>blf~m{~mjel
organizacja skupu płodów
Dlatego m.in. samorząd woj
twa świętokrzyskiego inicj
i doprowadził do powstania
trum Logistycznego w
rzu, którego rola w handlu
mi· i warzywami będzie
I to wszystko w stolicy regionu
dzo wysokiej kulturze rolnej.
ludzi nie trzeba uczyć, jak u
owoce i warzywa, bo to
trzeba im pomóc w sprzedaży.
Co jeszcze
gdy mówimy o tym, co się
- Warto chyba wymienić
że promowanie przez zarząd
turystyki, do której woj
świętokrzyskie ma znakomite
runki, i tworzenie przede
kim infrastruktury komu
nej do tego celu. Mamy i
my w miarę możliwości
rozwoju sieci drogowej,
zmodernizowana droga n
unowocześnia się drogi nie
wojewódzkie, ale gminne i
towe. I wieś mimo ws7v~:tko
zn~ienia, pięknieje. Prawdą
wieś potrzebuje pienięd
przezwyciężyć zapaść "'""a;, .. !l,..,

ną,

i warunków do opłacaln
dukcji. To nie jest tylko
wsi. to jest wielki problem
wszystkich.
Kilka dni temu uczes
łem w radiowej dyskusji ze s!
czarni Radia Kielce. Pm.vt:arzai!Y!II
głosy, że po co brać udział w
borach samorządowych,
tak źle. I wtedy tłumac7:vrem.
trzeba iść do wyborów właśnie
tego, że jest źle. Nie wiem, czy
goś przekonałem , ale ja
tak myślę. Mimo że to
kadencja i przypadła na
cesji gospodarczej, to ud
liśmy, że samorządy potrafią

sownie i mądrze gospoda
w województwie, powiatach i
nach.

Materiały do kolumny przygotowało Biuro Prasowe Urzędu MarszałJ<owskiego. K()ft'
spondencJę ~f'OSimy ~rować na adres: Biuro Prasowe Uaędu Marszałkowskiego Wrf;
wództwa ~Więt~, 25-516 Kielce. al. IX Wieków Kielc a
Wydawca l redaktor me ponoszą odpowiedzialności za treści zawarte oa kolumnie.
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iśmy z siebie wszystl<o

UWAGA,
KIER,OWCY

•

o zwy

.....

ajwiększe utrudnienia kierowcy napotkają na ulicach Kielc,
zwłaszcza w r joni Rynku i ul.

mi biegu.

a mecie dostawali
brawa.
Najstarszym uczestnikiem
był 73-letni Mieczysław Kasiak,
który startował z 37-Jetnim synem.
ajmłodsi byli 11-latkowie Bartosz Olej nik, Karol Rusin i Mateusz Małecki. Wyróżniała się ekipa
uc;zniowskiego Klubu Sportowego
"Sniadek".
KRZYSZTOF KROGULEC

Ponad 160 osób w sobotnim
z siebie wszystko w
biegu z okazji Święta
metę w komplecie dotarła

zresztą największe

lorez·ent•~cja "Słowa".
Org.ani~~atorzy biegu nie sposię, że uczestników hę
razy więcej niż przed roętni musieli czekać w

ejce do lekarza, który
o zdolnopokonania 3,5 kilometra.

(też startował, zmieścił się

zaświadczenia

chyba w pierwszej setce)

pą wystąpili niepełno-

z których część pokonawózkach inwalidzkich!
"'"''11"r·h nastrojach na pl. ·
3 Maja wśród d-ziesią

Wśród niepełnosprawnych

wygrali: na wózkach Małgorzata
Olejnik, Sylwester Czyż, Janusz
Kowalczyk i Paweł Malaga oraz
biegnący Łukasz Nawrocki.
W kategońi do lat 19 na podium
stanęli: Mateusz Salwa, Marek
Lasota i Piotr Baran oraz
Justyna Zielonka, Justyna
Stępień i Iwona Lis. W kategorii
20-40 lat Marek Kalwat. Michał
Jemioł i Szymon Garycki oraz

rozgrzewała się też

a "Słowa". Wyróż
się Jednakowymi koszulgwizdkami. Przez nas
doszło do małego falstargwizdnęliśmy sobie dla
niektórzy uznali to za
do startu i ruszyli do bieIVrrtcz ~lseJm honorowym staregu był wiceprezydent

·

Sobura, który z gazo-

pistolet,:~m w ręku stwierdził,
Swięta Kielc nie może

biegu, w którym wszy-

W biegu uczestniczyło 160 osób (na pierwszym planie reprezentacja "SL ")
scy są zwycięzcami. Kiedy padł
Najszybszy biegacz Marek
strzał, ruszono z impetem, ale już
Kałwat z Akweduktu uzyskał czas
w okolicach wzgórza katedralne- 9 minut 9 sekund, ostatni zawodgo część zawodników przeszła nik biegł trzy razy dłużej. Reprepierwszy kryzys i in usiała zwolnić. zentacja " Słowa " dobiegła
W okolicach stadionu Błękitnych w komplecie. Nasze reporterki
co bardziej zmęc,zeni biegacze straciły nieco czasu, ale po droproponowali nawet rowerzystkom, dze ratowały jednego z niepełno
by ich podwiozły, ale ostatecznie sprawnych, który miał awarię
nie doszło do żadnego naruszenia wózka. To właśnie niepełnospraw
reguł wyścigu.
ni byli największymi zwycięzca-

Prawybory ze

Woś, Monika
Czerwińska i Urszuia Pietras.

Katarzyna

Ponad.40 lat: Hieronim Ścięgaj,
Andrzej Piskulak ( ..sL·) i Ferdynand Biś oraz Maria Więckowska
i Jolanta T~rowska.

"Słowem"

Od kilku tygodni w naszej
zabawie w prawybory prowadzi
przedsiębiorca, kielecki radny
Zbigniew Kośmider. Drugi jest
przedsiębiorca Marian Kamiński.
Obaj zarejestrowali już swoje komitety wyborcze. Na trzecim miejscu znajduje się obecny prezydent Włodzimierz Stępień, który
z dnia na dzień, systematycznie
dogania rywali. Na czwartą pozycję spadł niezależny kandydat Jacek Jędrzejkiewicz, który również zarejestrował swój komitet
wyborczy. Piąty jest były wojewo-

i Radiem Kielce

da świętokrzyski Wojciech Lubawski, prezes .stowarzyszenia
"Samorząd 2002" (też oficjalnie
zarejestrowany), a szósty Stanisław Drogosz, prezes Kieleckiego Towarzystwa Budownictwa
Społecznego. W ubiegłym tygodniu na prawyborczej giełdzie
pojawiło się nazwisko Krystyny
Gondek. adal przychodzą kupony z nazwiskami Zdzisława Skowrona, Andrzeja Łacha oraz Tadeusza Orłowskiego.
Przypominamy, że każdy czytelnik może przysłać dowolną liczbę kuponów i zgłosić dowolną liczbę kandydatów. Wśród osób, które wezmą udział w naszej zabawie,
rozlosujemy nagrody. Przyjmujemy tylko oryginalne kupony wycię
te z gazety.
(elza)

.,. ------- .... -........ -... -.. -... -.. -- .. -.. -- .. -- ... -- .. -.. -- -.
· Prawybory ze ,,

łowem'' ~

Kandydat (imię i nazwisko)

.

..................................................................................................... '
• Stanowisko l miejscowość l uzasadnienie

Paulina Pancerz ; Michał
zKielc pobrali się
wLeszczynach.
tradycją sfotografowali się
Biruty w kieleckim
~-~Z~ij>c•minamv

o naszej pro1 adr~sowanej do wszystnowozeńców: informujcie

nas, kiedy zamierzacie się sfotografować obok Biruty, a fotoreporter " Słowa" zjawi się tam również
i uwieczni was na zdjęciu. Później
swoją fotografię zobaczycie w gazecie i będzie to dla was niepowtarzalna pamiątka.
Na wasze zgłoszenia czekamy od poniedziałku do wtorku,
pod nr. teł. 36-36-261, w godz.
12-15.
(red)
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.KIELCE
e Od dziś zamknięt jest
skrzyżowanie ulic IX Wieków
Ki 1c Ko ·ciuszki i Bodzentyń ki ej
(ł:1udowa kanalizacji). Objazdy ul.
Zródłową i ' w. Leonarda .
e Zamknięte są też r mon t wan
ulic : Bodzentyńska
(o· Rynku do ul. Kościuszki) oraz
ul.Wesoła ( d ul. B dzcntyń kiej
do ul. św. Leonarda). Objazd ul. św.
Leonarda - Rynek - ul. Pi trkowska do al. IX Wieków Kieł . aj lepiej unikać okolic zablok wanego autami Rynku.
e W centrum Kielc zamknię
to dla ruchu modernizowaną ul.
Staszica na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Solnej (nie ma dojazdu do domów towarowych i
kina "Moskwa"). Można korzystać
z tymczasowego parkingu przy Sił
nicy, w dawnym miasteczku ruchu .
e Nie ma przejazdu przez remontowaną ul. Sienkiewicza (deptak) z ul. Leśnej na ul. Kapitulną.
e Zamknięta jest ul. Domaszowska od ul. Zbożowej aż po ul.
Marcinka.
Przejezdne ma być jedn.ak jej
skrzyżowanie z ul. Połeską i Zniwną.

Stępień goni
Kośmidra
KIELCE. Niezależny kandydat
Zbigniew Kośmider nadal prowadzi
w naszych prawyborach. Po piętach
depcze mu obecny prezydent
Wlodzimien Stępień.

Ko ·ciuszki oraz na drogach: nr 7
w rejonie Podzamcza i Wodzistawia oraz nr 73 w Chmielniku.

• Przy skrzyżowaniu ul. Warszawskiej (od strony Rynku) z al.
IX Wieków Kielc zrobi się ci a , niej
i ubędzie miejsc parkingowych
(budowa kanalizacji), podobnie na
ul. Koziej - nie będzie wjazdu do
jej końca.
• Dziś ma się zakończyć blokada ul. Zagórskiej na wysokości
bazarów (przebudowa ciepłocią
gu), a jutro ma być zamknięty jej
odcinek od ul. Głogowej w kierunku Z(łgórza i Mójczy - autobusy
MPK linii nr 26 pojadą ul. Tarnowską przez Suków, a trasa nr 8 zostanie skrócona.
e Zamknięte są ulic Fosforytowa i Pałłotyńska (budowa kanalizacji de zczowej).
· e Przebudowa ul. , wi tokrzyskiej przy powstającym centrum handlowym.
• Uwaga na pieszych przy ul.
Toporowskiego gdzie trwa przebudowa sieci ciepłowniczej przy
całkowitym zajęciu chodnika.
WOJEWÓDZTWO
• Modernizacja 2 5-km . odcinka trasy nr 7 Kielce- Jędrzejów
od Podzamcza Chęcińskiego
do Wrzosów, zwężenie jezdni.
ograniczenie prędkości do 50 km/
godz., ruch wahadłowy sterowany
światłami.

e Remont obwodnicy Wodzistawia (trasa nr 7), na odcinku
4 km zwężenie jezdni do 3,5 m
i ograniczenie prędkości do 50
km/godz.
• Pomiędzy Chmi lnikiem
a 13u kiem (trasa nr 73) remontowany je t wiadukt nad torami PKP,
obwiązuje ruch wahadłowy t rowany światłami.
e a trasie nr 74 Piotrków
Tryb. - Kielce w Jacentowi przebudowa mostu, ograniczenie pręd
kości do 30 km/godz.
e W Ostrowcu (tra a nr 9)
- al. 3 Maja - zwężenie jezdni
na remontowanym wiadukcie.
e a trasie nr 79 Sandomierz- Kraków pomiędzy miejscowościami Rogów i Ławy remont
nawierzchni ograniczenie pręd
ko ' ci do 50 km/godz., ruch sterowany światłami.
(kk)

Uniwersytet Warszawski otwiera Ośrocłek Dydaktyczny

•

a

l

•

Renomowani

l

specjaliści

•

lU

czących zarządzania, nauk
micznych, prawnych, socj
nych, psychologicznych
W procesie dydaktycznym
wprowadzane są liczne ·
a także nowe specjalizacje.
- Myśląc o naszych ab
- Wydział Zarządzania jest
tach prowadzimy studia
najstarszą w Polsce wyodrębnio
mowe, a także studia
nąjednostką dydaktyczną, kształ
wspólnie z University
cącą menedżerów, specjalistów
organizacji i zarządzania już od oraz magisterskie studia
1972 roku - mówi prof. Kazimierz angielskim International
Program - dodaje prof.
Ryć, dziekan wydziału. -Wówczas
W procesie ks2:tałc:enia
wydzielono samodzielny Instytut
naukoWych Wydział LarL.ąazan:
Zarządzania, który od 1977 roku
stara się wyprzedzać vv ... uv
stał się wydziałem Uniwersytetu
spodarki i administracji,
Warszawskiego.
Dzisiaj na wydziale studiuje , studentów i prowadzić badania
ponad pięć tysięcy osób na wszyst- terdyscyplinarne, a także łączyć
kich rodzajach studiów: licencjac- wersyteckie kształcenie z
kich, stacjonarnych magisterskich, waniem umiejętności oraktvc~znvc
- Serdecznie za
.m agisterskich uzupełniających
oraz doktoranckich . Studenci wszystkich absolwentów,
tów, współpracowników oraz
mogą korzystać z nowoczesnej
bazy dydaktyczno-naukowej, a jaciół naszego wydziału na j
usz 30-lecia jego istnienia,
także uczestniczyć w prowadzonych przez Wydział Zarządzania przypada 21 września
UW badaniach naukowych doty- Ryć.

Od trzydziestu lat Wydział Zarządzania
Uniwersytetu Warszawskiego kształci
specjalistów w tej tak potrzebnej w
dobie zmian gospodarczych dziedzinie.

Bez konieczności stalego dojeżdżania
do Warszawy można będzie podjąć
już niebawem studia magisterskie
na Uniwersytecie Warszawskim,
jednej z najbardziej renomowanych
uczelni w Europie.
Ośrodek Dydaktyczny warszawskiej uczelni już niebawem
zostanie otwarty. Będzie mieścił się
w biurowcu Łucznika przy
aJ. Grzecznarawskiego 2. Obecnie
trwa rekrutacja studentów oraz
przygotowywanie pomieszczeń ,
gdzie będą odbywały się zajęcia.
W rozpoczynającym się już za niespełna miesiąc roku akademickim
2002/2003 młodzi mieszkańcy
Radomia będą mogli podjąć studia magisterskie lub podyplomowe na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
Utworzenie tego wydziału to
m.in. wynik starań radomskiego
środowiska związanego z przedsiębiorczością, a także przedstawicieli władz samorządowych i parlamentarzystów miasta i regionu .
Wpływ na podjęcie zabiegów
o stworzenie możliwości studiowania w Ośrodku Dydaktycznym
miała bez wątpienia renoma i europejski prestiż , jakimi cieszy się
warszawska uczelnia. Posiadanie
dyplomu Uniwersytetu Warszawskiego je t poważnym ułatwieniem
w poszukiwaniu pracy po zakoń
czeniu studiów, gdyż osoby legitymujące się dokumentem wydanym
przez stołeczną uczelnię mogą liczyć na przychylniejsze spojrzenie
ze strony pracodawców. Zdaniem
przedstawicieli Uniwersytetu Warszawskiego absolwenci Wydziału
Zarządzania są także doskonale
przygotowani do prowadzenia
rozmów kwalifikacyjnych z potencjalnym pracodawcą .
W Radomiu będzie można
rozpocząć zaoczne magisterskie
studia menedżerskie adresowane
do wszystkich tych osób, które

L. ....

Jakie studia proponuje Wydział Zarządzania
Zajęcia na kierunkach studiów, proponowanych radomianom przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, będą odbywały się w budynku biurowca
byłego Łucznika

ukończyły szkoły wyższe, a posiadają już tytuł licencjata czy inży

niera, magisterskie studia rachunkowości i finansów (dla absolwentów szkół licencjackich na kierunku m.in. ekonomia i zarządzanie) .
Uczelnia przygotowała także moż
liwość podniesienia kwalifikacji
absolwentom wyższych uczelni na
podyplomowych studiach menedżerskich oraz rachunkowości
i podatków.
Uczelnia proponuje jednak
możliwość podniesienia kwalifikacji nie tylko absolwentów
wyższych uczelni_ Można także zapisać się na kurs zakończony egzaminem, z którego mogą skorzystać chętni - kandydaci do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa
oraz rad nadzorczych innych spół-

roczne
ST~DIA

PODYPLO OWE
łł' ogólnomenedżerskie
łł'rachunkowości

i podatków

łł' dla dyrektorów finansowych
łł' dla dyrektorów personalnych

łł' z

zakresu marketingu

łł' elektroniczny biznes

ek i organizacji. Cykl szkoleniowy
obejmuje obszerną wiedzę z zakresu zarządzania spółkami handlowymi, co jest szczególnie ważne dla
członków zarządów tych spółek.
Bliższe informacje i zapisy
w Punkcie Informacyjnym Wydziału Zarządzania UW przy
ul. Grzecznarawskiego 2 , pok.
203 , teł. 381-16-15. Początek zajęć przewidziano na 4 październi
ka o godz. 10. Kurs będzie prowadzony w soboty i niedziele między
godz. 10 a 15 przy ul. Grzecznarawskiego, gdzie odbędzie sę także egzamin końcowy. Kurs został
przygotowany przez Fundację na
rzecz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz
Europejski Instytut Przedsiębior
czości i Zarządzania S.A.
(kris)

dwuletnie zaoczne uzupełniające
AGISTERSKIE STUD'I A
RACHU KOWOŚCII FINANSÓW
GISTERSKIE STUDIA
ENEDŻERSKIE
w czterech specjalizacjach:
Ił' zarządzanie i marketing
łł' zarządzanie potencjałem
społecznym

firmy
ubezpieczenia
i finanse publiczne
łł' elektroniczny handel

Magistrowie
od rachunkowoś
Cztery propozycje dla kandydatów
na studia przygotował Wydział
Zarządzania UW wswoim
radomskim Ośrodku Dydaktycznym.
Wszyscy absolwenci szkół
wyższych m.in. z tytułem licencjata, inżyniera mogą rozpocząć studia na dwuletnich zaocznych magisterskich studiach menedżer
skich w kilku bardzo poszukiwanych obecnie przez pracodawców
specjalizacjach. Można zatem studiować zarządzanie i marketing,
zarządzanie potencjałem społecz

nym firmy, a także bankowość,
ubezpieczenia i finanse publiczne,
oraz nietypowy - jak na polskie
warunki -handel elektroniczny.
Osobna propozycja to dwuletnie zaoczne magisterskie studia rachunkowości i finansów, skierowana dla absolwentów studiów licencjackich o kierunku ekonomia, zarządzanie lub pokrewnych, a także
osób, które ukończyły inne kierunki studiów, a zamierzają zdobyć
nową specjalność zawodową. Co
ważne, ukończenie tych studiów jest
podstawą do uzyskania uprawnień
umożliwiających prowadzenie ksiąg
rachunkowych (tzw. certyfikat księ
go~)~ zgodnie z najnowszymi krytenanu okres1onymi przez Ministerstwo Finansów w rozporządzeniu
z 18lipca 2002 roku.
Os~by, które uzyskały już 'tytuł mag1stra, mogą skorzystać

z rocznych podyplomowych
diów menedżerskich. Program
uczania został tak opracowany)
przygotować absolwentów do
wadzenia własnej działalności
spodarczej, a także wykształcić
woczesnych menedżerów poszukiwanych na rynku
Do wyboru jest kilka specj
ogólnomenedżerska, r
wość i finanse, dla dyr·ekt:orówl
nansowych, dla dyrektorów
nalnych, z zakresu marketingu
biznesu elektronicznego.
Bez egzaminów ws
będą przyjęte wszystkie ~~~•~" .. ~r
teres()wane oo<ivo,lonn.mvvnni
nymi studiami z zakresu
wości i podatków. Prc:tco·wnicv li
ukowi Uniwersytetu W<~trS2:awsKJ:
go przygotowali program
nia taki by przekazać specj
ną wiedzę w zakresie
kowego, zobowiązań IX>'iatJkoV~"P
postępowania podatkowego
strategii podatkowej p
biorstw) , a także novvoc:zes11e
cie w zakresie zcu:-ząc:lzama
sami, prowadzenia rac:hunJ«)WrJ
zarządczej, rac:huJnk<>w<>śCI
kapitałowych, rac.hurlkO'wo~icl
kówirnc:huJnkc>wc>ści-~.~~+l~n~

Także i w tym prnvoa'dku

ma prawo do uzyskania
umożliwiających nrc\w;łd ZeJJ.'

ksiąg rachunkowych (tzw..
kat księgowy), zgodnie z
dzeniem Ministerstwa
z 18lipca 2002 roku.

~~'bankowość,

Szczegółowe

informacje: Radom, ul. Grzecznarowskiego 2,
pok. 203, tel. (048)381-16-15
NASZE.
od 2~ do 300 go~ zajęć, dyplom prestiżowej uezelni, jakość
- coroczme naJwyzsze IDleJsca w rankingach, doświadczenie - jako pierwsi w Polsce
uruchomiliśmy podyplomowe studia z zarządzania, profesjonalna kadra wykładowców.
gościnne wykłady praktyków, małe grupy ćwiczeniowe, nowoczesne sale wykładowe.
'

ATI!TY:

111

12

Jubileusz Wydziału Zarządzania UW

•
•

•

otwarcie nowego
Zarządzania
przy ul. Szturmowej 1/3 w Warszawie -godz. 11;
Powitanie gości oraz wystąpienia władz Uniwersytetu Warszawskiego
oraz Wydziału Zarządzania;
W~d ~r hab. Alojzego Z. Nowaka, prof. Uniwersytetu Warszawskiego.
Semmana naukowe pt. Zarządzanie w skali mikro i makro
w warunkach globalizacji- między godz. 15 a 17;
~~ ~entÓW w Hotelu Gromada w Warszawie, początek ·o godz. 2().
Bbzsze Informacje - tel. O 22 55 34 190

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

SŁOWO LUDU 9 WRZEŚN IA 2002 NR ~

tuetki i stypendia dla najzdolniejszych

•

lo de nadz·eje
agrodzone
Wpiątek prezydent miasta
11 uczniom statuetki
Kielc i nagrody pieni9żne.
uroczystej gali nagrodzono
drugi raz laureata plebiscytu
dwóch lat- Adama Działaka,
medalistę międzynarodo

olimpiady fizycznej.

Jest tegorocznym mistrzem Polski w
dwójkach mieszanych. Od
trzech lat zdobywał srebrne i
brązowe medale w międzyna
rodowych turniejach akrobatyki
sportowej w dwójkach mieszanych. Wielokrotnie był również
nagradzany w Mistrzostwach Juniorów w skokach akrobatycznych. Jest aktualnym członkiem
kadry narodowej w akrobatyce
sportowej.
Trenuje od l l lat.- Nagroda
Nadziei Kielc bardzo mnie zaskoczyła. Będę się musiał teraz zastanowić, w jakim kierunku mają
iść moje dalsze treningi. Codziennie ćwiczę przez 4 godziny i kosztuje mnie to dużo wyrzeczeń . Nie
spotykam się z przyjaciółmi tak
często jak chciałbym, nie mam
zbyt dużo czasu na rozrywkę
-przyznaje Janusz. Interesuje się
również historią. Sporo czasu
poświęca również na szlifowanie
języków obcych.

l

1

BRU!'?{ff)/1.
Produkcja - uJeladanie
~
kostki brokowej i obneży chodnikowych

aiiiliiillilliiiili!!;
. . ......-

c

u

BEHATON

fjr. l l 8c:m

u

OORZE:2:E
Silan

Biuro SprLedaży i Informacji
-Radom, Rajec Szlachecki 141,
teiJ fu 381 43 30, kom. 0502 039 315

2. Kamil G bski, absolwent
II LO im. J. Śni ad ckiego w Kielcach.
To urodzony humanista: laureat wielu olimpiad artystycznych, filozoficznych, polonistycznych i
historycznych.
Rok temu zdobył wyróżnienie za
sztukę , Obiekt" w VII edycji ogólnopolskiego konkursu "Szukamy
polskiego Szekspira" . Nagrodzoną sztukę sam wyreżyserował i zaprezentował w ramach spotkań
kulturalnych "Zameczek". - Bardzo cenię sobie również wyróż
njenie za reportaż o nacjonalizmie
w ogólnopolskim konkursie dziennikarskim i współpracę ze " Sło
wem Ludu", gdzie publikowałem
artykuły w rubryce "Snajper szkolny" - mówi 19-letni Kamil.
W tym roku rozpoczyna naukę na Indywidualnych Między
wydziałowych Studiach Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Interesuje się sztuką
i ambitnym kinem .
(mb)

ICAMIEfl
POlHY
50x50 cm

PlYTA CHOONKOWA

.-QJt40 c:m

122/ww

THERMOPLAST
•••
u oluuJ z PCV

rdzo n

IUijł

A

OKNO 1465 x 1435 tylko
c

d
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Radom: ul. Waryńskiego 1O, te l. 0-48/360-20-50
Kielce: ul. Jagiellońska 9, tel. 0-41/346-18-93
12

w specJalnościach :

.t
.t

ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami
ochrona wód
magisterntyn~er:mrrie&ą:(ttzlame)

./ gospodarb odpadami
zarządza n e w ochronie środowiska
ochrona przyrody i zasobów leśnych

magistlerin:t)rier~(zaoczne)

.t
.t

'

ATU CYJ
EDYT
OCHODO Y

inżynier3201miesiąc (dzienne)
./ ochrona środowiska pracy
intynier 300/miesląc (zaoczne)
.t ekologia transportu
ochrona środowiska społecznego
Absolwenci studiów 5-łetnich otrzymują tytuł magistra lntyniera,
a studiów 3-letnich inżyniera.

llmSTVItQ IIWC:Ra~CJI
w specjalnościach :
./ organizacja turystyki i rekreacji
licencjat320/miesiąc(dzienne)
./ obsługa turystyki zagranicznej
licenqat 300/miesiąc (zaoczne)
.t agroturystyka
Po ukollczeniu studiów otrzymuje się tytuł licencjata, absolwenci mają
moźliwo§ć uzyskan/a tytułu magistra na studiach uzupełniających.
ztałcenla

KlerunkJ

DOMINET S.A.
OSTROWIEC Św., .
ul. KOŚCI ELNA 34
TELJF~ (041) 265·11·1 O

SlOHE

gr. lan

DOMINET S.A.
RADOM,
ul. WARSZAWSKA 172
TEL./FAX (048) 381·74-33

na obydwu Wydzlałach

sa zaodne z preferencJami Unii EuropeJskiej.
Rekrutacja odbywa się dwa razy w roku .
Na pierwszy semestr, rozpoczynaj cy alt w patdzlemlku 2002 roku
dokumenty przyjmow ne ą do wyczerpania limitu przyjęć.
łnfonnacje

i zapisy przyjmuje dziekanat uczelni:

26-eOO Radom, ul. Zubrzycklego 6,
teł. (048) 344-13-iO, 344-61.03, *-10-56

KR TK.I CZA!i REALIZACJI
FACHOWE WYKO AW!i
D
OB lA
NSPORT, KOSZTO YS liRAD!il

[1_ _ _ ______
Centrala

BJI~u . KI

4

~2
~ CA
teł. 041/311·73-73

fax 041/311-74-74

LUDU 9 WRZEŚNIA 20J2 NR 209/A

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

Filia:
ul. lła 16
25-618 KJELCE,
IJfax 345-85-85

Fili :
ul. KI l
3
28-200 KO~SKJE
teiJfax 0411372-90-60
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.SZPITALE, APTEKI
Dyżury
pełnią
szpitale:
na Czarnowie, przy ul. Ko~ciuszki l w Czerwonej Górze.
Apteki czynne w niedziele:
"Przy Pogotowiu", ul. św. Leonarda 10 (8-20), "Centrum ",
ul. Radomska 8 (10-20),
"Aptekarz", ul. Hoża 39 - czynna codziennie (8-23), "Alfa",
ul. żeromskTego 20124 (815), "Gemellus", ul. Semlnaryjska 27 B (8-13), "Małgo
sia", ul. Pocieszka 17 (8-22)
- czynna w niedziele f 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
święta - 9- 19.
Apteka "Zdrowie" - ul. Sienkiewicza 58 - czynna od poniedziałku do piątku w godz.
8- 22.
Apteka ., Gemellus" - cało
dobowa, ul. Starodomaszowska 11 (obok szpitala przy ul.

Kościuszki) .

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

USlUGI MEDYCZNE
344-85-15 - "ZDROWIE" CODZIENNIE.
(nd 363)
UROLODZY - Seminaryjska
27, 361-30-60. Jagiellońska
23, 346-22-99.
(nd 358)
POGOTOWIE STOMATOLOGICZNE - Lecznica "Medistar",
Warszawska 34 (DOM RZEMIOSŁA), czynne NON STOP,
0411344-39-45. 368-28-02.
(nd 368)
USŁUGI Medyczne Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach, ul.
Langiewicza 2, te/. 361-55-25
- ECHO, HOLTER, RTG, USG.
Urodynamika. Endoskopia .
Testy alergologiczne. Badania
laboratoryjno-bakteriologiczne. Rehabilitacja.
(nn 175)

TEATRY
Teatr im . S. Żeromskiego
- nieczynny.
Teatr Lalki i Aktora "Kubuś"
- nieczynny.

KINA
"Romanlica" (do/by digital), te/.
366-37-19. - ,.Pianista"- WBrytJ
Poi./NiemJFran., l. 12, g. 8.30.
11.30, 14.30, 17.15, 20.
"Moskwa" (do/by stereo), te/.
344-47-34 - "Stuart Malutki 2" USA. bo.. g. 11, 14.45; ,.E=mc2"
- Pol.. l. 15, g. 12.45, 16.15,
20.30; "Bad Company" - USA. J.
15, g. 18.15.

•••••• RADIO-TAXI

EUROP

. . . . . .'{<

96-25

3-611-611

0-800-400-400
bapł.ltne ~

nJe takaówek

" Studyjne" - ,.Stuart Malutki 2" USA. bo., g. 16.45; "Ostrożnie z
dziewczynami"- USA, l. 15, g.
18.30; "Bad Company" - USA. l.
15, g. 20.15.
"Echo" (w WDK) - 361-27-37
- nieczynne.

MUZEA
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 Piłsudskie
go". Skrzydło północne - Galeria malarstwa polskiego i
sztuki zdobniczej. Wystawy
czasowe: .. Wieś kielecka w polu
i zagrodzie". Czynne we wtorek w godz. 1O - 18, środa niedziela w godz. 9 - 16.
Muzeum Lat Szkolnych S.
Żeromskiego - ul. Jana Pawla 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/. 303-0426 - 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 Pami,&l 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 godz. 10-17. Wystawa stała : "Modele redukcyjne"; "Zabawki dawniej i dziś ", ,.Folklor
sześciu kontynentów - 406 lalek z całego świata"- kolekcja
Małgorzaty Mroczek - Stachow/ak, wystawa zabawek - prac
dyplomowych absolwentów
Państwowego Liceum Sztuk P/astycznych w Nałęczowie.
Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach - Park Etnograficzny w Tokarni - wnętrza XIX-wiecznych
chałup, XIX-wieczna apteka,
dwór z Suchedniowa. Wystawa:
"Ocalić od zapomnienia. J;m
Bernasiewłez - twórca ogrodu
rzetb". Wystawa czasowa: "Winogrodnictwo pod zaborem".
Czynne: od wtorku do piątku w
godz. 1O - 17, w soboty i niedziele w godz. 10-18.
Muzeum Wsi Klelecklej
- Dworek Laszczyków - wystawa .. perspektywy 25 lat". Muzeum czynne od poniedziałku do
piątku l w niedziele w godz. 1015.
Muzeum Wsi Kieleckiej - zagroda Czernlkiewiczów w Bodzentynie. ul. 3 Maja - Wnętrza
mieszkalne od 1809 do 1920
roku - czynne cały tydzień
oprócz poniedziałków i świąt w

z

RADIO-TAXI
ISKRA

96-62 !!' 96-63
366-40-40

u--.

KARTA STALEGO KLIENTA
'lld
m. 111.gDdJUDUit
DOJAZD GRATis

u

godz. 9-17.
Muzeum Zblor6w Geologicznych - Oddział Świętokrzyski
Państwowego Instytutu Geologicznego, ul. Zgoda 21 - nieczynne.
Galeria BWA "PIWNICE" - uf.
Leśna 7 - Jerzy Bere~ - rzeiba.
Galeria czynna od poniedziałku
do piątku w godz. 11-17, w niedziele - 11-15, w soboty nieczyn-

na.
Galeria BWA "NA PIĘ
TRZE" - "Wolfgang Brenner wystawa collages". Galeria
czynna od poniedziałku do
piątku w godz. 9-15, w soboty l niedziele nieczynna.
Galeria Fotografii - ul. Planty
719 - Wystawa Kieleckiej Szkoły
Krajobrazu. Galeria czynna od
poniedziałku do piątku w godz.
10-16. Wstęp wolny.
Jaskinia "RAJ" - czynna codziennie (oprócz poniedział
ków) w godz. 9-18.
Ośrodek Tradycji Garncarstwa w Chalupkach (gm. Morawica) - wystawa wyrobów
oraz praktyczne warsztaty
garncarskie dla grup zorganizowanych (po uprzednim
kontakcie telefonicznym) czynne codziennie w godz.
1O • 16. Informacja: 31-18702, fax 311-46-90.
Pomnlk-Mauzoleum w Michniowie k. Suchedniowa - wystawa "Płonęly niebo i ziemia" czynne codziennie oprócz poniedziałków w godz. 1O- 16. W
soboty i niedziele wystawa dostępna dla grup turystycznych.
Zgłoszenia - te/. 041/25-45162.
Muzeum Przyrodniczo-Leśne
świ,toknyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyżu czynne codziennie z wyjątkiem
poniedziałków i dni po~wiątecz
nych w godz. 10-15. Ekspozycja prezentuje działy archeologiczny, geologiczny, flory ;- 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.

KOMUNIKACJA
KIELCE
Informacja PKS - 366-02-79.
Informacja PKP - 366-93-28,
94-36.
Informacja MPK- 345-06-95.
Taxi Osobowe - Pfekaszowska- 345-15-11, Jesionowa
- 331-79-19; bagażowe Sandomierska 801-31-18;
ciężarowe - Mielczarskiego 345-41-22.
RADIO TAXI "ALFA"
- TEL. 344 44-44, 96-22
(DOJAZD GRATIS).
Bezpłatna lnfolfnia
0800 - 222 - 222
TAXI - ul. Mie/czarskiego 366-40-40 (dojazd gratis).
RADIO-TAXI " METRO" - te/.
342-22-22, 345-55-55 (dojazd gratis).
RADIO - TAXI "OMEGA ORIENT", korporacja "Lysogóry", 36-00000, 36-11111,
96-26, numer bezpłatny 0800
36-00-36.
TAXI ., WICHROWY" • te/. 3310-919 (dojazd gratis).
TAXI "ŚWI~TDKRZYSKIE",
uf. Manifestu Lipcowego,

te/. 331-55-55 (dojazd gratis).
TAXI ,.NA STOKU" - teJ. 80131-76 (dojazd gratis).
TELE-TAXI "WALIGÓRY" - te/.
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 na]taniej.
RADIO- TAXI "EUROPA" (dojazd gratis, karta stałego
klienta), te/. 3-611-611.
TAXI "BARWINEK" - te/. 801
- 33 - 42 (dojazd gratis).
RADIO-TAXI "DOR/ON" - teł:
36-999-99, 34-555-44, 96-23.

USWGI POGRlEBOWE
AAA CAŁODOBOWE POGOTOWIE
POGRZEBOWE
"USTRONIE" - Krzysztof
Sieczko & Stanisław Zawadzki - wystawianie kart zgonu
przez lekarzy uprawnionych
- nagrobki. Tel. 361-29-18,
361-39-12.
(n} 194)
041/34-439-44 - HADES Kiwiorski, całodobowe pogotowie pogrzebowe, karty zgonu, chłodnia.
(nc 250)
CAtODOBDWE POGOTOWIE
POGRZEBOWE
"ZWOLSKI"

e
e
e

Bezpłatna chłodnia

Karty zgonu
Poronikł

Kielce, Radiowa 14
344-37-78, 343-17-52.

l, ~----------•(n_c-25_4~)
PRZEDSIĘBIORSTWO

UStUG KOMUNALNYCH usługi pogrzebowe całodo
bowe, teł. 366-31-77, 34467-88.
(na 128)

Pogotowie Ratunkowe - 999.
Pogotowie Policyjne - 997.
Straż Pożarna - 998.
Straż Miejska - 986, 368-7515 (przez ·całą dobę) i 36875-33 w godz. 7 -15. Posterunek czynny w godz. 7 - 22,
367-60-13.
Pornoc 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. l 23 w dni wolne od pracy - te/.
361-18-33.
TAl - Ogólnopolska Informacja Gospodarcza - 94-77.
0/KT - Ogólnopolska Informacja Gospodarcza - żółta linia - 94-34.
Numery miejscowe i zamiejscowe - 913.

Pizzeria ,.Studio" - te/ .
368-86-01. Czynna: pon.czw. 10-22; pt. 10-23; sob.
12-23; niedz. 12-22. Dostawa na terenie miasta
przy zamówieniu powyżej
16 złotych - gratis, ceny
pizzy - od 7 do 19 zł.
Pizzerla "MAGIA", te/:
362-25-11. Czynna w godz.
11-21, niedziela 15-21.
Zamów pizzę! Dowóz gratis!

ny od poniedziałku do piąt·
ku w godz. 8 - 17. pomoc
BILETY lotnicze - rezerwacja,
psychologiczna dla rodzm
sprzedaż. "Sigma", Sienkiewychowujących małe dziec1
wicza 56, 344-30-33, 344 ·
368-16-59, poniecfzialek
30-35.
godz. 15. 30-18.
'
(ng 309)
Świętokrzyskie Cen tru 11
OMNIA
Komunikacja
Profilaktyki i Eduka cji .
Międzynarodowa, Sienkie041/331-53-13 - pomoc
wicza 61, 345-77-43, 345psychologiczna i pedag 0•
77-46.
giczna, terapia rodzin i mai·
(ng 316)
żeństw, psychoterapia indy.
LOT - informacje, rezerwawidua/na i grupowa, pomoc
cja, sprzedaż biletów - 368dotycząca uzależnień , inter·
06-58.
wencja kryzysowa - od po.
niedziałku do piątku w godz
8-20.
Polskie Towarzystwo lapo·
INFORMACJA
GOSPODARCZA
biegania Narkoma nii .
041/366-19-19,
Punkt Konsultacyjny w Kiel·
366-03-03
cach, ul. Karczówkaws ka 5A
W'w'łw.infomax.com . pf
- 346-16-27; poniedziałek .
Świętokrzyski
piątek, godz. 12-16.
Portal Internetowy
Centrum Interwencji Kryzy.
sowej - te/. 041/366-48·47,
ZAUFANIA'~
ul. Urzędnicza 7b . Te rap1a
•
.;:;;;.:""""'.
..
.....
...
ofiar przemocy, konflikty we·
Swiętokrzyskie Stowarzywnątrzrodzinne i kryzysy
szenie Pornocy Ofiarom
małżeńskie, problemy z oso·
. Przestępstw - Komenda
bą uzależnioną w rodz inie.
· Miejska Policji w Kielcach Konsultacje
indywidua lne 1
· Punkt Konsultacyjny Pornogrupy wsparcia. Zape wnia·
. cy Ofiarom Przestępstw,
, Kielce, ul. Mickiewicza 9; ·. · my anonimowość. la pra·
szamy od poniedziałk u do
. poniedziałek-piątek w godz.
'~ 1A-18, te/. 0-411349-33niedzieli w godz. 13-20.
44.
Świętokrzyski Klub "Ama~ zonkan - 366-34-54, od poCzęstotliwości stacji
' niedziałku do czwartku w
słyszalnych w regionie:
godz. 10 - 14, psycholog,
.. PR(!GRAM 1- 102,7; TAK-106,5.
pedagog - telefon zaufania
98,0; 89,7, FAMA - 100,8, PLU~
. 366-17-41 w poniedziałki i
-107,9; 71,95, MARYJA -100.~
czwartki w godz. 15 - 17.
·. 107,2; 7,34, RMF - 88,2, BIS ·
Telefony zaufania - dla lu92,3, III- 96,2, KIELCE- 101,4,
dzi z problemem alkoholoZET- 105,3, WAWA- 95,5. ESKA
wym ~ od poniedziałku do
- 103,3, OPATÓW -93, 7, MTM
piątku w godz. 18 - 20, te/.
345-73-46, w sprawach ro- '. FM- 102,1, RdC- 89,1, LELIWA
-104,7, REKORD- 106,2.
dzinnych - 368-18-67, czyn-

TELEFONY
· ,~

Kinowe

~~

·:~k-

%.(.E

nowości

,,Pianista''

Bohaterem filmu jest
Władysław Szpilman- znakomity polski pianista żydow

skiego pochodzenia. W czasie II wojny światowej trafia
do warszawskiego getta. Cu-

14 c===========================~--~--~---------------
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dem udaje mu się tlnlt li.ll~- 
deportacji. Po likwidacji
ta ukrywa się w ruinach
sta. Z pomocą Szpilman01
przychodzi niemiecki ofic
który ratuje mu życie.
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Kawa czy herbata? 8.00
... -.~uumości 8.10 Prognoza
8.15 Woronicza 17 8.30
• ~-e:załmpy 8.45 Trzy nie- serial anim. 9.10
program dla dzieci
Piotruś herbu Trzy
- serial anim. 10.10 Pan
Rączka (14,15) -serial
. USA
Taylorowie kupują nowy dom,
aby następnie go wynająć.
lO·
Tim remontuje budynek wraz
dz
ze swym asystentem i'przyjacielem Alem, chwaląc się tym
na wizji w trakcie kolejnego
wydaniaswegoprogramu.Alowi bardzo się podoba dom,
ie/·
dlatego chce w nim zamieszSA
kać. Timkażejednaklwled.ze
k.

[XJdpisać nieŻiLJyk!J~#gó~wą-boliczqcą18s~r0Ji.:..um(Y

ZJ·
47,
pia

wę najmu, a do tego dOlqczyć ·

tv4

6.40 Studio urody - magazyn
6.50 M jak miłość (68) - serial o bycz. pol. (powt.) 7.40
Dwójka dzieciom: Bolek i Lolek, Reksio-filmy anim. 8.00
M jak miłość (69) - serial
obycz. pol. (powt.) 8.55 Pytanie na śniadanie- magazyn
10.30 Podróże kulinarne Roberta Makłowicza 10.55
Święta wojna - serial kom.
pol. 11.20 Tęgie kłopoty życie na wadze (2/6) - serial
dok. 11.50 Ryzykanci 2 - reality show 12.35 Próba wiary -rep. 12.50 Abecadło dźwięków - progr. dla dzieci 13.00
Panorama 13.15 Miami
Sands (3/110) - telen'owela
USA 14.00 Radio Romans
(6/32): telenowela poE
,. Wanda nie zgadza się na
adopcję malej Kasi. Zdecyd.owana jest pcddał się le-

referencje i mświadfJzen.ie z.
bankuo wyplacalnośpi~Al wy~zeniu bezpłodności~ mając
pełnia źqdanie-•.whl~9iciela, ,. .. . . nadtie;ę, .te kiedyś będzie
ne·
lecz bierzę na niin oijiQ#d tq.k .·b;,k., _;. niogf,a_)1ti~ iilłas.nę dzie~łS!
samoskrupulatnieegzekwuje
ko. Załoga Radia Romans
SO·
swoje prawa. Wzywa więc
świętuje ukazanie się w
Taylora dokażdegodrobiazgu,
prasie odwołania oszdomagając się naprawy.
czerstw dotyczących redakGotowanie na ekranie tora Krefta. Dominika stokulinarny 11.15 ZUS
ra się pogodzić Stefana z
- magazyn poradnikowy
ojcem, jednak Stefan nie
The Lost Secret - kurs j.
potrafi jeszcze wybaczyć
11.40 Telezakupy 12.00
ojcu tego, co zrobił. Antoni
•11qlcjontOśiCi 12.10 Agrobiznes
rozstaje się z Marią Orent.
Roln.ICitwonaświecie-rep.

Plebania (199) - serial
pol. (powt.) 13.10 Stu•~•SJ>Ort : Tour de Pologne 13.25
w rozumie - teleturniej
Studio sport: Tour de Po14.20 Mój ślad w telewizji
Telezakupy 14.40 Niepo-program edukacyjny
Wiadomości

Studio sport: Tour de
Sportowy Express
Gość Jedynki
Klan (612) - telenowela
pol.
Czesia stara się przekonać
Grażynkę, że powinna podpracę u Moniki. W banku Basia zaczepia na korytarzu jacka. jest niemile zaskoczona jego obojętnością, a
nawet chłodem.
OLato z rozrywką
5 minut o Unii Europej-program publ.

14.30 Air Show- rep.
15.00 Krzyżówka, trzynastołatków: czyli Swiatowid
15.30 Przygody Chucka Finna (26-ost.) - serial przygod. austral.
16.00 Panorama
16.20 Prognoza pogody
16.25 Złotopolscy (437) (powt.)
16.55 Na dobre i na złe (lOS)
- serial obycz. pol.
17.50 Program lokalny
18.30 Panorama
18.55 Prognoza pogody
19.05 Va banque - teleturniej
19.35 W cieniu Kremla- program publ.
20.00 M jak miłość (70) - serial obycz. pol.
Podczas spaceru w sadzie
Lucjan traci przytomność.
Dzięki pomocy Marka, szybko trafia do szpitala. Lekarze stwierdzają stan przedzawałowy. /za opowiada
Małgosi o dramatycznych
wydarzeniach ze swojego
dzieciństwa , To wyznanie
sprawia, że stają się sobie
jeszcze bliższe. Do Grabiny
przyjeżdża Marta z synem i
Norbertem. Wszystko wskazuje na to, że rodzice Łuka
sza znów są szczęśliwi.
21.00 Śpiewające fortepiany
- teleturniej muzyczny
22.00 Panorama
22.20 Sport telegram
22.25 Prognoza pogody
22.35 997 - magazyn krymialny
l.l Thais - dramat hist.
pol. , 1984, reż. Ryszard
Ber, wyk.: Dorota Kwiatkowska, Jerzy Kryszak,
Bronisław Pawlik, Henryk Bista (100 min)
0.55 Vendetta -film dok.
1.50 Zakończenie programu

6.00 Piosenka na życzenie 7.00
Pokemon - serial anim.
(powt.) 7.25 Jednorożec Kleo
- serial anim. (powt.) 7.50
Strażnik Teksasu - pilot serialu sens. USA (powt.) 8.40
Luzik guzik (2) - serial obycz.
USA (powt.) 9.30 JAG - Wojskowe Biuro Śledcze (12)- serial sens. (powt.) 10.50 Zyciowa szansa - teleturniej 11.35
Adam i Ewa (50) -serial obycz.
pol. (powt.) 12.05 Serca na
rozdrożu (107) - telenowela
argent. (powt.) 12.50 Z głową
w chmurach ( 121) - serial
obycz. braz.
Otawio przypomina sobie, że
dal Ewie numer szwajcarskiego konta. Chico poszukuje zaginionego Tiao Niemca,
ale }~go córka nie chce zdradzić, gdzie ukrywa się ojciec.
Julia przyznaje się Bete, że
jest córką San Marina.
13.50 4 x 4 • magazyn motoryzacyjny 14.20 1\vój lekarz magazyn medyczny 14.35
Wystarczy chcieć 14.50 Fokernon - serial anim.
15.15 Świat według Kiepskich
(115) - serial kom. pol.
(powt.)
15.45 Informacje
16.05 Adam i Ewa (51)- serial
obycz. pol.
16.35 Serca na rozdrożu (108)
- telenowela argent.
17.20 Strażnik Teksasu - pilot
serialu sens. USA
Alex Cahill prowadzi zajęcia
ze studentami i zaprasza na
nie Walkera oraz 1Tivette'a.
W drodze powrotnej ratują
oni życie jednej ze studentek, która została napadnię
ta w garażu. Walker także
prowadzi ćwiczenia - uczy
młodych ludzi wschodnich
sztuk walki. Przyjaciółka
prosi go, by zajął się jej bratem, nastoletnim Tommym,
gdyż sprawia on ostatnio
wrażenie zagubionego. Okazuje się, że Kurt, nowy narzeczony jego matki, jest
wyjątkowo brutalny, a na
dodatek zajmuje się handlem narkotykami.
18.15 Sabrina, nastoletnia czarownica (99) - serial dla
młodzieży USA
18.45 Informacje, Sport
19.10 "?rognoza pogody
19.15 Zyciowa szansa- teleturniej
20.05 Swiat według Kiepskich
(116) - serial kom. pol.
20.30 Samo życie (92) - serial
Qbycz. pol.
1.00 Folowanie na "Czerwony Październik" - film
sens. USA, 1989, reż. John
McTiernan, wyk.: Sean
Connery, Alec Baldwin,
Scott Glenn, Sam Neill
(129 min)
21.30 Losowanie Lotto i Szczę
śliwego Numerka (w przerwie filmu)
23.50 Informacje, Sport
0.05 Prognoza pogody
0.10 Graffiti - program publ.
0.20 Bumerang - program
pub l.
0.50 Muzyka na bis
5.00 Zakończenie p ogramu

Thais

Polowanie na " Czerwony

godz. 23.10
Egipt, IV wiek n.e. Żyjącemu
na pustyni mnichowi ukazuje
się Thais, najsłynniejsza w Alek- !
sandrii tancerka. Przekonany !
że to Bóg nakazuje mu nawr~ j'
cić rozpustną kobietę, udaje się
do pobliskiego miasta
_j

-film prod. USA,

-mm h.ist. pol., 1984,

LUDU 9 WRZEŚNIA 2002 NR 209

5.50 Tajemnice pocałunku (7 51
99) -t lenoweta meks. (powt .)
6.35 Tel e klep 7.05 Brzydula
( 158/169) - t lenoweta kołu mb . (powt.) 7.50 Srebrny
surfer - 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- teleturniej 10.35 Tełe klep 11.50
Rozmowy w toku - talk-show
12.40 Co ty wiesz o gotowaniu? - talk-show 13.05 Kapitan Planeta - serial anim.
(powt.) 13.30 Szczeniak zwany Scooby Doo -serial anim .
(powt.) 13.55 Przygody Animków - serial anim. 14.20 Beverly Hill 90210 (209)- serial
obycz.USA
Donna wraz z przyjaciółmi
wyjeżdza na Hawaje, gdzie
pomaga zorganizować sesję
zdjęciową. Po dotarciu 11a
miejsce Valerie spotyka Noaha, natomiast Steve poznaje samotną matkę, Carly .
Tymczasem Kelly zostaje
ranna podczas strzelaniny.
15.15 Milionerzy (powt.)
16.00 TVN Fakty i Pogoda
16.15 Brzydula (159/169) -telenowela kolumb.
17 .10' Tajemnice pocałunku
(76/99): telenowela meks.
Rita zostaje porwana przez
Samuela. Eugenia zeznaje, że jej mąż popełnił samobójstwo. Tymczasem Ricardo wyznaje Eugenii miloU.
18.00 Rozmowy w toku - talkshow
19.00 TVN Fakty
19.25 Sport
19.30 Pogoda
19.40 Uwaga! - magazyn
20.00 Chwila prawdy- program
rozrywkowy
"Chwila Prawdy" to nowy
program rozrywkowy TVN
łączący elementy reality
show i teleturnieju. W jednym
odcinku biorą udział trzy ro·
dziny, każda z nich może
zdobyć trzy nagrody. Warunek jest jeden -muszą prawidlowo wykonać zadanie
uprzednio wyznaczone im
przez producentów. W przygotowaniach uczestniczy
cala rodzina, ale do wykonania konkurencji typowany
jest tylko jeden z jej człon
ków. Sukces zależy od współ
pracy wszystkich domowników.
21.15 Milionerzy
22.00 Usterka - serial dokumentalny
22.35 Maraton uśmiechu program rozrywkowy
23.05 TVN Fakty
23.20 Kropka nad i - program
pub l.
23.40 Fakty, ludzie, pieniądze
- magazyn gospodarczy
0.10 ortal Kombat ( 15/22)
- serial sens. USA
1.05 Multikino - magazyn filmowy
1.25 ie do wiary - opowie' ci
niesamowite
1.55 ic traconego - programy powtórkowe

Październik"

godz. 21.00
Atlantyku przemierza
.,Czerwony Październik" uzbrojona w rakiety atomowe
radziecka łódź podwodna J<a.
pitan niespodziewanie postanawia płynąć ku wybrzeżom USA.

Mortal Kombat
- serial sens. USA,

Głębiny

1

1

godz. 0.10
Shao Kahn zmusza Scorpiona i Sub-Zero do sojuszu, kt~
rego celem ma być pokona~e Kunga La~·_ _ _ _ j

l

6.45 Dragon Bali GT - serial
anim. 7.10 Dragon B Jl Z- erial ani m. 8.00 W niewoli uczuć
(8/135) - telenowela meks.
8.50 igdy cię nie zapomnę
(8 /94) - telenowela mek::-.
9.40 Melro e Płace (178) rial bycz. USA (powt.) 10.30
(na żywo) ł.ami łówka - t leturniej 11.00 Bi Brother l
(powt.) 11.45 Porywy erc.(55/90) - telenowela mek .
12.40 Tele klep 13.55 AJbert erial anim. 14.20 Dragon B Ił
GT - serial anim. 14.45 Dragon Bali Z - serial anim .
15.35 Pelna chata (88/192) serial kom. USA
16.05 Szkoła złamanych serc
(51/80) - serial kom . austral.
16.35 Trzecia planeta od Słoń
ca 5 (6/42) - serial kom.
USA
17.05 Zatoka szczę cia (12/
17) - serial obycz. USA
(powt.)
18.00 Aktualności
18.10 Wzywam doktora Brucknera 2 (18/25) - seria l
obycz. niem.
19.05 Melrose Place (179) erial obycz. USA
.00 Grzech milczenia - dramat obycz. USA, 1996, rei.
Sam Pillsbury, wyk.: Lindsay Wagner, Holly Marie
Comb , Cynthia Sikes,
Sean McCann (110 min)
21.50 Medicopter 117 (18/36)
- serial ens. au tr-niem .
22.50 Big Brother I
23.35 Ritz - kom . bryt., 1976,
reż. Richard Lester, wyk. :
Jack Weston, Kaye Ballard,
Rita Moreno, Jerry Stiller
(87 min)
Gaetano Proclo (Jack Westan) jest porządnym i spokojnym obywatelem. Pewnego
dnia za sprawą szwagra Carmine'a Vespuciego (Jerry Stiller) jego poukładane dotąd
życie całkowicie się zmienia .
OkazuJe się bowiem. że powiązany z mafią Carmine
zamierza go zabić. Gaetano,
przerażony agresją szwagra,
znajduje schromenie w Rirzu- miejskiej latni, do której
wsJęp mają wyłącznie męż

czytni. Film powstal na motywach noszącej taki sam tytul sztuki Terrence 'a McNally.

1.20 Cena naiwno ci - film
sens. USA, 1998, reż. Ron
Cosentino, wyk .: Karen
Black, Carmine Giovinazzo, Richard Portnow, Justin Louis (105 min)
Młody i naiwny Frankie
(Carmine Oiovinazzo) kradme ciężarówkę wraz z do stawą eleganckich butów. Na
nieszczę~cie pojazd nalezy
do miejscowego gangstera
Nicky'ego Kaplana (Richard
Portnow) , który - dowiedziawszy się o wyczynie chło
paka- postanawia go zabić.
Duke (]ustin Louis), brat
Frankiego, musi zrobić
wszystko, by przeszkodził
mafii w wykonaniu egzekucji.
3.05 Zakończenie programu

Grzech milczenia
-dramat obycz. USA, 1996,
godz. 20.00
astoletnia, naiwna Sophia
flirtuje w barze z Tommym,
ynem wpływowego polityka.
Podczas powrotu do domu
dziewczyna zo taje przez niego brutalnie zgwałcona.
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6.00 Strefa P 6.30 V Max - magazyn motoryzacyjny 7.00
Muzyczne li ty 7.50 Arthur erial anim . 8.15 W paniala
podróż
ił a Holger ona - erial anim. (powt.) .35 Beetleborg (50) - erial przygod.
U A (powt.) 9.00 iorella
(102) - teł nowela pcruw.
(powt .) 9.55 Zbuntowany
anioł (5) - t lenowcla argent.
(p wt.) 10.50 Baza Pen acola
(22)- erial sens. U
(p wt .)
11.40 Karolina w mie cie (3) serial kom. USA (powt.) 12.05
Rycerz nocy (12) - rial en .
kanad.-amer.
W kafejce internetowej fohnny otrzymuje od jednego z nastolatków kartę tarota , lltóra
jest ymbolem braku przy zlo~ci . Gdy na ekrame komputerów pojawia ię logo Milenium Rycerz ocy wie, ie
znowu będzie musiał walczył z Kleranem Keyesem.
13.00 Strefa P 13.30 V Max magazyn
motoryzacyjny
13.50 Artbur - serial anim.
14.15 Wspaniała podróż ilsa
Holgersona - serial anim . 14.35
Beetleborgs (51) - s rial przygad. USA
15.00 iorelła (103) - telenowela p ruw.
16.00 Muzyczne H ty
17.00 Karolina w mi e ci e (4) serial kom. USA
Caroline ma kłopoty w pracy, poniewaz zarząd wydawnictwa sugeruje wprowadzenie znaczących zmian Tymcza em Annie roz raje s1ę z
kolejnym chłopakiem .
17.30 HOT CHAT - pr gram
pub l.
17.45 Dziennik i Prognoza pogody
18.00 Zbuntowany anioł (6) telenowela argent.
Mili martwi się chorobą Angeliki. Damian, szukając spo obu na spłatę długów, prosi Marthę, żeby ukradła medalion.
19.00 South B~ch (2) - pilot
serialu sens. USA
20.00 Kameleon ( ) - erial
sens. USA
Ojcu panny Parker grozi ~mier
telne niebezpieczeństwo. Okazuje się bowiem, że w omalocie, którym leci do iedziby
Centrum, umieszczony został
ładunek wybuchowy. Ko9ieta za wszelką cenę stara s1ę
uratować rodzica, jednak w
opuszczonym przez per onel
budynku Centrum wyłączone
zostaje zasilanie. Na dodatek
w holu wej~ciowym czają się
uzbrojeni zamachowcy.
20.55 Łowcy koszmaru (2) erial s.f. USA
21.50 Dziennik
22.05 Informacje sportowe i
Prognoza pogody
22.15 Ekstraliga Zużlowa - Zawody o Drużynowe Mistrzostwo Polski- runda 16.
1.15 ,M nie przebacza - dramat obycz. USA
1.45 X La ki - prog. erot czny
2.15 Muzyczne li ty
3.05 Strefa P
3.40 V Max
4.10 uper VJP
4.40 Zakończenie programu

" nie przebacza
- dramat obycz. US ,

l

'l

godz. 23.15
Bohaterami filmu są trzy pokol nia amerykańskich Laty·
nosów, a akcja obejmuje
okres od zamieszek ' Los
An ele w 1943 roku do połowy lat siedemdzie iątych .
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.JAK WYSŁAĆ OGŁOSZENIE PRZEZ TELEFON?

Nowa oferta

WPISZ (maks. 160 znaków):
.
SL#numer rubryki#treść ogłoszenia (maks. 154 znakt}
SPRAWDŻ ZANIM WYŚLESZ!
Przykład

.

SL#15# Sprzedam samochód osobowy 19QO r., Ktelce tel (000) 00-00-00

Wyślij SMS-a pod numer 7960. Dotarcie SMS-a z og_łoszeniem zo~tanie potwierdzone :;MS-em zwrotnym.
Jeśli przesłane ogłoszenie będzie zgodne z regulammem wysyłama
.
"
.
.

--

i publikowania ogłoszeń drobnych przez SMS, wydrukujemy je w "Słow1e Ludu w c1ągu 3 dm roboczych.

Cena wysłania SMS-a z ogłoszeniem pod nu~er 7960 ~ynosi 9 .zł + 22 proc. Vt:-T.
.
"
Regulamin wysyłania i publikowania ogłoszen dostępn~_Je_st w Biurach Rekl~m 1Ogłosz~n "Słowa Ludu.
UWAGA! przyjmujemy ogłoszenia tylko do podanych mzeJ rubryk (ogłoszema matrymomalne
i towarzyskie nie będą drukowane).
17 - turystyka
13 - praca szukam
09 - medycyna
05 - kosmetyka
01 - motoryzacja
18- usługi
14
praca
dam
10- naprawy
06 - komputery
02- biznes
19 - wideofilmowanie
15różne
11
-nauka
07kupno
03 - budownictwo
20zguby
16
sprzedaż
12
nieruchomości
08 -lokale
04 - elektronika

z treścią ogłoszenia
drobnego przez telefon komórkowy
• my je wydrukujemy!!!
Elitarne Studium Słu:!b Ochrony ,.DELTA"
Skarży ko-Kamicnna, ul. Sezamkowa 23,
tel./fax 411253-05-32, 0502-20 -44

CZĘŚCI do samochodów
BMW.
Sklep- hurtownia.
Kielce, Pakosz 53, 361-18-56.
ng314

japońskich, koreańskich,

AUTO-MOTO

nabór na rok molny 2002-2003

041/343-17-57 . AUTOALARMY. RATY.
nt383

uprawnienia szkoły publicznej,
k ztalcimy w zawodzie:
technik ochrony fizycznej osób i mienia
Rekomendacja
Polskiej Izby Ochrony Osób i Mienia 0
SertJeczn~ :~~prtn:amy na:
~

041/344-85-25. MOTOART: Silnikowo-podwoziowe (zachodnioeuropeJSkie), wymiana
amortyzatorów - gratis.
nd359

DZIEN OTWARTYCH DRZWI
~
15wrześnla 2002 r. w godz. 10.00-15.00

041 /345-16-29. HURTOWNIA· autoczę
zachodnie . BEZPŁATNA WYMIANA
amortyzatorów. Tłumi ki. Blacharka. Oświe 
tlenie . MOTOMARKET, Jagiellońska 23.
nt391
ści

041/362-00-29
AUTO NA GAZ
Kielce, Pakosz 53.
RATY.

INTER CARS S.A. Dystrybucja części
do samochodów zachodnich . Kielce ,
Słowackiego 6, 041/361-61-06,344-23-73.
nd362
OPONY, felgi, naprawa, renowacja felg .
Warszawska 170, 041/332-22-12.
nj193
WYPOŻYCZALNIA samochodów

-nowe. 041/34-559-62, 0502-302-462.
nj197

WYPOŻYCZALNIA SAMOCHODÓW
.AGM" 041/362-93-63,0602-601-695.
nt430
nt452

WYPOŻYCZALNIA

SAMOCHODÓW
QUATIRO
041/34-64-750
0-602-101-305.

AUTO- SZYBY. Kielce, 361-57-17 .
ng310
AUTOALARMY- 041/361-90-60.

.

nt439

b3754

OKNA PCV • producent. PROMOCYJ.
NE CENY. . Okno", Łódzka 308 ,
041/346-19-17.
nt422
PARAPETY- najtaniej. 041/361-72-52.
gb3658
PARAPETY - najładniejsze wzory.
Producent .VINYL PLUS". 041/362-05-00.
nn148
PARAPETY - producent, Mosty 24,
0691-77-61-24.
nd355
PARKIET, 041/384-75-24.
tj131
PARKIET, mozaika, kleje, lakiery.
Kielce, Łazy 37, 041/345-44-84.
nd357
PRODUCENT:
e deska podłogowa
e boazeria
e schody
e parapety.
041/254-10-20 .

nt399

e

atrakcyjne nieruchomości,
różne maszyny i urządzenia
do przemysłu metalowego,
• narzędzia i przyrządy,
• części zamienne do samochodów star,
e inne ruchomości.
•

•

BUDOWNICTWO
antywłamaniowe

357/NK

ODDZIAŁ

nt409
BRAMY garażowe , ogrodzeniowe,
BLACHY dachówkowe, trapezowe
-producent. 041/331-49-62.
nt407
napędy.

BRAMY, automatyka, szlabany. Bariery
parkingowe. 041/366-46-52,300-33-28.
nt443

Kursy i egzamin
na uprawnienia

ELEKTROENERGETYCZNE

Ogrodzenia .

Siatki.
nt395

BRAMY.NET.PL. 041 /345-09-41 ,
502-58-05-43.
nt435

ODDZIAŁ

REGIONALNY w KIELCACH

DESKĘ

kreślarską

100x170 cm.

041/362-38-38.

MAKULATURA, folia, złom . Kielce ,
ul. Zagnańska 232, tel. 041/331-60-56,
wewn.201
kb1655
MAKULATURA, folia , złom .
ul. Rejowska 65,
tel. 041/25-11-066
kb1657
Skarżysko-Kamienna,

DOMKI letniskowe. 013/43-539-94
kb1853
HORMANN - przesuwne, segmentowe,
uchylne, automatyzacja. 041/366-19-17.
nn168
MARMUR - parapety, schody, kom1nki
(produkqa - montaż) . Jagiellońska 11,
Okrze1 65, 041 /343-14-77, 307-35-06.
nt411

041/344-63-63 EUROLOCUM --od 1984,
Sienkiewicza 9.
ng306
041/366-05-93 Świętokrzyska G iełda
Okrzei 15B.
nj196

Nieruchomości,

041/368-24-34.

W'NW.dragowski.kielce.pl
nn174
DO WYNAJĘCIA 2-pokojowe
mieszkanie
na
Kochanowskiego.
Tel. 0604-858-1511ub 041/317-16-95.
gb3775
DO WYNAJĘCIA kawalerka .
041/344-10-68 (16.00-19.00), 609-894-280.
gb3735

Ufflł§Jłjęzyk angielski: 20-21 września 2002 r.
język niemiecki: 20-21 września 2002 r.
Termin skŁadania dokumentów - do 15.09.2002 r.
l;fit.J .. ijjęzyk angielski: 24-25 września 2002 r.
język niemiecki: 26-27 września 2002 r.
Termin skŁadania dokwnentów - do 20.09.2002 r.

l
-

Osoby, ktore zdały egzamin na filologię angielską lub filologię germańską na uniwersytetach
lub w kolegiach publicznych i nie zostały przyjęte z braku miejsc, mog być przyjęte bez egzaminu.

KURSY JĘZYKÓW OBCYCH
• angielski • niemiecki • francuski •
• hiszpański • włoski • rosyjski •
Oferujemy:
dla dzieci, młodzieży i dorosłych
e róine poziomy zaawansowania,
e kursy przygotowujące do matmy i egzaminów wstępnych na mi.elnie
• kursy nauczydeli przygotowujące do ..roku zero" i do Kolegium Języków Obcych
_• kadrę wykładowców o wysokich kwalifikacjach, konwersacja z .native speakers"
• moili ość korzystania z pracowni komputerowej z dostępem do Internetu
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PRODUCENT
MEBLI KUCHENNYCH

368-15-83.

Salon sprzedaży - tel. 362 37 49
ul. Radomska 20 a (CH REAL)
www.bik-meble.pl
335/NK

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

notarialna.

041/;j.ll:J·tJ H:.•

S PRZEDAM
041/331-46-65.

SPRZEDAM
Tel. 0602-889-097.

M-4

SPRZEDAM M2, 31 m kw, centrum Ke
041/368-25-62

SPRZEDAM mieszkanie 51 m
041/302-21-20.

LOKALE

AD-DRĄGOWSKI,

369/NK

Towarzystwo
Wiedzy Powsze·c hnej

miesz

366-49-11.

gb3736

BRAMY
HORMANN
- uchylne
- segmentowe.
041/362-64-72.

BRAMY.
041/346-46-93.

1/Jo:~·,v-l •

Śródmieście, Centrum, sprzeda

pełna własność

KUPNO
nt456

REGIONALNY w KIELCACH

KUPIĘ M-3, M-4 Barwinek- 04
0605-83-50-43.

OAZA NA STOKU . Nowe 2- i J-D•DKO~JJ:•

drzwi
e GERDA e
.Firmus"
Kielce, Paska 6.
362-91-00.

Towarzystwo
Wiedzy Powszechnej

DO wynajęcia mieszkanie L-DIJKolc~t •
umeblowane, Sł . Wzgórze, ora z
usługowy, 30 m kw., parter, Kościuszki
Kielce, 361-19-24.606-650-389.

NOWO budowane
PCV. Hurtownia fabryczna .LENTEX", hurt - detal - raty. Kielce,
Chęcińska 14, 041/362-12-97.
nd364

0% REKLAMACJI

DO WYNAJĘCIA umeb l
2-pokojowe- 0602-705-412.

MIESZKANIA: 35 m kw. , C
55 tys.; 58 m kw. Szydłówek
60 m kw . Barw in ek 92 tys., sp
.Kontrakt", 368-03-92.

WYKŁADZINY

AUTOSZYBY. .Autofenix" Kielce, Wrzosowa 25,361-61-71 . Radom, Warszawska
115, tel./fax 333-27-00, Szewce 39 k. Kielc,
346-52-05.
ng311

DO WYNAJĘCIA pokoje bi
- Dom Rzemiosła . Kielce, Warszc3Wslka3tl l
tel. 34-480-9/.

ng307

l

AUTOALARMY. 041/34-434-79.

DO WYNAJĘCIA pokoje biurowe,
1
i atrakcyjne . Dom Rzem iosła ,
Wars5-~wska 34, tel. 34-493-79.

STANCJA- 041/331-28-16 (8 00-15
pon-pt), 0602-183-850.

MEDYCYNA
Pogotowie - odtruwanie .
0604-137-235.

CHOROBY nerek , nadc iśn ie
Lek . Tadeusz Grzegorczyk . K1e
Wspól.na 10.0601-46-89-54.

DOM opieki. 041/368-76-58.

kb1233

e

ws152

ORTODONCJA.
Pełny

zakres
usług

KRÓTKIE TERMINY
041/331-97-43.
nt448

0604/529-343, 048/366-91-02

9

041/366-08-58, SIENKIEWICZA 55
041/344-87-94 KAPITULNA
e ANGIELSKI485,00
.(ROCZNY 935,00)
HISZPANSKI, FRANCUSKI, ROSYJSKI
445,00
e NIEMIECKI - 470,00
e WŁOSKI - 395,00
KURSY SEMESTRALNE
PROMOCJA
M.K.E.J. Instytuty Językowe
OŚRODEK CERTYFIKACYJNY.
na124

041/368-17-43
SZKotY PRO-FIL
dla DOROSŁYCH
KIELCE, ROMUALDA 3,
-LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
cykl 2- i 2,5-letni
- TECHNIKUM FRYZJERSKIE
POLICEALNE STUDIUM KOSMETYCZNE.
POLICEALNE STUDIUM FRYZJERSKIE
Niskie czesne, ulgi promocyjne.
nd361

ANGIELSKI
0411369-24-96.

-

lektor z

USA.
gb3734

BIOLOGIA- korepetycje. 041/368-36-32.
gb3707
BUDOWLANKA
Kielce,
Jagiellońska 90
0411346-16-00.
LICEUM

COMPUTEX kursy komputerowe.
0411344-32-02.
nt416

Studium

KIELECKA Szkoła Języków Obcych
. lnterCollege ·. 7 jęzków . Wszystkie
poz1omy. Kursy dwujęzyczne . Zap1sy
S1enk1ew1cza 38. 041/368-25-28.
nt358

SZKOŁA Języków Obcych .ŻAK",
Kielce, ul. Leśna 16 (budynek AŚ)
wznawia zapisy na kursy· ang1elsk1ego,
niemieckiego, francuskiego, wloskiego, maturalne, certyfikaty, 041/344-17-81. 0605273-032, w godz. 1O - 17.
nn165

e Ogólnokształcące

e Handlowe
(2,5-letnie)

e Ekonomiczne
e
e

(3,5-letnie)
POLICEALNE:
Fryzjerskie,
Kosmetyka .

gb3no
SZKOŁA DETEKTYWÓW l PRACOWNIKÓW OCHRONY .OCHRONIARZ".
Uprawniema publiczne. Silownia, basen,
paintball, ubezpieczenie w czesnym .
Szybka, ciekawa praca. Kielce, Kościuszki
5 &)411344-17-39.
nt403

EGZAMIN Gimnazjalny 2003 - kurs
dla przyszłych licealistów. 041/361-50-17,
605-&7-666.
gb3755.
INFORMATYCZNE
.EDUKATOR". 041/368-07-66.

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

POLSKI- 041/368-54-56.

KOREPETYCJE
0501-525-538.

-

angielski.
gb3757

nt405

ŚREDNIE w rok 041/368-72-40,
0504-230-388,0601-479-118.
gb3666

ogłoszenia

drobne

Jeśli

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

w
dowolnej
rubryce

ZA

Oferta dotyczy osób fizycznych

041/368-49-99, WIEDZA K ielce,
Wspólna 17 ogłasza nabór do szkół zaocznych. Liceum Ogólnokształcące po szkole: zas~dniczej, gimnazjum. Technikum:
gastronomiczne, mechaniczne.
gb3548

nc273

e

041/34-415-17
041/302-14-27
e ANGIELSKI
INNE JĘZYKI
EGZAMINY CAMBRIDGE
e MATURA
-Dzieci

e

-Młodzież
-Dorośli

-.POLIGLOTA"
LEŚNA 5 (centrum)
www.poliglota.kielce.com
SUPEROFERTA
z okazji
12-lecia
SZKOŁY.

AKADEMIA SUKCESU. Wybierz dobry
kurs języków obcych. 6 języków. Rabaty.
Internet. Upominek. Paderewskiego 17/3.
041/368-12-27.
nt356
ALFA : Liceum

Ogólnokształcące

- kierunki: detektywistyczno-ochroniarski,
informatyczny. 041/34-30-438.
gb2578
ALFA: Najstarsza Policealna

Szkoła

Detektywów i Pracowników Ochrony
w Kielcach, Ściegiennego 8, 041/34-30-438.
gb2002
ALFA: Studium BHP. 041/34-30-438.
gb2003
ANGIELSKI
PROFESJONALNE KURSY
B-OSOBOWE GRUPY
W CENIE KURSU

PODRĘCZNIKI

RATY.

LICEUM w ciągu 8 miesięcy.
tel. 3151-387,504-05-04-55.

BUDOWLANKA
Kielce,
Jagiellońska 90
0411346-16-00.
TECHNIKUM
(2,5-letnie ):
Budowlane,
e Drzewne,
e Urządzeń Sanitarnych,
e Samochodowe,
e Elektryczne,
e Żywienia Zbiorowego,
e Fryzjerskie.
ZASADNICZA
SZKOŁA ZAWODOWA
(2-letnia).
e Różne zawody.

ANGIELSKI

e NIEMIECKI
e WŁOSKI
www.novum.kielce.com
041/368-30-55, 368-40-55.

nd348
ANGIELSKI- 041134-28-776.

MARKSOFT - kursy komputerowe,
księgowość, grafika. 041/343-12-52.
nt387

e

MATEMATYKA-041/345-38-15.
gb3623
041/368·06-46- ANGIELSKI najskuteczniej. www.emerson-college.com
gb3673

·do braJR

- Samochodowe,
- Fryzjerskie
·BUdOWlane
• 2:ywjenia zbiorowego
-Telekomunikacja

powierzchnię biurową

- dwa
w budynku

piętra

wielopiętrowym

o pow. ok. 350 m kw.
w Kielcach, ul. Długa 32
tel. 41/345 05 61; 345 74 08.

KIELECKA
SZKOŁA

JAZDY

KURSPRAWAJAZDY

POUCEALNA
SZKOŁA

SŁUŻB SOCJALNAYCH

Kielce

lytma 1
361-18-97
366-03-79
PRACOWNIK SOCJALNY
ASYSTENT OSOBY
NIEPEŁNOSPRAWNEJ

• speqalizaqe e
- praca socjalna
(11 STOPNIA).
nt447
POLICEALNA Szkoła Detektywów
i Pracowników Ochrony. Promocja. K1elce,
Gaganna 3, 362-58-09.
ng323

Żytnia 1 (Hala Wid-Sport.)

361-18-97
366-03-79
356/NK

TowarzystW"o
Wiedzy Powszechnej
leśnik)

ODDZiAŁ REGIONALNY w KIELCACH
Kielce, uL Sienkiewicza 19, tel/fax (041) 344-65-41, 344-63-50, 344-95·81

Kursy komputerowe
nt421

AUTOMATYKA

i

Wydzierżawimy

PODYPLOMOWE Studia RachunkowoSGGW Oddział Radom. Uprawnienia.
Tel. 0609/576-654, 048/384-60-23.
kb1886

CKB.ZGODA"
041/361-27-06
POLICEALNE
- projektowanie architektoniczne
- budownictwo ogólne
-geodeta
-drogi
- mosty
- ochrona środowiska
- administracja
-BHP
LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
po: ZSZ (2,5-letnie)
SP (3-letnie).
nt420
CKB.ZGODA"
041/361-27-06
TECHNIKA
- budownictwo ogólne
- urządzenia sanitarne
-drzewne
- leśne (specjalność technik
ZASADNICZA
SZKOŁA ZAWODOWA
(2-letnia)
-zawody budowlane.

prywatne.

ści,

nt406

gb3517

·Farmacja,
- Turystyka,
- Admnistracja,
-Telekomunikacja,
• Bankowo~ć.
- Rachunkowość
- F1nanse

Chęciny,

gb3739

041/366-44-99.
na121

zlecających ogłoszenia

371/nd

W'jazdo~ch

AUTORYZOWANY PARTNER

P.H.U. ,.HOKMAK,. s.c.
Kielce, Domaszowice 174F
teł. 342-84·32, fax. 342-83-09

STIHC

SPRZEDAŻ • SERWIS

pilarki łańcuchowe, kosy
przecinarki, myjki ciśnieniowe

"ZRÓB TO SAM" KIELCE, ul. SKŁADOWA 3 (róg Czarnowskiej), te l. 366-36·70

. - OFFICE podstawowy i zaawansowany
.-GRAFIKA
.-PROGRAMOWANIA w jezyku C++, Turbo Pascal
.- ZAKŁADANIA STRONY INTERNETOWEJ
(HTML, JAVA, FLASH)
. - KWALIFIKA CYJNE dla nauczycieli ( 120 godzin)
.- ECDL - Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy
(certyfikat honorowany w krajach Unii Europejskiej)

Szkoła

Komputerowa
DZIECI i MŁODZIEŻY "INFOLAND"
dla

~ obsługa programów zpakietu OFFICE
t obsługa programów GRAFICZNYCH
~ PROGRAMOWANIE(Pascal, C++)
~

wykorzystanie komputera w muzyce i rozrywce
ZAKŁADANIE STRONY WWW (HTML, JAVA, FLASH)
uzupełnienie programów szkolnych z informatyki

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

NAPĘDY

AGENCJA INTERLOCUM . Kielce ,
041/344-53-62.
nt371
KUPIĘ działkę budowlaną uzbrojoną

w Kielcach. Tel. 361-03-42, 602-357-820.
Qb3620

CZYSZCZENIA dywanów , verticali.
041/366-78-86.
gb3651
ClYSZCZENIE automatem dywanów.
041/362-19-07.
gb3701

041/361-37-49,

•

BALEXMETAL
PRODUCENT

~K

S PRZEDAM działkę budowlaną uzbrojoną w Cedzynie. Tel. 041/362-00-13.

Blachodachówki
Blachy trapezowe
Kasety i panele ścienne

gb3737
SPRZEDAM działki budowlane - Zgórsko
k. Nowin. 041/366-70-96,041/366-70-05.
gb3758

RÓŻNE
DAMY pieniądzę
0691-853-311 .

potrzebującym.

14.

NAPRAWY

ClYSZCZENIE dywąnów. 331-75-64.
gb3061
DOMOFONY. 041/362-31-82.

041/332-34-44- NAPRAWA telewiz
- WIECZOREK.

gb3668
SPRZEDAM dom 170 m kw .,
budynek gospodarczy 180 m kw.,
działka pow. 30 arów, 3 km od Wodzisława
(Jędrzejowa). 012/412-51-15,0607-214-225.
tj144

Chęcińska

GIPS- karton, solidnie. 0601-176-466 .
gb3600

PRALEK, lodówek. 041 /362-23-7
0604-783-188.

GLAZURA- hydraulika- 041/362-53-70.
gb3595

DAMPRACĘ

GLAZURA, panele. 041/332-38-55.
gb3751

AGENT celny. Kurs . Licencja .
praca! .,Advice", Radom, PrazJnO'viiSkleQ"
15. 022/825-85-49, 0502/59
www.advice.waw.pl

HYDRAULICZNE . 041/332-39-28 ;
0502-542-071.
gb3628
KOMPLEKSOWE remonty wnętrz ,
glazura, terakota, tapetowanie, malowanie,
wymiana okien, drzwi. 0502-625-475.
gb3756

CHAŁUPNICTWO

tj146

o12/261-85-46

MALOWANIE- 041/362-53-70.
gb3594

Kielce, ul. 1 Maja 151, 0411368-36-87

KREDYTY gotówkowe, 041/346-18-24.
nd370

MALOWANIE 041/34-28-089.

gładź

CHCESZ pomóc sobie i in
S
informacyjne we wtorek 1 O.IX .
godz. 12.00, ul. Sadowa 9, Kielce.

- natrysk.

mieć nową pracę . Przyjdź .

POiYCZKA. 041/34-07-103.

gb3748
gb3402

SZ~OŁA JĘZY~A

ANGIELSKIEGO

Kielce, Paderewskiego 14

366 11 80
www.enigma.home.pl

342/NK
NASZA OFERTA:
- wysoko kwalifikowani lektorzy
polscy i native speakers
- wszystkie poziomy nauczania
- przygotowanie do FCE, CAE, CPE
- kursy dla finn i instytucji
- kursy specjalistyczne (Business Engłish,
Law, Medicine)
- konwersacje i zajęcia indywidualne
z lektorami polskimi i native speakers

NASZE KURSY:
- są nastawione na komunikacjęjęzykową
- mają dużą skuteczność dzięki zastosowaniu
nowoczesnych metod nauczania
(PROJEKTOR MULTIMEDIALNY)
- odbywają się w doskonale zlokalizowanej
szkole i dobrze wyposażonych pracowniach
- można opłacać w ratach
(przy wpłacie całej kwoty l 0% zniżki)
- można odbywać indywidualnie,
albo w 6- lub 12-osobowych grupach

•l

POŻYCZKI. 041 /34-44-106.

gb3266
ŚLUBY- śpiew. 0609-77-03-07.

gb3677

SPRZEDAŻ
041/343-18-81 SIATKI plastikowe,
metalowe, ogrodzeniowe, sto wzorów.
ng312

MALOWANIE natryskowe, tapetowanie.
0691-624-022.
gb3570
MULTI-MEBLE- PRODUCENT. Kuchnie,
zabudowy wymiarowe . Długa 22 ,
041/366-14-33. www.kuchnie.kielce.com.
nn173
NAPRAWA
-041/369-82-22.

pra lek,

Rybak
gb3638

PANELE- 041/362-53-70.
DALMATYŃCZYKA- 041/34-26-732.

••

l

gb3726
R-0-L-E-T-Y
ANTYWŁAMANIOWE

GACZE parafinowe- granulaty, znicze.
041/34-64-573, 331-95-86 wieczorem .
gb3774
NAJTAŃSZE podszewki połyestrowe
-dużo

MASZ średn ie wykształcenie
- oferujemy pracę . Spotkanie 9.1 X.
godz. 16, ul. Sadowa 9, Kielce.

ROLETKI
TEKSTYLNE
VERTIKALE
PARAPETY
PRODUCENT
ALUTECHNIKA
Paderewskiego 3
041/343-07-03.

kolorów. 044/714-11-31 .
kb1797

OPONY 825·20. 0504-211-523 wieczorem.
tw36

OPI.EKUNKĘ

PILNIE! Umowa 900 brutto,wydawni
oferuje pracę domową. 0608/385-010.
kb18

nt379
ROLETKI, verticale. 041/366-78-86.

PILNIE! Zlecimy składanie długo pi
Dystrybutor długopisów. 0501/664-419.
kb

TURYSTYKA
041/332-40-08, 0602-260-809
- FRANKFURT - Mannheim.
gb3437
048/37-80-307,0601/280-977. Frankfurt,
Mannheim, Lipsko- .Wojtek"
Włł112

ANTWERPIA - Niemcy, Holandia,
Belgia - wtorki, piątki. 081/825-62-45,
0603/951-239
ws156

USŁUGI

do Włoch . 01

ROLOKASETY, MOSKITIERY: zwijane ,
ramkowe. PROMOCJA! Roielki tekstylne ,
vertikale, żaluzje, okna. Hurtownia
MateriałówVertikalnych "WMK", Leszczyń
ska 1, 041/368-00-32, 041/344-14-80,
fax 344-33-77.
nt428

POSZUKUJĘ technologa
budowlanego':'Tel. 0503-014-171 .

PRACA dla ambitnych. Spotkanie 10
macyjr.c we wtorek 10.1X.2002, godz. 13
ul. Sadowa 9, Kielce.

ROLOKASETY, okna PCV, roletki ,
markizy.
041/368-31-31 .
Kielce,
Krakowska 255.
gb3549

P~ZY JMĘ do pracy 1 men ad ·
i 5 przedstawicieli handlowych.
mformacyjne we wtorek 1 O.IX .2
godz. 12.00, ul. Sadowa 9, Kielce .

· VERTICALE - żaluzje - rolety
-producent. 041/368-68-77.
gb3657
żALUZJE

041/303-16-47- TELEWIZYJNE.
gb3686

355/NK

Towarzystwo
Wiedzy Powszechnej
ODDZIAL REGIONALNY w KIELCACH
Kielce, uL Sieilkiewicza 19, teL/fax (041) 344-65-41 , 344-63-50, 344-95-81

Policealne Studium Zawodowe
.-grafika komputerowa
.-informatyka z rozszerzonym programem
rachunkowości
Zgłoszenia

bankowej i ubezpieczeniowej

przyjmowane będą do wyczerpania miejsc_

Studium Zarządzania w Systemie Oświaty
- intensywny tryb nauczania, wykładowcy z AŚ
- zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego

Ośrodek

Diagnozy i Terapii
Pedagogicznej TWP w Kielcach
służy pomocą dzieciom i młodzieży

- w zakresie diagnozy pedagogicznej i psychologicznej uczniów
mających trudności z nabywaniem wiadomości i umiejętności
dotyczących głównie poprawnego czytania i pisania

szkolnych

.- w zakresie terapii pedagogicznej (zajęcia~) dla dzieci
i młodzieży z problemami dyslektycznymi, dysgraficznymi i dysortograficznymi

- w wyborze kierunku dalszego kształcenia i zawodu,
-prowadzi warsztaty doskonalące funkqe intelektualne (pamięć, spostrzegawczość).
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041/331-29-83 - HADES - dodatkowe
drzwi, również stalowe.
gb3656
041/344-74-53,331-21-43 SERWIS RW.
gb1037

ROLETY ANTYWŁAMANIOWE
ROLETKI TEKSTYLNE
VERTIKALE
041/331-31-62
0505-140-947
gb3713

RZETELNYM,

dodatkową

pracę, 900 miesięcznie.0609/47-5 1 -1

żALUZJE tanio. 041/369-86-37.

gb3554

041/361-60-56, 0602-212-412. Gazowe
piecyki, kuchenki - naprawa, montaż .
Hydrauliczne.
gb3219

ZGUBY
CEDRO Sebastian

041/369-86-89
0600-959-969
ANTENY
ALARMY
DOMOFONY
ELEKTRYKA
INSTALACJE
SERWISOWANIE!!!

RZETELNYM dodatkową, 900,
0606/336-101

zgubił legitymację

szkolną.

gb3784
PNIAK Marcin zgubił legitymację studencką PŚk.
gb3781
nt363

HURTOWNIA Odzieży używanej i
Szwajcaria, Holandia, Gorzów Wielko
Tel. 095/72-06-356, 0601-720-461 .

KSEROKOPIARKI
WYDZIERŻAWIĘ

AUTOMATYCZNE pralki , lodówki
-naprawa. 041/331-53-20,0607-979-098.
gb3671
CYKLINOWANIE- 041/303-12-54.
gb3765
CYKLINOWANIE - lakierowan ie
041/366-02-65.
gb3776

-układanie .

CYKLINOWANIE . 041 / 369-88-99 ,
0504/790-963.
gb3744

0608-521-584.
BIUREX, 34-44-222, 34-32-222.
na129

ROLETY ANTYWLAM.
ALUTECHNIKA, Paderewskiego 3,
343-07-04.
nt375

DEKOROWANIE sal wese lMIndywidualne projekty i wykona'
0603-119-543.

ROLEA - 041/362-03-67, 691-860-680
Kusocińskiego 50. JUŻ OD 165 zł/m kw.

ng308
CZYSZCZENIA
041/331-45-56.

dywanów .
gb3578

WMK. Leszczyńska 1, 041/368-00-32.
nt426

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

SŁOWO

-

VID EOK IELC E .
602-666-510.

LUDU 9

M PRODUKCYJNE PNEUMATYKI "PREMA"
Spółka

NADLEŚNICTWO

Akcyjna

DALESZYCE

25-101 Kielce, ul. Wapiennikowa 90

poszukuje kandydata na stanowisko:
Członka Zarządu - PREZESA
WvlcsztatcE~me wyższe magisterskie - preferowane: ekonomiczne, prawnicze
wdziea 2:1me zarządzania.
inimum 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3 lata na stanowisku
pożądana znajomość rynku

pneumatyki.
(angielski lub niemiecki)
zawierające: CV, list motywacyjny, kserokopie dyplomu ukończenia
wyższych, kserokopie dokumentów poświadczających posiadane
należy składać w zamkniętych kopertach w pok. 209 lub przesyłać
Spółki z dopiskiem "Rada Nadzorcza • oferta pracy" w terminie
25wrze!rtma 2002 r.
emy, iż nie zwracamy nadesłanych ofert, skontaktujemy się tylko
kandydatami.
ma prawo nie wybrać żadnej z ofert bez podania przyczyny.
Znajomość języka obcego

DO SZCZĘŚCIA

BRAK JUŻ TYLKO

IENI~DZY?
MOŻEMY POMÓC ...

ogiJlsza prutarg ofertowy
-

l. Samochód ciężarowy marki via 31LJ - furgon
TBU-J804, rok produkcji 1989 nr ramy 11447
11448, cena wywoławcza 4.800 zł.
2. Samochód ciężarQwy marki Avia 31 , nr rej.
rok prod. 1986, nr ramy 006199, nr ilnika 05422 cena
wywoławcza 2.000 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 17.09.2002 r. (wtorek)
o godz. 14.00 w 'wietlicy Zakładu Transportu Samochodowego
Uzdrowiska. W przypadku niezbycia · rodków w I przetargu
odbędzie się II przetarg o godz. 14.30.
Przystępujący do przetargu zobowiązani ą wpłacić wadium
w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej w kasie Uzdrowi ka
do dnia przetargu, tj. 17.09.2002 r. godz. 12.00.
Wadium przepada na rzecz Spółki jeżeli żaden z uczestników
przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej .
Szczegóły zaliczenia i utraty wadium reguluje par. 10,19 Rozp.
Rady Ministrów z dnia 26.08.1997 r. Dziennik Ustaw l 08 poz. 696
z późniejszymi zmianami.
Środki tranSportowe można oglądać w. dni robocze w godz.
9.00-14.00.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia
bez podania przyczyn.
l 66/lcm

na podział geodezyjny:

- dzi lki nr w. 93 o pow. 0,38 ha,
Ci ów gm.Dale zyce
-działki nr ew. 1556/8 o pow. 6 85
ha Daleszyce gm.Dał zyce
- dzi łki nr ew. 2046 o pow. l 20
b Pierzchnica, gm.Pierzchoica
wraz z uzy kaniem decyzji
z twierdzaj cej podział
i z lo zeniem do ewidencji
w PODGi w Kielcach.
Szcz gólowe dane, lokalizacja
i po ób ich podziału
- do uzy kania w Nadle'nictwie
Dale zyce, w Dziale Technicznym,
te l. 317-19- .
Oferty z ceną i terminem
wykonania zlecenia należy kłada~
w zaklejonych kopertach
w
adleśnictwie Dale zyce,
ul. Zako ciele 7 A.
Otwarcie i wybór oferty nastąpi
20 września br. o godz. l O-ej
w iedzibie Nadleśnictwa.
Nadleśnictwo zastrzega
obie
prawo odwołania lub unieważnienia
przetargu bez podania przyczyn. '-'KI"
działek

... SPŁACISZ W RATACH
Stacja Chemiczno-Rolnicza
Oddział w Kielcach,

dowolny cel, dowolna kwota.
wymagania. jednorazowa
prowizja. z nami spłacisz
zaległe kredyty,

.,.

~

ul. Wap~ennikowa 21, tel. 361-01-51
ogłasza pnetllrg

żadnych losowań

na

Uwaga! Dla naszych
Klientów do wygrania

nieogranicumy

dostawę

50 ton koksu opałowego
w klasie przemysłowy gruby.

75 wyjazdów zagranicznych

Termin dostawy sukcesywnie:
2003 r.
Składane oferty powinny zawierać:
-cenę l tony koksu z podatkiem VAT
wraz z transportem do siedziby

październik 2002 r.- kwiecień

wysokość spłaty zależnie

od żądanej kwoty
20.000 zł- tylko 212,67 zł
40.000 zł- tylko 425,33 zł
60.000 zł- tylko 638,00 zł
80.000zł-tylko 850,67 zł

zamawiającego,

Uwaga!
Ilość ofert ograniczona

KIELCE uL Piotrkowska 12 teł. (41 ) 344 46 19
DOM uL Malczewskiego J teł. (48} 363 67 84

-parametry koksu (kaloryczność) .
Oferty należy składać do dnia
25.09.2002 r. w sekretariacie Sta ej i.
Otwarcie ofert nastąpi 26.09.2002 r.
o godz. 9.00.
Bliższe informacje o przetargu można
uzyskać w Stacji Chemiczno-Rolniczej
wiGeleach teł. 361-0l-5llub361-02·25.

ceramiczne, cementowe
H~~~~~ ceramiczno-blaszane.
~.- Gonty bitumiczne, papy,
folie dachowe, rynny pcv,
;~:ttltl~:.,..:..., okna dachowe, ocieplenia,
ili-'f.iii~~--..__~ centralne odkurzacze.

::IZOBU'D I

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

Autoryzowany Dystrybutor

OLEJU

OPAŁOWEGO
Polskiego-Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

~pclrzą~:izar1ie wykazów b~nżowych,
~pclrzącjzanlie baz danych finn;
fllt4!Qicldu prasy:
"'fflo,rmac:ie o przetargach i zleceniach

~

usługi oraz wykonawstwo,
-:łllo,rmac~i"' o finnach wygrywających

wybranej tematyce;
•::~ •·~r ........ u bezpośredniego:
:':Jl<>!~redr1ict\<'lo

- ciągłość i terminowość dostaw
- krótki czas realizacji
- najniższą cenę
wwwaronpaliwa.com

Kielce, ul. Chorzowska 22,
tel. 346-53-60, 0-604-403-477

w zamieszczaniu

dzienni~:ach

Gwarantujemy:

ekotenn

na terenie

OBWIESZCZENIE
#'-1omc)rrutk Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie
zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,

Nowy Opel Vectra.

Twój r ch.

że w dniu

29 października 2002 r. o godzinie l 0.00
w sali Sądu Rejonowego w Jędrzejowie
odbędzie się

Wykonrj go. Przyjdi do solonu
i zobacz, jaki somochód

PIERWSZA LICYTACJA
Nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminnej Spółdzielni

zbudowaliśmy

Chłopska" w Jędrzejowie położonych w miejscowościach:
dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych urządzona jest
(działki o nr 164/4, 174/2 i Prząsław, dla której w Wydziale Ksiąg
łl! lec:zvs·tvl'h urządzonajest KW 39361 (działka o nr 145/4)- działki te tworzą
.".,..c: n Z1Nartv kompleks o łącznej powierzchni: 0,6359 ba.
ł ' 1 t: 1NCłlom1ość oszacowana jest na kwotę: 173.887,00 zł.
W}'Wołania wynosi 130.415,25 zł, wartość rękojmi: 17.388,70 zł.

dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
owieurządzonajestKW 39362 (działka onr480/4)opow. 500 m kw.
oszacowana jest na kwotę: 3 7.653,00 zł.
a W}'Wołani a wynosi: 28.239,79 zł, wartość rękojmi: 3.765,30 zł.
dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
owi e urządzona jest KW 40791 (działka o nr 1967)- o po w. O,7000 ha.
oszacowana jest na kwotę: 238.738,00 zł.
W}'Wołania wynosi: 179.053,50 zł, wartość rękojmi: 23.873,80 zł.

~ieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Imielno,
· się w wieczystym użytkowaniu Gminnej Spółdzielni "Samopomoc
w miejscowości:
dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
.,.~;un .... ~····=-urządzonajest KW 43766 (działkaonr 114/l)opow. 700m kw.
l' c 1ructlorn1ość oszacowana jest na kwotę: 20.574,00 zł.
· wynosi: 15.430,50 zł, wartość rękojmi: 2.057,40 zł.

'f UCln"lc-,. ",.. Jędrzejowie położonej

1

Obrfcki Sp z o.o.
Kielce, ul. Krokowsko 285, Busko Zdrój, ul. Portyzonłów 69
(~l) 368-10.25, cz~ (~1) ~7-80, pomoc drogowo 0601-717-989
wypożyc2almo (~ 1) J.4S.S0-12, ~. stoc;o diagnostyczno (~l) J.4A-45-6-ł
naprowy ~oc.ze 0602-7A3-527

solon, komis

www.obredd-opel.com.pl

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

dla Ciebie.

Miejski Zakład

ANG ELSKI

Komunalnych

ogłasza

przetarg nieograniczony
na kompl eksową wymianę drzwi wejściowych i okien
w budynkach wielorodzinnych
administrowanych przez MZUK w Pionkach.

%lDAWAlNO~CI CfRTY~IKAfÓW ~Cf &CAE

POPATRZ PORÓWNAJ PRZEMYŚL

Usług

26-670 Pionki, ul. AJ. Lipowe 9 TeiJFa 0-48-612-54-85

Pożądany okre

realizacji zamówienia- do 30.11.2002 r.

Wadium - 2000 zł. Warunki wykonania zamówienia można odebrać w siedzibie
zamawiającego, pokój Nr l. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów
z oferentami jest- Anna Tumidajewicz, teJ. (0-48) 61245 15, w godz. 8.00-14.00.
Oferty należy kładać w siedzibie zamawiającego, pok. Nr 4. Termin składania
ofert upływa dnia 26.09.2002 r. o godz. 12.00. Otwarcie ofert nastąpi dnia
26.09.2002 r. o godz. 12.30 w siedzibie zamawiającego, pok. Nr 4.
Po tępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
Postępowanie nie zo tało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 art.
22 ust. l, pełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach
publicznych oraz warunki dodatkowe: spełniają wymogi określone w warunkach
wykonania zamówienia.
Kryteńa wyboru ofert: cena- l 00 proc.
1881/km

~----iNioRMiciA-Zarząd Gminy Lopuszno
działając na podstawie
pełnomocnictwa Agencji

1
,l

Własności

OGŁOSZENIE

Przetargu nieograniczonego według procedury uproszczonej art. 15 Ustawy o zamówieniach publicznych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 664- tekst jednolity) na wybór banku, który łx(dzie obsługiwał budżet Powiatu Kozienickiego.

tfRlYfl~llANGi m~fGO 1\'10~ fAWORlfM W
fm~M~t.
OCl ~~ ~C lM! GDllf lDAWillOOt Jm NA!M~K~U !!!
W
m:~l~~~AAOOI\t tWYOOl0\1~. ~Aru~~t. ~MY.!.\~roOOY~
ZAPRASZAMY DO SUPER ODNOWIONEJ SZKOŁY

SU PER OFERTA CENOWA

· ~~P . 1368·1>71 PANPOL 15

368·13-34 THE BESTCIAK!
a1lJOI ~ieltt
WWN.panpol.com

Starostwo Powiatowe w Kozienicach
ogłasza przetarg nieograniczony
na wybór banku, który przez najbliższe trzy lata będzie obsługiwał
budżet Powiatu Kozienickiego.
l. W przetargu mogą uczestniczyć banki lub ich filie dopuszczone do obrotu bankowego.
2. Banki zainteresowane przetargiem mogą otrzymać bezpłatnie "Dokumentację przetargową" zawierającą
warunki przystąpienia do przetargu i sposób wyłonienia oferty najkorzystniejszej. "Dokumentację
przetargową" można otrzymać w godzinach urzędowania w pokoju nr 35 od fani Ireny Zygmunt w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Kozienicach przy ul. Radomskiej l, a wyjaśnień w przedmiocie zamówienia
i warunków przetargu będzie udzielał Pan Jerzy Heliodor Orłowski pod nr te l. 0502 648 305.
3. Oferty należy składać (nadsyłać) w terminie do dnia 26.09.2002 r. do godz. 13.00 w kancelarii Starostwa,
pok. nr35.
Oferenci mogą być obecni przy otwieraniu ofert w dnilJj. w. o godz. 14.00.
4. O wynikach przetargu zainteresowani dowiedzą się z ogłoszenia zamieszczonego na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kozienicach oraz listownie.

"SHL" S.A. .. , k · ·'"·
• ~-~-~-w Kielcach! ul. Zagnań~ka 27
=
~"--

zatrudni na czas kampanii

maszyny i urządzenia do obróbki plastycznej,
obróbki skrawaniem i urządzenie energetyczne
Wykaz maszyn i urządzeń do wglądu w zakładzie.
Wymienione maszyny i urządzenia zostaną sprzedane w drodze
konkursu ofert z uwzględnieniem najwyższej proponowanej ceny
zakupu. Oferty cenowe należy składać do dnia 24.09.2002 r.
w zaklejonych kopertach w ZWM ,,SHL" S.A. w biurze GUiO.
Maszyny można oglądać w dniach od 9.09.2002 r.
do 19.09.2002 r. w godz. od 9.00 do 13.00, teł. 041 36 31 161,
36 31 160.
Za ukryte wady techniczne fabryka nie odpowiada.
Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu
lub wycofania poszczególnych pozycji z przetargu bez podania
przyczyny.
305/ng

od 10.10 do 30.11.2002 r.:
;·.1.~Samochody sa mowyładowczę
~ ~ • do transportu buraków _· »
,: ~ wystodków (droga powrotna). , ,

· · 2. Ładowarki kolowe Ł- 34.
Oferty z podaniem stawki
za tonokilometr transportu
buraków i wysłodków oraz
godzinę pracy ładowarki należy
składać do dnia 23 września
2002 r. na adres Spółki.
Szczegółowe

informacje
pod tel. 0692 476 012. 1e56/km

na dzień 20 września 2002
o godzinie 12.00 ustalony
termin przetargu ustnego na sprzedaż gruntów stanowiatl:'.ti
własność Skarbu Państwa (po
~aństwowym funduszu Zi
- Agencji Własności Roi
położonych w miejscowośc'
Antoniełów - działki nr 87/2 o
1,71 ha, Nr47/2 o pow. 5.10 ha,
- działki nr 298 - o po w. O, 92 ha,
o pow. 0,39 ha, 128/1 o pow.
111 o pow. 0,59 ha, 29713 o pow. 0.5
Rudniki - działki nr 408 o pow, O,
373 o pow. 0,20 ha, 382 o pow.
Grabownica - działki nr 16/3 o
l ,76 ha, 232/5 o pow. 0,60 ha.
Informacji o warunkach
jak również o w/w ni·.erulchoJm oś,:ill
udziela Referat Roln
i Gospodarki Gruntami Urzędu
w Łopusznie, ul. Konecka 12
telefonicznie 39-14-009 wew. l 9.
Ogłoszenie o przetargu
jest na tablicy ogłoszeń w
Gminy w . Łopusznie
._w poszczególnych sołectwach .
1

_____________ _

Zakłady Wyrobów Metalowych

Łubna S.A.
ul. 1-go Maja 14
28-500 Kazimierza Wielka
fax (041) 35 21138

Cukrownia

w

oferuje do

sprzedaży

l. Termin realizacji
-15 października 2002.
2. Szczegółowe informacje i
warunki zamówienia można
uzyskać w Ref. TechnicznoInwestycyjnym, pokój Nr
301 tel.(041)2611-363.
3. Osobą upoważnioną do
kontaktów z oferentami je t
Grażyna Ogórek.
4. Oferty należy składać w
terminie do dnia przetargu 13 września 2002 r. godz.
l 0.00 - pokój 21 O - Urząd
Miasta i Gminy w Kunowi e,
ul. Warszawska 45b w
kopercie z napisem "Oferta
na wykonanie drogi".
5. W ofercie należy podać
cenę wykonania.

6.

"ZUBIX" sp. z o.o. Kielce, pl. Moniuszki 11
tel. 344-44-47, -48 www.zubix.com.pl

Już 15 lat tworzymy, wdrażamy, uaktualniamy programy.
Spełniamy życzenia naszych użytkowników

FINANSOWO-KSIĘGOWE
przystosowane do nowych przepisów o rachunkowości

HANDLOWE
PŁACOWE, KADROWE
współpraca z drukarkami i kasami fiskalnymi

Urząd Miasta i Gminy w

współpraca z PŁATNIKIEM

Kunowie zastrzega sobie
prawo swobodnego wyboru
oferty.

i inne programy na zamówienie

l 82/lcm
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PROGRAMY-KOMPUTERY-SIECI
•

Czy"NSZE~

~

Sprzedaż i serwis komputerów, drukarek, sieci i inne.

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

Paryża

a rozp

na torze w Miedzianej
wersje Tsport

~zaorezEmtowallO

·wości

tych samochadzali mistrz Folski
w rajdach Grzegorz
i jeżdżący w pucharze
Paweł Kałuża. Zalety .
pokazano zarówno w
szybkiej, dynamicznej jazwąskim i krętym torze kar, jak i w czasie slalomu
stu łosia". Zarówno yaris
lla spisywały się znakoSpecjal ną atrakcją pokazu
·
przejechania się
>... t,..,.n,.,.,",..,,. autami. Dla wiejazda z rajdowcami
e niezapomnianym przeTo niesamowite jak jedzie
samochodem - opowiada o
T Sport Marcin Krek, jewidzów. - Bardzo dobrze
się drogi. Chciałbym takim
pojeździć po mieście. Nadn•llmocv, jaki jest w nich ukryty,
na krótkie wyprzedzanie,
bardzo pożyteczna przy
miejskiej.
Chodzi nam o zaprezentolinii T sport - mówi Romu. · lek z Salonu Toyoty w
~•"'".·U. - W ofercie mamy trzy
Je samochodów tej linii:
corollę i celicę. To modele
·ektowane pod kątem jazdy
lllllen1alnej. W "cywilnym" nadukryty jest samochód spor-

ię

Nowe twingo
W salonach Renault w
Polsce rozpoczęto zapi y na
nową wersję modelu 1\vingo.
Zmieniono w nim m.in. wnę
trze. tapicerkę, nowe są kolory. W również nowej wer j i
dynamique auto to staje się
bardziej energiczne. Samochód można kupić wybierając
jeden z dwóch silników benzynowych z wielepunktowym
układem wtrysku (1.2 60 KM
lub 1.216V75 KM). Tenowoczesne jednostki charakteryzują się niskim zużyciem paliwa niezależnie od warunków
eksploatacji.

Yaris i corolla w wersji T sport gotowe do testów

Kolorowe audio
Firma Mitsubishi Motors wprowadziła nowy system
audio (Car Audio Color Concept) do w zy tkich modeli
woswoich sam chodów.
,cią ą tu wyrnienn , różn k lorowe panele, mające nie tylko walory e tctyczne, ale stan wiące także zabezpieczenie
antykradzieżowe.
y t m
może pełnić również ni które funkcje komputera pokła
dowego.

tradycyjnych modeli linie
t różni między innymi

e zawieszenie, inne przeskrzynia biegów i oczywik. Szersze i większe są
. opony. Toyota yaris wypo]est w silnik o pojemności
m i mocy 106 KM. Corolla
k 1,8 litra i aż 192 KM,
a została także o szeskriynię biegów, sysi trakcji oraz system
wspomagania hamoYaris jest doskonałym samo~ o jazdy po ciasnych łu
- twierdzi Grzegorz Romań
Corolla znakomicie przy. Ma niewiarygodnie wysobardzo ładnie przecho-

czynającym

28 wrz śnia aloni Samochod wym w Paryżu oczel i\ ane
ą premiery p n d 50 n wych
modeli czołowych produc ntów. Przcw dniczą y kornil tu organizacyjn g
al nu,
Pi rre P ugeot, spodzi wa się
p bicia rekordu sprzed 2 l t,
kiedy w pary kiej imprczi
wzięło udział p nad l ,4 mln
o ób. Można m.in. oczel iwać
prezentacji nowego modelu
renault megane, peugeota 307
w wer ji cabrio oraz dwóch
nowych modeli Volkswagena:
touareg z napędem na 4 koła
i małego vana touran.

Jaguar z ACC

Kolejka chętnych do jazdy z rajdowcami
dzi od 6 do 8 tysięcy obrotów. A 8
tysięcy to rzadkość w seryjnych
autach.

Obok toru zaprezentowano
wszystkie modele toyoty oraz lexusy.
Chętni mogli odbyć jazdy próbne.

Pokaz przygotował autoryzowany
dealer Toyoty w Radomiu i }{jelcach
-Marek Romanow ki.
(MW)

W opracowany przez
koncern Deiphi system o trzegania przed przeszkodami
ACC wyposażony będzie jaguar XKR model 2003 który
wejdzie na rynki USA ł anady i Mek yku w październiku
bieżącego roku. W systemie
tym wykorzystuje się czujnik
radarowy ze skanowani m
mechanicznym, wykrywający
przeszkody na torze jazdy am h du już z odległości 150
metrów. Wykryw zy przed pojazdem am chód poru zają
cy się wolniej , y tern- t rując przepustnicą i łagodnie
używając h mulców - będzie
utrzymywał d niego od tęp o
wart ' ci na ta wianej prz z
kicrow (regulowanej w zakr i e 1.0- 2.2 kundy) .

Skody na szczyt
Podczas li t padowego
zczytu pań tw
TO ~ Pradze ucze tniczą y w nim polity y będą jeździ am h dami dostar zonymi prz z k da uto. Jak poinformowali organizatorzy t go p tkania.
tran p rt zapewnią też inne
samochody z grup olkswage•la, m. in. udi i S at oraz o zywi 'ci e ame volk wagen . (g)

aTsport w trakcie próby slalomowej
LUDU 9 WRZEŚNIA 2002 NR 209

Prezentacja modeli toyoty i lexusa

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

o

m

AUTO KOMIS
FENIX

c

Cedzyna l 13, 26-008 Górno
teł. 0·41·302·25·89
0·608·345-743. 0·608·345·729
1) Renault Megane Scenie, 1998 r.,
salonowy, z homologacją, 5 osób,

alarm, CZ. wspomaganie
kierownicy, 2x PP, radio, ABS, alufelgi,
zielony metalik, c.37.000 zJ
bezwypacl1«7ł.,

2) Mercedes 124, 1987 r., 2.00,
granatowy, wspomaganie kierownicy,
RM, c. 15.300 zł
3) Mazda 323, sedan, grafitowy metalik,
1.70, 1990 r., c. 1O. 500 zł
4) Peugeot 406. 1998 r.. salonowy,
bordowy metalik, 2xPP, wspomaganie,
CZ, alarm , welurowa tapicerka, ABS,
c. 31.500
5) Ford Escort 1997 r., 5 drzwi, niebieski
metalik, 1.3 enduro B+G, salonowy,
PP, alarm, c. 19.900
W rozliczeniu przyjmujemy
inne samochody

"SOLO" SPÓLKA Z 0.0.
KOMIS SAMOCHODOWY
KIELCE, UL. KRAKOWSKA 32,
TEL. 361-59-39
271/nc
1. OLTCIT CLUB liR, 1992 r.,
cena 1.500 zł
2. MERCEDES BENZ. 200E, 1996
ccm, 1992/1997 r., CZ, SZE, klimat.,
pełna elektr. blokada skrz. bieg.,
autoalann, gaz, wspomaganie kier. ABS,
cena24.500zł

( .

3. FIAT SEICENTO YOUNG 899
ccm, 2002 r., immobiliser, lakier
metalzowany, I właściciel, dwa lata
gwarancji, cena 22.400 zł
4. FIAT CINQUECENTO VAN
704 ccm, 1996 r., autoalann, szyba tylna
ogrzewana, wycieraczka szyby tylnej,
cena 6.200 zł
S. FIAT CI QUECENTO VAN
704 ccm, 1996 r., autoalann, cena 6.200 zł
6. FIAT DUCATO 2.0 JTD, 2002 r.,
immobili er, centralny zamek, szyby
elektryczne, w pomaganie
kierownicy, ABS, PP kierowcy, cena
53.500 zł netto
7. FIAT BRAVO 1.8 GT, 1999 r.,
immobili er autoalann, centralny zamek,
!szyby elektryczne. klimatyzacja, ABS,
wspomaganie kierownicy, 4 x PP I
właściciel, erwisowany, cena 29.800 zł.
8. ALFA ROMEO 156 SPW. J, 9 JTD,
2000 r., bardzo bogate wypo ażenie,
I właściciel, serwisowany, cena 55.200 zł

SAMOCHODY
UŻYWANE
- komis Autoex ert

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

1. Fiat 126p 650, 1997r., zielony,
przebieg, 51.000 km,

cena 3. 700 zł
2. Fiat 126p 650, 1998r.,
czerwony, przebieg 65.000 km,

cena 4.300 zł
3. Tico 0,8, 1996r., bordo metalik,

cena 8.300 zł
4. Fiat Palio 1.2 EL 16V, 2002r.,
granatowy metalik - fabrycznie
nowy, cena 37.000 zł
5. Seicento SX, 1998r,. bordo
metalik, cena 13.500 zł
6. Siena 1.6 HL, 1997, czerwony,

cena 16.400 zł
7. Fiat Palio 1.2 HL, 16V, 2002 r.,
bor®wy metalik - fabrycznie
nowy, cena 39.800 zł
8. Fiat Cinquecento 704, 1995 r.,
czarny, przebieg 76.000 km.,

cena 6. 800 zł
Istnieje możliwość
negocjacji cen.

EUROCAR Kielce Sp. z o.o., 13
ul. 1 Maja 191

E

te l. (041) 346 35 26, 366 32 07
AUTO-HANDEL "T&J"
15-523 KJELCE, UL. STOLARSKA llA
TEL 368-36-00, 366-09-31,
TELlFAX 34-577-14
l. OPEL CORSA 1.2i, 1996197 r., 3D, żółty,
73.000 km, bezwypadkowy, serwisowany,

kupiony w salonie, alarm, CZ + pilot, cena
17.900rJ.
2. DAEWOO MATIZ 0,8i 1999 r., miedziany,
58.000 km, bezwypadkowy, kupiony w
salonie, serwisowany,cena /6.8001).
3. FIAT PUNTO, 55 SX, l,li, 1996 r., 50,
czerwony, 64.000 km, bezwypadkowy,
serwtsowany, kupiony w salonie, l właściciel,
ES,CZ,AL, RO, cena 17.600
4. FI T PUNTO II 1,2i, 2000 r., 30, zielony,
23 .000 km, kupiony w salonie,
bezwypadkowy, serwi owany, I wła ' ciciel,
PP,IMM,AL,una 15.900zJ.
S. RENAULT CLIO, 1,2i, 1996 r., 50,
czerwony, 71.000 km, kupiony w salonie,
bezwypadkowy, serwisowany, CZ, AL, RO,
ctna16.900

AMORTYZATOR}: OLEJE, FILTRY
PIÓRA WYCIERACZEK
• WYMIANA GRATIS
ŚWIECE, KLOCKI, PASKJ, PRZEWODY u
WYSOKIEGO NAPIĘCIA, NAPINACZE. ~
lOtYSKA -NA PRAWA SAJIOCHODÓW ~

1. FORD FIESTA 1998 r.,
1300 B, salon, 21.000
2. FORD FIESTA 1994 r.,
1400 B, 14.500
3. SEAT IBIZA 1994 r.,
1000 B, 15.000
4. SEAT IBIZA 1998 r.,
1400 B, salon, 23.000
5. FIAT TIPO 1995 r.,
1400 B, salon, 14.500
6. FORD FIESTA 1993 r.,
1100 B, 12.100
7. OPEL VECTRA 1995 r.,
2000 B+ G, 20.000
8. VW GOLF 1991 r., 1600
TO, 12.400
9. OPEL VECTRA 1991 r.,
1600 B, 12.900
1O. OPEL VECTRA 1991
r., 800 B, 12.900
11. FIAT CINQUECEN.TO
1993 r., 700 B, 6.900
12. AUDI80 B4 1994 r.,
2000 B+ G, 26.000
13. FIAT PUNTO 112000
r., 1900 D, salon, 26.500
14. SKODA FELICIA VAN
2000 r., 1900 D, salon,
20.000 +VAT
15. FORD ORION 1983 r.,
1600 B, 4.500
16. BMW 318i 1995 XII r.,
1800 B, pełna opcja,
33.000
17. VW T4 1995 r., 1900
TO, 8 osób, salon,
35.500
260/nc

Autocentrum S.A. (]]])
Autoryzowany Dealer VW i Audi
Auó1

~

AUTOKOMIS CICHOŃSKI

t::J ul. Łódzka 274, tel. 368-39..06

SEAT

1. Opel corsa (91 ), 1.2 B, biały,

sprowadzony w całości,
cena 5.700 zł
2. Renault Laguna (9?), 1.8B,
.
zielony metalik, kuplony w salome
w kraju , komplet dokumentów,
WK, CZ, ESZ, RM, AL, cena
24.500 zł ·
3. Seat cordoba, (97), 1.4B, żółty,
kupiony w salonie w kraju, komplet
dokumentów,
l właściciel, IMM, RM,
cena 22.900 zł
4. Seat cordoba (97), 1.4B,
czerwony, kupiony w salonie w
kraju, l właściciel, komplet
dokumentów, RM •. AL, cena

23.900 zł

9. Fiat punto (96), 1.0 B, czerwony,
!MM, relingi dachowe, cena
15.900 zł

10. Volkswagen polo elassie (98),
kupiony w salonie
.f
w Polsce. WK, cena 22.600 zł. ~
N

·

HANDEL- KOMIS .
, AUTO EKSPE.RT ,*''·
, '\ 15·)94 KłEL(ł:· '
«

UL. TARNOWSKA~9,
'lEL./ł'AX (041)
~ -~~ «~.

' .

.

......

«.

)61-94-18
-

,;;.,'

.~.,~4-.

t•,

1. Citroen berlingo 1.90,
2000 r., biały, 5 osób, 33.500
2. Fiat Punto, 1.1 B, 1998 r.,
bordowy metalik, cena 18.700

3. Fiat Siena, 1.4 B, 1998 r.,
czerwony, cena 17.800

4. Fiat Siena, 1.6 B, 16V, 1998 r. ,
niebieski, cena 18.600

5. Ford Escort Bolero, 1.3 B,
1998/99 r., biały, cena 18.950

6. Renault Megane Scenie,
1.6 B, 1998/99 r. ,
bordo metalik,
cena 33.800
7. Volskwagen Passat Kombi,
1.9 TO, 1994 r., beżowy, cena
25.800
8. Daewoo Lanos, 1.5 B, 1998 r.,
zielony metalik, cena 16.700

9. Fiat Brava, 1.4 B, 1997 r.,
srebrny metalik, cena 21.700

10. Ford Ka, 1.3 B, 1998 r.,
fioletowy, cena 19.400

257/nc

ROE- <!AR . .
AUTO-HANDEL-KOM~

Kostomloty l 270,
tef. 303-22·28, 502 179-104
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. Opel astra, 1995 r., combi, czerwony,
1.7 TDI, PP, CZ, wspomaganie kier.,
ES, radio, alarm, cena 17.900 zł.

Zrelaksuj się i odwiedź nasz salon Volkswagena l Audi. Znajdziesz w nim same korzyści. Pełne
ubezpieczenie przy zakupie WJ Polo, Golfa, Bory i Passata lub atrakcyjny Kredyt złotówkowy
Volkswagen Bank Polska, dodatkowy pakiet elektryczny w cenie WJ Polo, Golfa i Bory, który
można zamienić na upust gotówkowy. Przekonaj się o jakości, wspaniałym wnętrzu i bogatym

wyposa:2eniu samochodów marki Volkswagen. Teraz łatwiej podejmować przem'f.ilane i
trafne decyzje. Zapraszamy!

aesz, co

4. Opel combo, 1996, 1.7 TDI, cena
14.000zł

S. Opel astra, 1994/95, 1.48, airbag,
radio, salonowy, cena 14.900 zł.

6. Fiat brava, 1998 r., 1.6, 16V,
cena22 . 700zł

8. VWgolfiJI, l995r., 1,9TD,bordowy,
2xPP, wspomaganie kierownicy, cena

asz.

19 . 800zł.

VOLKSWAGEN BANK POLSKA S.A.

25-670 KIELCE, ul. Zakładowa 18, Tel. Salon (041) 34-572-06
Serwis: (041) 34-572-08, Części zamienne: (041) 34-572-14
www.vwautocentrum.com.pl
22

3. Opel corsa, 200 l, l. 7 TDI, cena 33.000

7. Ford escort, 1995 r., 1.8 D, oliwkowy
metalik, PP, CZ, wspomaganie kier.,
alufelgi,cena 16.400zł.

Volkswagen.

9. Daewoo ubirallcombi, 1999r.,2.0
B+G, pełna opcja bez skóry, srebrny
metalik, cena24.300zł.

319/ng

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

zł

23.500

5. Seat inca (2000), 1.4B, biały,
kupiony w salonie w Polsce,
kpi. dokumentów,·WK, IM M, RM,
cena 21.900 zł+ VAT
6. Toyota corolla (97), 1.4 B+G,
bordowy, WK, CZ, alarm, PP,
IMM, ES, cena 25.500 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, IMM, cena

u:r~

l. Opel astra, 1997 r., 1.4,
sedan, cena 21.500 zł
2. Daewoo matiz, 1999r.,
0.8, cena 15.800 zł
3. Ford sierra kombi,
1991 r., 2.0, cena 8.000~
4. Renault megane, 2000r.,
1.8 D, klimatyzacja,
cena 28.000 zł
5. Daewoo matiz, 2000 r.,
8.0, cena 16.800 zł.

JQMercedes 124, 1992 r., beżowy
metalik, 2.3 B, pełna opcja bez skóry,
cena 21.300 zł.

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

ul. Krakowska 28
§;;;' :tel. 3.~ 5:-5 o~ 12
l. OPEL OMEGA
MV6,1995, gra
32.500zł

2. OPEL VECTRA
1993, w1sni o
14.700 zł
3. SEAT CORDO
l ,4, 1998,
23.300zł

4.0PEL ZAFIRA,
DTI, 2001, sre
79.500zł

5. FIAT PU_NTO
2000

rudy,26.70 0zł

6. OPEL OMEGA l
1989, grafit, 7.300 zł

7. FIAT 126P EL, l
zielony, 3. 700 zł
8. DAEWOO TI
1997, zielony, 8.700
9. FIAT UNO 1.0 FI
1996, czerwony,
12.300zł

10. FORD FIESTA l
1996, czerwony,
14.800zł

U. RENAULT
1.4, 1999,., niebie
26.400 zł

12. FIAT PUNTO
2000, złoty, 25.800
13. OPEL ASTR
CŁASIC 1.4, 19
bordo, 22.500 zł

14. ROVER 21 4
l 05KM, 1998,
metalik, 27.800 zł

15.FIATBRAVA 1.6, l
1996,zielony, 19.900 ~

16.RENAULT
1.4, 16V, 2000,
35.500zł

17.F1AT
700, 1995,~iały,6.
18. OPEL FR"..,. ... T,...,Vll' 2.2, 1996, zielon
43.500zł

19. FORD ESCO
1.8, diesel, 199
czarny, 12.500zł

20. RENAULT
1.4, 200 l'
27.800 zł

261/nc
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Słomczyn

80:90-14,0,92-18,0,
94- 22,0; 100: 90- 13,0,
91 - 19,0, 94- 27,0;

80:89-10,7,9218,5, 93 - 19,6, 94 22,0, 95- 30,0;

80:90-12,5,91-13,5,93-22,5,94-24,5;100:
92 - 16,5, 93- 18,5, 94 - 20,5;

316:90-14,0, 91 -16,0;
318:89-12,0, 90 -13,0;

93- 18,7;

318: 92- 19,5, 94- 24,5, 96- 33,0, 97- 42,5,
98 - 58,5; 520: 92 - 25,5, 93 - 30,0, 94 - 33,0,
95 - 38,5, 96 - 44,0, 98 - 73,0, 99 - 94,0;

AX: 94- 10,0, 95- 11,0,
96.-1 4,0;

89 - 1,2, 90 - 1,6, 91 1,8, 92-2,3, 93-2,6,94
- 3,0, 95 - 3,6, 96 - 4,5,
97 - 5,0, 98 - 5,5, 99 6,0, 00- 7,5;

ad i

•

mbajn

)a

AX: 92-6,5,93- 8,0, 94-10,0, 95- 11,5, 9613,0, 97 - 13,5; saxo: 97 - 13,5, 98 - 20,0, 99 23,0, 00- 25,5; xantia : 94- 16,0, 95- 17,0, 9620,0. 98- 32,0, 99 - 39,0;

87 - 1,0, 89- 1,8, 91
- 2,0, 92 - 2,5, 93 3,0, 94- 3,8, 95-4,2,
97 - 5,0, 88- 5,6, 00
- 8,0;

92- 3,0, 93- 3,6, 94- 3,8, 95- 4,8, 97- 6,5, 98
- 7,5, 99- 8,5;

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

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

cc 700: 93- 7 .o. 94-8,0,
95- 9,0, 98 - 10,0; tipo:
90-7,0, 91 - 8,0, 929,0, 95 -12,0; uno: 937,0, 94- 10,0, 95- 11,0,
97- 14,0; brava: 97 20,0, 98- 24,0; punto: 95
- 13,0, 96- 14,0, 9816,0;

cc 700: 95 - 6,5, 968,0, 98 - 10,9, 99 13,7; tempra: 921 0,5; punto: 9517,0, 97- 18,2; uno:
91 - 7,5, 94 -11,3;

cc 700: 92- 5,5, 93- 6,0, 94- 6,7, 96- 7,2, 97
- 8,0, 98- 8,3; cc 900: 93-7,5,94- 8.4. 95-9,5,
96 -1.0,5; punto: 96-15,5,98-11.0: 99-19,0,
00- 22,5; tipo: 91 - 7,5, 93-8,5,94- 9,5; marea:
96- 18,5, 97-22,5, 98- 24,0; brava: 97- 18,5,
98-20,0, 99-24,0, 00- 26,0; tempra: 91 - 7,5,
92- 8,1, 93- 9,3; siana: 97- 15,0, 98- 15,5;
croma: 90- 9,5, 91 - 10,0, 92 - 11 ,5;

caro: 92 - 4,0, 93 - 4,5,
94 - 5,0, 95 - 5,5, 96 6,0,98-10,0;

86 - 0,6, 97 - 0,7, 88
- 1 ,5, 89- 1,8, 902,6,92-3,1 ,93-4,1,
94 - 5,4, 95- 5,7, 96
- 6,6, OQ.-10,6;

91 - 3,1, 92 - 3,7, 93 - 4,5, 94 - 5,5, 95 - 6,8, 96
- 9,5, 97- 11,0, 98- 12,8;

escort: 91 - 10,0, 93 14,0, 96-20,0,9722,0; fiesta: 97- 16,0, 98
- 18,0~ sierra: 91 - 6,0,
92- 10,0; mondeo: 9316,0, 94- 20,0;

escort: 92 - 10,5, 93
-12,7, 94-15,8,96-

ka: 96- 17,0, 99 - 23,5, 00 - 24,5; escort: 9317,0, 95 - 23,5, 96 - 25,0, 98 - 30,5, 99 - 35,5;
orion: 90- 8,0, 91 - 9,0, 93- 13,0; mondeo: 95
- 23,5, 96-26,0, 98-37,0, 99-40,5, 00- 44,0;
fiesta: 92- 12,5, 94- 15,0, 95- 16,5, 97- 20,5,
98-23,0, 00- 31 ,5; scorpio: 92- 13,5, 93- 15,0,
95- 27,0, 96- 30,5, 97- 35,0;

17,3,99-25.~;

fiesta: 90- 8,0;
sierra : 88 - 6,5, 89 8,9, 90- 10,0, 91 12,3;

Wsprzedaży znalazła się unowocześniona linia radiaodtwarzaczy
samochodowych T·line Blaupunkta.

civic : 94- 17,0, 9521,0, 96 - 24,0; accord :
95 - 27 ,O;

civic: 93- 14,5;
accord: 95 - 23,2;

civic: 93-17,5,94-19,5,95-22,0,97-30,5,
98- 35,0, 99- 38,0; accord: 93- 21,0, 94- 22,0,
95 - 22,5, 96 - 32,0, 97 - 36,0, 98 - 41 ,5, 99 47,0;

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

samara: 87 - 1,5, 91
- 2,5, 92 - 5,1, 95 8,5;

łada: 92 - 2.4. 93 - 3, 1, 94 - 4,0, 95 - 4,7, 96 6,1; samara: 92-3,1, 93-4,0,94- 4,3, 96-5,3,
97 - 5,5, 99 - 9,4;

2000:88 -11,6; 190:
20,4;

190E: 90- 19,0, 91 - 20,0, 92- 22,5; 1900: 90
- 22,5, 91 - 24,0, 92 - 26,0; 2000: 93 - 32,5, 94
- 35.0, 95 - 39,0, 96 - 46,0;

kadett: 90- 8,0, 91 - 9,0,
92- 1 0,0; vectra: 9214,0, 96-20,0,9730 ,0, 98-40,0, 9945,0; corsa: 96 -18,0, 97
- 21,0, 98 - 22,0; astra:
92- 13,0, 93-15,0, 9720 ,0, 98-28,0,9938,0; calibra: 95 - 15,0;

corsa: 94-11,3,9513,9, 00- 25,0; astra:
91 - 11,0, 95 - 17,5,
98 - 19,6, 99- 27,8,
00 - 32,6; kadett: 88
- 6 . o' 9 o- 9 ' o;
omega: 90- 9 , 4;
vectra: 94- 15,6, 98 33,4;

corsa: 94 -15,5, 95-16,0,96-17,0,97-18,5,
98 - 21,0, 99- 23,5, 00 - 22,5; astra: 93 - 13,0,
95 - 22,5, 96 - 24,0, 98- 29,0, 99 - 32,0, 00 45,0; vectra: 93 -16,0, 95-22,0, 96-27,5, 9732,0, 98 - 38,0, 99 - 40,5, 00 - 50,0; omega: 93
- 16,0, 95 - 30,0, 97 - 43,0, 98 - 48,0, 99 - 55,0;

205: 91-10,0;405:9014,0, 95- 14,0;

205:89-7,5 ,93 10.4; 405: 90- 10,3;

106:93-13,5,95-16,5,97-20,0,98-22,0,
99- 23,5; 205: 91 - 7,5, 9~- 8,0, 93 -1 0,5; 405:
91 - 9,5, 93 - 12,0, 94 - 13,0, 95 - 15,5; 406: 95
- 27 ,5, 96- 28,5, 98- 37 ,0, 99- 42,0, 00 - 51,0;

favorit: 90- 6,0, 91 - 6,5,
92- 7 ,0; felicia: 9718,0;

favorit: 90- 3,3, 926 ,4, 93- 9 ,2, 9410,1 ; felicia: 9820,5, 99 - 20,3;

std: 90- 3,3; favorit: 90- 4,5, 91 - 6,1, 92- 7,0,
93-8,6,94- 9,8; felicia : 96-16,5, 97-17,5,98
-19,5,99-22,5,00-28.1;

19: 91 - 10,0, 92 .. 11,0,
93- 14,0, 96- 18,0; clio:
95 - 10,0, 96 - 15,0, 97 23,0, 98 - 24,0; megane:
99- 30,0;

1 9 : 9 2- 1 o ' o ;
megane : 96- 22,5 ,
98 - 28,8; twingo: 99
- 20,1:

5: 91 - 6,0. 92- 7,5; twingo: 94 -10 ,0, 95- 13,5,
97-15,0, 98- 16,0, 99 -19,5; clio: 92- 10,5, 93
- 12,0, 94-14,0, 96 -17,0, 97 -18,5, 98-23,0,
99 - 26.0; megane: 97 - 28,0, 98 - 30,0, 99 32,0, 00- 33,5; 19: 90 -1 0,5, 92 -12,0, 93 -13,5,
94- 15,0, 95- 16,0; 21 : 91 - 9,5, 92- 11,0, 9312.0; laguna: 94-21 ,0, 95-23,5, 97- 27 ,5, 98
- 33,0;

golf: 90- 10,0, 91 - 12,0,
92-13,0, 93 -15,0, 9625,0; jetta: 89 - 8,0, 90 9,0, 92- 10,0; passat: 90
- 14,0, 91 - 16,0, 9217,0; polo: 94- 14,0, 95
- 16,0, 96 - 19,0; vento:
94- 21,0;

golf: 88-6,2, 89-8,5,
90- 9,4, 94- 17,9;
passat: 93 -17,5;

golf: 94 - 16,5. 95 - 20,0, 96-22,5, 98 - 30,5, 99
- 35,0, 00 -48,0; jetta: 90-11,0,91 -12,5, 9213,0; passat 93-17,5,94-21 ,0,95-27,0,96
- 30,5, 97 - 36,0, 98 - 41 ,0, 99 - 51 ,0, 00 - 60,5;
vento: 93- 19,50, 95-23,0,96-25,0, 97- 28,0;

owa seria T-line ma bogąte
wyposażenie . Każdy model posiada możliwość sterowania poprzez
pilota, współpracuje ze zmieniarką i telefonicznym zestawem gło
śno mówiącym oraz ma funkcje jak
RDS i X- BASS. Nowością, która
zwykle nie występuje w modelach
podstawowych, jest funkcja automatycznego strojenia stacji, tzw.
travel store, w każdym radioodtwarzaczu T-line. Wszystkie radiodtwarzacze CD, oprócz fabrycznie nagranych płyt, czytają również płyty
jednokrotnego zapisu CD-R oraz
wielokrotnego zapisu CD-RW

W nowych mod łach zo tał
ul pszony sy tern antywstrzą owy:
nawet na bardzo dużych dziurach
i nierównościach nawierzchni ża
den z.radioodtwarzaczy nie gubił
ścieżek utworów również na pły
tach CD-RW, które z punktu wid3enia technologii znacznic trudniej odczytać.
Flagowym modelem rodziny T-line jest "san ta cruz CD32"
wyposażony w funkcje, które są
zazwyczaj spotykane dopier
w znacznie droższych modelach.
Model ten oferuje moc maksymalną 4 x 48 W. Wyświetlacz
multicolour jest w pełni czyt lny nawet w słoneczne dni i pasuje niemal do każdego rodzaju
auta.
(PAP)

SkodaFabia Sedan
Bezpieana. Wygodna. Komfortowa. Wymarzona.
1e przegap oferty promO<:yin€'):
bat - l.OOO zł • Modele limitowane FRESH
i FRESH+ • Korzystne pa e~ wyposażema TRJO 1DUO • Pa ·e~ ubezp1eczemowe
w promOCYJnych cenach. OFERTY PRO OCYJ E MOtNA tĄClY(!
cena samochodu: 34.600 PLN
wkład v.łasny: 24.200 P
ŚkodaKredyt
okres kredytu: 12 miestęcy
ostatn1a rata: 10.400 PLN

lnvest-Mot SP,. z o.o.
26-{)25 Kielce • Sitkówka, Zgórsko 36A, teł. (041) 346 55 88
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Najstarua l najbardzlej renomowana Uczelnia Niepaństwowa
w Regionie ŚWiętokrzyskim.
Działa na podstawie zezwolenia nr DNS 3.01451TBM/60193
l jest wpl. . na pod nr 25 w rejestrD IIENIS.

c

200V2803 rapriiDIIJ ullllłfiPIRcl kl11111kll rodzaje studl6r.

lek

!WYDZIAŁ EIOIO
Klen.nek:

Ekonc»rrU
studla dzienne 4.5 roku

BF 1 cjalnc*:l: F'11'181"188
Ekonomika handlu l usług

UDER REGIONU

III AD l 1STRACJI J

2001

KleJ-, aL llat.alillldllt.
181Jfu (041)

STUDIA MAGISTERSKIE UZUPEŁNIAJĄCE

STUDIA LICENCJACKJE

Stuela dzleme l zaoczne 1,5 roku. Przeznaczone
cla absolwentów wy2azych szkól zawodowych (lcenc:jat)
kierunków ekonomicznych. Ola absolwentów innych
kierunków studiów nauka trwa 2 lata

Kierunek:
Ekonomia
Speej ..no6c:l: Rachunkowość
Fmanse i bankowość
Dcądztwa podatkowe l fi~

~.-....

0502 108 751, 0601

Klerunele
Administracja
Specjalno6c:l: AdrnirWtraq& samorządowa
Administnlcja ays18mami bezpieczeństwa
Bezpieczeńatwo publiczne i ochrona
Administracja w inegraąi europejłkiei

( WYDZIAŁ ZARZĄDZA11A li OliMAMl STOSOWAlEJ )
STUDIA INŻYNIERSKJE
~lelllertultlng

Klerunele

Kierunek:
~-1-.utlng
~: lnfonnatylca w~
Tranaport i logistyka

SpecjalnoKI: Z8r%ądzanie ~
Hllndel zegrariczny
Turystyka i tdelarlłWo

WJomlc:two
ap.q.ino6cl: Projekiowanie produldU

Klerunele

l lcoroonllcecil wizualnej
~--

. . . llbhl ........... ............. IIIIAcll ......

c:amwAT-- linMaJli lii

....................... ,,, ....

......................... "...... _ l )

DNI OTWARTE 7-14 WRZEŚNIA

NOWY PEUGEOT

owy.Peugeot 206 SW wyznacza nowe trendy w motoryzacji. Prezentuje niezobowiązujący styl, swobodę

i dynamiczną sportową l inię. Zapraszamy na Dni Otwarte

206sw

od 7 do 14 września .
PEUGEOT. ZAPROJEKTOWANY, BY CIESZVĆ.

O ZA

E

CZ

PEUGEOT
26-600 RADOM, ul. Kielecka 1551159
salon sprzedaży: teł. (0-48) 331-77-43
serwis: teł. (O 48) 360-97-42

ZAPRASZAMY poniedziałek - piątek 9 - 18, sobota 9 -. 15
24
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MĘCZO
YCIĘSTW

Jugosławia

i Argentyna w finale

6 miej ce U
Broniąca tytułu Jugosławia
zagrała minionej nocy
z Argentyną w finale 14

Mistrzostw Swiata koszykarzy, rozgrywanych w lndianapolis.
W potkaniach półfinało
wych Jugo ławia pokonała
wą
Zelandię 89:78 (19 :30, 20:18 ,

Jugosłowianin

Marko Janie (z tyłu) blokuje Nowozelandczyka Marka Dickela

VIV g

meczu eliminacyjnym do Mistrzostw Europy Polska pokonała San Marino 2:0. Na zdjęciu z piłką ucieka Kamil
(z prawej) przed nacierającym graczem San Marino Mirko Gennarim
Czytaj na stronie 6

27 :10, 23:20) , a Argentyna wygrała z
iemcami 8 : O (16:11
20:30, 23 :21 , 27 :18) .
Trz ciej p rażki w mi trzotwach doznał am rykań ki Dream
Team. Tym razem gwiazdorzy B
w meczu o piąte miej ce przegrali
z Hi zpanią 75:81 (27 :18 23:22
(soy)
15:16, 10:25) .

,

rą

tolicy

VIVE Kielce pokonało Warszawiankę 22:21 na inaugurację rozgrywek ekstraklasy szczypiornistów.
Czytaj na stronie 3

Już

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

Słowo o sporcie
Spotl<anie po latach łuczniczej rodziny Stelli

z

r

strzelać z łuku?" uczestnicy,
choć napinali cięciwy po długiej
przerwie, swoją postawą na torach
dali twierdzącą odpowiedź na po-

cze

Kilka pokoleń kieleckich
łuczniczek l łucznlk6w
spotkało sl, wsobot,
na torach Stel/i.
- Pomysł takiego spotkania
pojawił się przed kilku laty. Cieszę się, że udało się go zrealizować, a tak liczna grupa byłych zawodniczek i zawodników przyję
ła nasze zaproszenie - mówił prezes Stelli Zbigniew Kasperek.
Choć w rozmowach dominowały przede wszystkim wspomnienia z lat wspólnych startów, to nie
obyło się bez strzelania z łuku.
W zawodach pn. "Czy potrafisz jesz-

stawione w nazwie imprezy pytanie.
Jak za dawnych lat strzały Lucyny Skowronek, Wandy Nagadowskiej, Katarzyny Korus, Doroty Ostrowskiej, Marioli Podsiadło,
Konrada Kwietnia, Michała Nowocienia, Stanisława Bafii, Mariana
Grzegorzewskiego czy Mirosława
Olejarczyka lądowały w samym
środku tarczy.
-To bardzo miłe, że ktoś jeszcze o nas pamięta- mówił jeden z
nestorów kieleckiego łucznictwa,
Marian Grzegorzewski. - Jestem

•
lą

trzelać

pod wrażeniem zmian, jakie dokonały się zarówno na obiekcie Stelli, jak i w samym sprzęcie łuczni
czym, od lat 50., kiedy to ja reprezentowałem barwy LZS Kielce.
Z pewnością najbardziej utytułowanym gościem na Stelli był
wielokrotny mistrz Polski, medalista Mistrzostw Europy i olimpijczyk Konrad Kwiecie{l, od ponad
l Olat mieszkający w Zywcu.
-Jakże nie przyjechać na takie spotkanie, skoro na tych torach
spędziłem blisko 20 lat sportowej
kariery, a sam budowałem kiedyś
ł]alę Stelli. Choć teraz mieszkam w
Zywcu, a łuczniczą karierę kończy
łem w barwach tamtejszego Łucz-

nika, do którego przeniosłem się
przed Igrzyskami Olimpijskimi w
Barcelonie, zawsze chętnie wracam
do Kielc i spotykam się z młodszy
mi kolegami ze Stelli. Nie, nie jestem w stanie doliczyć się, ile tytułów i medali wywalczyłem dla tego
klubu. Najcenniejszy był chyba ten
z Mistrzostw Europy. Najważniej
sze jednak, że nadal mam tu przyjaciół i wielu życzliwych mi ludzi
-wspominał populamy "Kola".
Podczas spotkania przy grillu nie było końca wspomnieniom,
dodajmy, nie tylko sportowym,
a wszyscy obiecali sobie kolejne takie spotkania z łukiem po latach.
DARIUSZ WIKŁO

6 medali
castingow
Sześć medali wywalczyli Potacy
P,Odczas castingowych Mistnostw
Swiata zakończonych w sobotę
wsłowl!ńskiej miejscowości Bied.

Jest to największy
laków w historii tej imprezy,
grywanej od ponad pół wieku
Jak już informowaliśmy
komide w mistrzostwach
Jacek Kuza ze Zdroju
ry wywalczył złoty medal w
kurencji rzutu ciężarkiem 7
ma na odległość. Kuza w
skał 68,16 m. Warto dodać.
letni zawodnik Suskiego
SJ ortowego Zdrój odniósł w
rierze już sporo prestiżowych
cesów. Między innymi
Jap~nii w 2001 roku złoty
VI Swiatowych Igrzysk w
tach Nieolimpijskich w
cji odległości mu
rącz, w której to jest
świata (71,64 m).
Jacek Kuza miał także
udział w srebrnym medalu
czonym w konkurencji ·
ju drużynowego.
Aż cztery medale
41-letni Włodzimierz
Koła Miejskiego PZW w
chłowicach - trzy srebrne, w
jeden z drużyną oraz brąz
Srebrny medale dla
zdobyła ponadto Ewa
(Katowice) w skischu muchow}
l

Kalwat
świętował
~

Marek Kałwat wygrał
· bieg uliczny z okazji
• Świ{Jta Kielc.

F

Na trasę długości około 3
od Rynku na stadion
dowlanych wystartowało
150 osób. Kałwat uzyskał
9,09 minuty i minął linię
dużą przewagą nad Michałem
miołem z Budowlanych, któ~
kolei wyraźnie wyprzedził
ła Garyckiego (Zespół Szkół
chaniczno-Ekonomicznych) .
- Poszedłem ostro od s
startu. Chciałem się
trzeć, bowiem ostatnio
zawody- powiedział nam
polski duathlonista,
reprezentował TAS
oraz Folitechnikę Świfl•tnk rz\)1
której jest
· ·
wiodącą

Sztafeta z brązem Znów pograli
zmiennicy
Zawodniczki Akweduktu Kielce
zdobyły brązowy medal w Mistrzostwach Polski sztafet triathlonowych.

Kielczanki startowały w skła
dzie: Małgorzata Lipecka, Karina
Górecka i Katarzyna Wierciak.
Zawody rozegrano w Sławie koło
Głogowa. Dopisała pogoda a temperatura wody w Jeziorze Sław
skim przekraczała 20 stopni.

Wisła

i ż gotowa

Ostatnie pned inauguracją
nowego drugoligowego
sezonu spotkanie rozegrali
w sobotę pilkane lfCini
SPR Wisła Sandomlen.
Podopieczni trenera StaniKubali dwukrotnie pokonali we własnej hali AZS Rzeszów
31 :21 (13 :9) oraz 28:16 (13 :9) .
Wisła: Stolarski, Włoch , Dziedzic, M. Marzec (4, 3), Węgrzy
nowski (S, 2), Kuroś (4, 1), Guz
(0, 5), Ogrodnik (lO, 4), Dusak (3,
5), A. Bury (0, 3) , Syta (3 , 1),
Szlachciński (0, 1), Wnuk (0, 2) ,
R. Marzec (0, 1), Małek (0, 0) , M .
Bury (0, 0).
sława

2

Medaliści klubowych Mistrzostw Polski w sztafetach triathlonowych:
kobiety (3 x 200 m pływanie,
4 km jazda rowerem i bieg na l
km) : l. MKSTrusoElbląg-53 . 21 ,
2. UKS Kalisz- 53.47, 3. Akwedukt
Kielce - 54.27;
mężczyźni.(3 x 400 m, 8 km
jazda rowerem i bieg na 2 km) :
l. Płetval Polkowice - l :25.53 ,
2 . Olimpia Poznań - l :26.32 ,
3. CSGfGłogów-1 :27 . 33. (soy)

AZS Rzeszów : Zwiercan ,
(13, S) Cuprys (2 3), Bielak (2, 2) , Ulak {l , 4) Kwieciński
(2, 1) , SchuJtis (O l) Sajdak {l ,
O) Czarnota (0 , O) , Zaborniak (0,
O) , Siwiec (O O) .
W obydwu spotkaniach przewaga podopiecznych trenera Stanisława Kubali nie podlegała żad
nej dyskusji. Przewaga utrzymywała się również, gdy nowy trener Wisły desygnował do gry mło
dzież . Powoli do drużyny wkomponowuje się także Sławomir Kuroś . Gracz tarnowskiej Unii jest
doskonale znany szkoleniowcowi
Wisły, gdyż szkolił on młodzież
w tym klubie.
(rpa)
Rędzio

Jedno zwyci,stwo odnieśli
koszykane Latarge Nida
Gips podczas ogdlnopolskiego turnieju w Radomiu.
Jak już informowaliśmy, w
pod9pieczni trenera Wło
dzimierza Srody ulegli pierwszoligowemu AZS Lublin 67:83. W
sobotę kielczanie również zeszli z
parkietu pokonani w konfrontacji
z beniaminkiem l ligi Stalą Stalowa Wola, natomiast wczoraj mimo
osłabienia brakiem trzech podstawowych graczy pewnie pokonali
gospodarzy i nieoczekiwanych
zwycięzców imprezy- koszykarzy
AZS Folitechnika Radom.
Niestety, kielczanie znów, jak
to miało miejsce przed tygodniem
w Tarnobrzegu, nie mogli wystąpić
w optymalnym składzie. Skręcona
kostka wyeliminowała z udziału w
turnieju Grzegorza Kija. Grzegorz
Sowiński z powodu bólu kolana nie
zagrał w dwóch ostatnich spotkaniach, natomiast Robert 'frojanowski, ciągle jeszcze odczuwający bóle
pachwiny pauzował we wczorajszym meczu z radomianami.
- 'frachę żałuję, że jeszcze ani
razu nie mogłem skorzystać z optymalnego składu zespołu , ale nie
piątek

chciałem ryzykować jakichś poważ

niejszych kontuzji Kija, Sowińskie
go i 'frojanowskiego. Po raz kolejny szansę pokazania się na parkiecie otrzymali zmiennicy i przyznam
się, że wykorzystali tę szansę. Cieszy mnie to, gdyż chciałbym mieć w
lidze w miarę wyrównaną całą dziesiątkę - mówi tren~r Lafarge Nida
Gips Włodzimierz Sroda. Udanie do
drużyny wprowadził się Artur Kowalewski, który był bardzo waleczny pod tablicami. W każdym meczu
zaliczał 7-9 zbiórek, jak również
zdobywał sporo punktów.
Przed inauguracją drugoligowych rozgrywek kielecki zespół
planuje rozegranie jeszcze dwóch
sparingów z AZS Folitechnika
Radom oraz Piotrcovią.
Lafarge Nida Gips - Stal Stalowa Wola 75:87 (22:19, 10:24 ,
26:24, 17 :20) .
Lafarge NG : Wasik 12 Trajanowski 16, Sikora 4, Gil3: Krakov.?ak O, Woldan 13, Fąfara O,
KraJewski 14, Kowalewski 13.
Lafarge Nida Gips- AZS Politechnika Radom 75:69 (22:19,
18:25, 22:10, 13:15).
Lafarge NG: Woldan 26, Krajewski 18, Kowalewski 12 Gil lO
Wasik S, Sikora 2, Krako~ak 2. '
(wid)
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Pierwsza
r~eszkoda

Mo teksu
Wpierwszej rundzie eliminacji Ligi
WilnB

dobrym meczu
Jaua,urac·Je Vive Kielce wygrał
usza1wianką 22:21 (14:10).

M:slrzyń piłkarek ręcznych Egle
(Litwa) przegrało z Monleksem

Warszawianka: Wichary, Su- Matysik 5~ Pepliński 2,
3, Korus l, ·Pilch 3,
l, Starczan l, Obrusiewicz
iegtiarow. Karne minuty: 10.
Vive: Bernacki, Tkaczyk
2, Bystram l, Bielecki l,
2, P. Sieczka 2, Nowa3, Kliszczyk'9, Litowski 2.
czka, Janyst, Grabarczyk.
minuty: 8.
Sędziowali: Zubek, Sikora
· ) . Widzów ~00
·
Oj, dali popalić swoim kibiszczypiorniści Vive Kielce.
z nich, wychodząc po mehali, było szczęśliwych, ale
o bólu serca. Oczywiście,
wątek był podnoszony
źnienia, bo emocji przez
było co niemiara i truddziwić, że rekordowa liczba
kieleckich (grubo ponad
osób) przeżywała nieprawdobne rzeczy. Od niesamowinerwów poprzez zwykłą złość

M nte : Ma dalena Chemicz, Jola n ta Pierzchała - Małgo
rzata Majer k l Dor ta Malcz w ka 5 Izabela Fuchacz S,
B ata Aleksandrowicz S, Joanna
Wodniak 4 Ewa Damięcka,
Agni zka Wol kaS, Sabina Wło
dek 3, Wioletta Luberecka, Monika Marzec 2, Hanna Strzałkow
ska2.
Lublinianki rozp częły grę z
siedzącymi na ławce rezerw wych
wielokrotnymi reprezentantkami
P.:>lski Wiolettą Luberecką, Sabiną Włodek i Moniką Marzec, a
mimo to od pierwszych minut wyraźnie dominowały w rywalizacji
z n:istrzyniami Litwy.
Za tydzi ń, w niedzielę, 15
września rewanż w Lublinie, a na
zwycięzcę dwumec'Zu w drugi j
rundzie cz ka wicemistrz Mac d oni i RK Tutunski Kombinat Prilep.
(PAP)

wielką radość.

Początek meczu był

nerwowy.
warszawianie, jak i podeksandra Malinowskie,opełnictli wiele błędów. Jako
otrząsnęli się gospodarze.
ucie Marcin Pilch wykoszybką kontrę i Warszawianz iła 1:0. Nim nasi się
. drużynaJarosława Cie~wsJI<Ie{'owygrywała już w 8 mitym, jak Michał Matyz dystansu zaskoczył
Bemackiego. Pierwszego w
i sezonie gola kielczadopiero w lO minucie.
to Filip Kliszczyk z rzutu
. Było wówczas 4: l dla siówarszawskiej. Niestety, le~aszej drużyny trwał nadal,
czemu rywale sys.tematycz~ekszcłli dystans. W 14 minu~atem 8:3, a w 17 gospodahoc grali w osłabieniu, to za
A.dr~ana Anuszewskiego
dz1es1ątego gola i było l 0:3.
·

Od 20 minuty zaczęło się sysatyczne odrabianie strat. W
bardzo dobrze zaczął grać
Bemacki, który wybronił dwu-

Lublin 19:32 (9:20).

Twardo i po męsku rywalizowali szczypiorniści VIVE i Warszawianki
krotnie w sytuacjach sam na sam z mali się. Robert Nowakowski przeFilchem i Piotrem Obrusiewiczem. jął piłkę, zagrał do Radosława
Wreszcie zaczęła funkcjonować de- Wasiaka i kapitan kieleckiej drufensywa Vive. - Już wówczas widocz- żyny w 50 minucie doprowadził do
na była zmiana w naszej grze- wy- stanu 18:17. Niespełna 60 sekund
znał po meczuBert Servaas, prezes
potem był remis 18:18. Gospodaklubu.- Warszawiańka zdecydowa- rzezagubili się, a kontrę wy korzynie trudniej zdobywała gole. My za- stał P. Sieczka. Kolejne minuty to
częliśmy się rozpędzać.
kolejne gole dla Vive. Najpierw SeChoć do końca tej części gry
bastiana Suchowicza pokonał Anobie drużyny grały na zasadzie gol drzej Bystram, a chwilę potem doza gol, to widać było, że w Vive konał tego Wasiak. Vive prowadził
drzemały duże możliwości.
zatem 20:18 i rozpoczęły się ...

Skuteczny pościg ·

Niesamowite emocje

Od pierwszego gwizdka katowickich arbitrów, rozpoczynają
cego drugą połowę, rozpoczął się
pościg Vive. Dobrze rozpoczął
Paweł Sieczka, który zaskoczył
Marcina Wicharego. Co prawda,
gospodarze zrewanżowali się golami Leszka Starczana i Anuszewskiego (33 minuta 16:11), to jednak z Warszawianki uchodziło
powietrze z każdą akcją. W 48
minucie, przy stanie 18:16, Bernacki obronił rzut karny wykonywany przez Obrusiewicza. Chwilę
później identyczna sytuacja po
drugiej stronie parkietu. Z tą tylko różnicą, że Wichary obronił
strzał Kliszczyka. Nasi nie zała-

Przy stanie 21:19 kamego nie
Karol Bielecki. Na
szczęście nie mylił się Kliszczyk i
w 58 minucie było 19:22. Wydawało się, że jest po sprawie. 'JYmczasem Warszawianka nie rezygnowała. Najpierw Pilch wykonystał bły
skawiczną kontrę, a minutę przed
końcem Bemackiego pokonał Obrosiewicz. Nasi zaczęli grać nerwowo, gubiąc piłkę. 38 sekund przed
końcem, przy akompaniamencie
gwizdów, Obrusiewicz przegrał pojedynek sam na sam z Bemackim.
Ostatnie fragmenty to skuteczna gra
na przeczekanie.
Po ostatnim gwizdku kielczanie wraz działaczami i kibicami

Vive Kielce, 25-7 Ol Kielce, ul. Krakowska 72. 'Thł. {41) 345-10-44,
./fax: (41) 345-72-76.
Trener Aleksander Malinowski, II trener Marek· Smolarczyk.
Bramkarze: Rafał Bernacki 1972/196/100; Piotr Czopek
90/85; Jarosław Tkaczyk 1976/189/85.

Rozgrywający: Karol Bielecki 1982/202/1 00; Paweł Sieczka
196/92; Filip Kliszczyk 1977/190/93; Aleksander Litowski
2/192/87; Jewgienij Makogon 1974/196/101; Jarosław Siecz1975/197/96.
Obrotowi: Piotr Grabarczyk 1982/200,93; Michał Kubiec
195/95; Radosław Vłasiak 1972/195/95.
Skrzydłowi: Piotr Adamczyk 1982/178/72~ Andrzej Bystram
183/78; Łukasz Janyst 1983/170/68; Robert owakawski
182/82; Paweł Tełelewski 1975/178/79; Wojciech Zydroń
83/82.
Przybyli: owakowski, P. Sieczka {ŚJąskWrocł~w), Makogon
Arabskie), Bystram (MetaJplast Oborniki).
·: Wojciech Bąblewski (Mostostal Łódź), Łukasz Kru(RElt~.st), Aleksiej Błochln (po wygaśnięciu kontraktu wyjechał
OSJl).

wykorzystał

cieszyli się z sukcesu w postaci
wygranej na trudnym terenie. Był
więc tradycyjny taniec zwyci stwa,
w którym pierwszoplanowymi postaciami byli prezes Servaas i czło
nek zarządu Marian Urban.
MMTS Kwidzyn - DGT Wybrzeże Gdańsk 23:23 ( 12: 12).
Frelek 8 - Wita, Kuchczyński p
5; Chrobry Głogów - AZS AWF
Warszawa 26:20 (12:9). Ciemniak
7 - Jędrzejewski S; Wisła Płock
- MOSiRZabrze 24:17 (12:8). Jurasik S, Rosiński~ Kędra po 5;
Olimpia Piekary Sląskie - SPR
Anilana Łódź 26:25 (12:11). Balicki S, Wach 6; DSJ Zagłębie Lubin - Śląsk Wrocław 22:27
(10:12). Orłowski 7- Wardziński,
Kubisztal po 6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Płock

Chrobry

Śląsk

Olimpia
Vive
Wybrzeże

Kwidzyn
8. lódt
9. Warszawianka
10. Zagłębie
11. AZS AWF
12. Zabrz~

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

224-17
226-20
227-22
2 26-25
222-21
123-23
123-23
025-26
021-22
022-27
020-26
017-24
(mac)

Ostatni
sparing
W rozegranym w Sulicowicach
sparingowym meczu pilicarek
r~cznych Kolporter Kielce pokonał
Gościbię 26:22 (9:4, 10:7, 7:11).
Grano 3 x 20 minut.
Kolporter: Pawłowska , Fijas
- Stokłosa 2, Duda 3, Svatko 7,
Artsiomenka 8, HoJowaty 3, Sebrala 2, Prokop l, Bugajska, Radwań ka, Pokrzywka.
- W dwóch pierwszych tercjach graliśmy p d stawowym skła
dem i po 40 min u ta ch prowadziliśmy wyraźnie z G ścibią ulkowice 19:11 - powiedział nam trener K<>lport ra Marian Si wruk. W trzeciej czę ·ci na boisko wy zły
zmienniczki i rywalki zniwel wały straty. To był dla nas bardzo pożyteczny sprawdzian, bowiem Gościbia podeszła do meczu - p dobnie jak moje dziewczęta - bardzo
poważnie.
W sobotę ,

w pierwszym meczu ekstraklasy Kolporter gra zna
wyjeździe z Piotrcovią Piotrków
Tryl unalski.
(s ts)

Termina z r z r
14 września : Vive- MMTS
Kwidzyn, Śląsk -Warszawianka,
Wisła - Chrobry,
OSiR Zabrze
- Wybrzeże, Anilana - Zagłęł]ie ,
AZS AWF - Olimpia Piekary Slą
skie.
21 wrz e śnia : Wybrzeże
- Vive, Chrobry- Zabrze Olimpia
-Wisła , Zagłębie- AZS WF Warszawianka - Anilana, Kwidzyn
-Śląsk.
25 września : Zabrze - Vive,
Śląsk- Wybrzeże , Anilana- Kwidzyn , AZS AWF- Warszawianka
Wisła - Zagłc;bie, Chrobry - Olimpia.
28 września : Vive - Śląsk ,
Olimpia- Zabrze, Zagłębie- Chro-

bry, Warszawianka - Wisła, Kwidzyn- AZS AWF, Wybrzeże- nilana.
5 paździerpika : Vive - niła
na, Zabrze - Sląsk , AZ
WF
- Wybneże , Wi la- Kwidzyn Chrobry- Warszawianka , Olimpia- Zagłębie .

12 października : Vive- AZ
AWF, Zagłębie- Zabne, War zawianka- Olimpia, Kwidzyn - Chrobry, Wybneże - Wisła , Ślą k -Anilana.
19 października : Wisła
- Vive, Zabrze - nilana AZS
AWF- Śląsk Chrobry- Wybrzeże,
Olimpia - Kwidzyn , Zagłębie
-Warszawianka.
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23 października : Vive- Chrobry, Warszawianka- Zabrze, Kwidzyn,- Zagłębie,
brzeże - limpia. ląsk - Wisła. Anilana - ZS

WF.
26 pa ź dziernika : Olimpia
- ive. Zabrze - ZS AWF, Wi ła
nilana. Chrobry - ' Iąsk . Zagłę
bie - y brzeż , War zawianka
- Kwidzyn .
9 listopada: Vive - Zagłębie ,
Kwidzyn - Kwid_zyn, Wybrzeże
- Warszawianka ląsk - Olimpia,
nnana - Chrobry, Z
WF
-Wisła .

Terminy rewanżów: 16 23, 30
listopada, 7, 14 grudnia, 8 12, 15,
22lutego 2003, l, 8 marca.
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Słowo o sporcie
Leszel< Kuzaj

wygrał

Pokazówka
Niemiecki tenisista Boris Becker pokonał po 74 minutach gry Amerykanina Johna McEnroe a 6:4, 7 :S w meczu pokazowym podczas US
Open. Nagrodę za zwycię
stwo, kwotę 50 tysięcy dolarów, Becker przeznaczy na
cele charytatywne.

Rekord
w Golden
League .

Wisły

zza

Serena lepsza
Amerykanka Serena Williams - najwyżej rozstawiona
- zdobyła trzeci w tym sezonie tytuł wielkoszlemowy,
zwyciężając w tenisowym turnieju US Open (z pulą nagród
16,17 mln dol.), rozgrywanym
na nowojorskich kortach Flushing Meadows. W finale pokonała 6:4, 6:3 swoją starszą
siostrę Venus, rozstawioną z
numerem drugim.
W niedzielę w nocy w
amerykańskim ,,finale marzeń" mężczyzn zagrali Pete
Sampras i Andre Agassi.

50 Rajd

Wiolena Janowska z
stracony czas i ostatecznie ukoń
czył rajd na dobrym siódmym miejscu w "generalce" oraz czwartym
w grupie N.
Do zakończenia MP zostały
dwa rajdy - Karkonoski (27-28
września) i Warszawski (25-26
października).
(wid)

formowaliśmy,

lA

~

Leszek Kuzaj, jadący

zbelgijskim p/lotem

Erwinem Mombaertsem
samochodem peugeot
206 WRC, wygrał 50 Rajd Wisły
i objął prowadzenie w klasyfikacji
generalnej rajdowych Mistnostw
Polskl.
Pod nieobecność dotychczasowego lidera mistrzostw Janusza
Kuliga Kuzaj wygrał 11 z 12 odcinków specjalnych rajdu i odniósł
zdecydowane zwycięstwo, wyprzedzając drugiego na mecie Michała
Bębenka (toyota corolla WRC) o
ponad 2 minuty.
Bardzo dobrze, choć nieco
pechowo, jechała na beskidzkich
trasach załoga Cersanitu Raiły
Team -Michał Sołowow z pilotem
Emilem Horniaczkiem. Jak już in-

po pechowym
czwartym oesie, podczas którego
przytrafiła im się najpierw awaria
turbiny, a następnie kapeć, nasza
załoga zajmowała po pierwszym
etapie l l lokatę w klasyfikacji generalnej. W sobotę jednak Cersanit Rally Team pracowicie odrabiał

Wyniki 50 Rajdu Wisły
1. Leszek Kuzaj. Erwin Mombaerts (peugeot 206 WRC) 1:13.01.3:2.
w

Michał Bębenek.. Grzegorz Bębenek {toyota corolla WRC) - strata 2.01,9;
3. Damian Gielata, Jarosław Baran {toyota corolla WRC) - 3.'32,9; 4.
Tomasz Czopik, Łukasz Wroński (mitsubishi łancer gr. N) - 4 .36,S; 5.
Paweł Dytko, Tomasz Dytko (mitsubishi lancer, gr. N)- 4_54,8; 6. Mariusz
Stec, Witold Sagdański (mitsubishi lancer, gr. N)- 6.56,8; 7. Michał
Sołowow, Emil Homiacek (mitsubishi lancer; gr. N) -7.37.9.
·
Czołówka klasyfikacji g~neralnej MP: 1. Leszek Kuzaj- 94 pkt., 2. Janusz
Kulig -77 pkt., 3. Tomasz Czopik- 66, 4. Paweł Dytko- 53, 5. Sebastian

Michał Sołowow- 37.
Czołówka grupy N 1. Tomasz Czopik lancer- 36, 3. Michał Sołowow- 22.

Frycz- 46, 6.

•
53 pkt., 2. Paweł Dytko - mitsubishi

Ania w formie
Wicemistrzyni świata
Anna Szafraniec (LOTTO/
PZU S.A.) zajęła drugie miejsce w finałowych zawodach
Pucharu Świata w kolarstwie
górskim we francuskiej miejscowości Les Ges. W kategorii juniorów także drugie
miejsce zajął Kryspin Pyrgies.

Bez medalu
Bez medalu wracają pols_cy zapaśnicy z 36 Mistrzostw
Swiata w stylu wolnym, które
w sobotę zakończyły się w Teheranie. Najlepsi z Polaków
Marcin Jurecki i Lucjan Gralak zajęli odpowiednio piąte
i szóste miejsce.

Korea-Korea
Korea Południowa zrez Koreą Północną
0:0 w towarzyskim meczu pił
karskim, który w sobotę został rozegrany w Seulu.
(PAP)
misowała

Turniej
Kolportera
Kielczanle i radomianie
podzielili się nagrodami
w VI Ogólnopolskim
Turnieju Tenisowym
o Puchar Prezesa Kolportera.
- Rewelacja. W Polsce jest kilka turniejów na wysokim poziomie, ale ten kielecki przewyższa
wszystkie - stwierdził jeden ze
zwycięzców, radomianin Norbert
Sobol.
Więcej o turnieju w jutrzejszym "SC'.
(sts)

w Berlinie rekord
w biegu na 1500 m,
uzyskując czas 4.07,84 min.
Janowska jako pierwsza
wodniczka z Kielecczyzny
towała w mityngu z cyklu
Ligi. Bieg wygrała Surreyya
hanz Turcji w czasie 3.58,43
Janowska zajęła 11 mi
W biegu na 5 km także 11
zajęła Lidia Chojecka, która
nowiła nowy rekord P
- 15.04,88 min.
W Berlinie podzielono
ną nagrodę - 50 kg złota
ok. 500 000 euro między
lekkoatletów: Marion
(USA), Anę Guevarę (M
Hichama El Guerrouja
i felixa Sancheza (Domi
1Ylko oni nie ponieśli poraż~
siedmiu złotych mityngach.
Jone s siedmiokrotnie
fowała na 100m, Guevara na
m, El Guerrouj na 1500 m i
chezna 400 m przez płotki . W
doletniej historii (od 1998
mityngów Złotej Ligi Am
ka i Marokańczyk stanowi
bliwą parę, która w podziale
złota uczestniczyła trzykrotnie
1998, 2001 i 2002 roku.
Nikomu nie udała si ę
dwukrotnego udziału w
głównej nagrody. W su
gu pięciu lat, 250 kg sz
kruszcu rozdysponowano
18 lekkoatletów, a w 7~c:~ r171P I
bowiem trzykrotnie wzlbogacam
Mario n Jone s i Hi cham El
rouj.

Rusza Tour
Z udziałem czterech
kielczan rozpoczyna
dziś 59 Tour de

Stafiej trzeci
Kolarski memoriał Henryka tasaka, rozegrany w sobotę w Suchej Beskidzkiej,
wygrał Cezary Zamana z grupy CCC Polsat, a trzeci był
kielczanin Kazimierz Stafiej
z Mroza. Na starcie stanęło
66 zawodników, do mety dojechało tylko 28.

Skarżysko usrctnoM~ih

leszek Kuzaj jest coraz bliżej wywalczenia tytułu rajdowego Mistrza Polski

.Kontuzja
alysza
Wniedzielę powrócili z Finlandii
polscy skoczkowie narciarscy, kt6ny
brali udział wkonkursach letniej
Grand Prix.
W zawodach nie wystartował
jednak Adam Małysz ze względu na
ból w kolanie. Jego kontuzja prawdopodobnie nie jest jednak groźna.
- Rozmawiałem z trenerem
Apoloniuszem Tajnerem po jego
przylocie do Polski i wygląda na
to, że nie ma poważnych obaw dotyczących zdrowia Małysza - powiedział szef wyszkolenia PZN
Marek Siderek. -Kontuzja kolana
prawdopodobnie nie wygląda na
groźną . Małysz ma niewielki
obrzęk kolana. Jest to zapewne
efekt przeciążenia . W poniedziałek trener wraz z naszym najlepszym skoczkiem udadzą się do
doktora Stanisława Ptaka, który
dokładnie zbada nogę Małysza .
Małysz szybko powróci do
treningu oraz na skocznię . Potrzebne mu będzie jednak trochę
odpoczynku . Ale dopiero w poniedziałek doktor Stanisław Ptak
wyda specjalistyczną opinię o stanie zdrowia Adama Małysza .
(PAP)

Na boiskach 11 ligi
Wrocław 3:2 (2:1) , Górnik Polkowice - GKS Bełchatów l :0 (0:0) ,
Hetman Zamość- Stomil Olsztyn
0:0, Piotrcovia-Ptak- MC Podbeskidzie Bielsko-Biała 1:2 (1:1),
Ruch Radzionków - Stal Stalowa
Wola 0:0, Śląsk Wrocław- Aluminium Konin 2:1 (0:0), Tłoki Gorzyce- ŁKS Łódź 2:1 (1:1).

Wyniki spotkań 6. kolejki i
tabela drugiej ligi
piłkarskiej:

Arka Gdynia- RKS Radomsk91:0 (0:0) , Ceramika Opoczno
- Swit Nowy Dwór Mazowiecki
0:1 (0:0) , Górnik Łęczna- Polar

1. Świt Nowy Dwór
2. Górnik Polkowice
3. Arka Gdynia
4. Górniklęczna
5. Śląsk Wrocław
6. MC Podbeskidzle
7. Piotrcovia-Ptak
8. Stal Stalowa Wola
9. Polar Wrocław
10. Tłoki Gorzyce
11. Stomil Olsztyn
12. Aluminium Konin
13. Hetman Zamość
14. Ceramika Opoczno
15. GKS Bełchatów
16. RKS Radomsko
17.lKS lódt
18. Ruch Radzionków

6
6
6
6
6
6
6
6
6

6
6
6
6
6
6
6
6
6

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

9-2
9-3
9-5
10-9
10-7
6-6
12-10
5-9
9-8
5-5
5-6
8-10
8-11
5-7
Z-9
3-5

1-1~4

6·9

0-4-2

3-8

18
11
11
11
9
9
8
8
7
7
7
7
7
6

W gronie 144 kolarzy z
krajów pojadą Zbigniew p·
Kazimierz Stafiej (Mróz)
masz Brożyna z iBanesto i
Witecki z Cyclo Korony,
znaleźli się w reprezentacji
do lat 23.
Tegoroczny wyścig ma
wysoką kategorię Międ

wej Unii Kolarskiej (2.2 .) i
touru narodowego. Pula
wynosi 150 tys. dolarów.
Dziś etap Gdańsk (178 km).

Osm an
mistrzem
Wychowanek STS

Skarżysko, a obecnie

biegacz Ekspresu
Katowice Artur Osma
został w Pile mislnem Polski
wp6/maratonie.

4

4
4
4
(soy)

Startowało 638 biegacZ)·
rzy zmagali się nie tylko z
sem {21 ,097 km) , ale
wszystkim z upalną
stopni). W tych
czuła się Japonka Takako
da, która czasem l :12.51
wiła o 12 sekund należący
roty Grucy (Agros Zamość)
trasy.

SŁOWO LUDU 9 WRZEŚNIA 2002

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

NR•

·słowo o sporde
płorter Korona I<ielce - Sandecja Nowy Sącz 0:2 (0: 1)

III liga

unktowa · rz z ,
mocnik Kolportera Korony mocno "główkow ł ', lecz B dziony
zdołał odbić piłkę. W chwilę p tern, po podaniu Adama Grada,
został on w ostatniej chwili zablokowany przez Dariusza tuka ika.
Kilkakrotnie bramkarzowi
przyjezdnych sprzyjało szczęście
W 78 minucie po dośrodkowaniu
z prawej strony Rafała Różycki go, piłka odbiła się od poprz czki i wyszła na aut, natomiast w 87
minucie, po kol jnym rzuci roż
nym i strzale ... interweniującego
defensora Sandecj i Roberta

/l/ligi wKielcach piłkarze
Korona ulegli w Kielcach
"Sandecji Nowy Sącz
ki: Świerad 37, 58.
Korona: StawarzHeinrich, Kupiec -

"-· ·~~··T., ..

(75 Różycki}, Gołąbek,
· (61 Mitek), Woźniak,
57 Gryz) - Tomczak (67

san,dec)a: Bodziony - Zagórkasik, Mikołajczyk- Dama(82 Florian), Szczepański,
, Ciastoń (87 Polański) ,
(70 Wojtas) - Swierad, Poędziował:

P.

9il

(Lublin).
2,5 tys. Zółte kartki:
Zawadzak (Kolporter
oraz Szczepański, Maneldecja).
kieleccy piłkarze napleksu "jedenastki"
Sącza. Tak jak to miało
w dwóch ostatnich sezonie zdołali oni pokonać Sanktóra tym razem wywalczyła
ie przy ul. Szczepaniaplet punktów. Goście niwytrawny bokser wypunkto' a tym, który dopełniał
goryczy Kolportera Korony,
ob rze znany szczególnie
'eckim ~ibicom były gracz
Janusz Swierad. Najpierw
inucie, po akcji Sebastiana
dograniu głową przez Raichta, strzałem przewrot-

ń

Mikołajczyka piłka odbiła ię
od słupka.
-Zagraliśmy znakomicie tak-

Piłkarzom

Kolportera Korony nie udało się sforsować defensywy Sandecji

ką z lO metrów zaskoczył on Mariusza Stawarza, zaś w 58 minucie
znów po asyście Polichta, z 8 metrów nieuchronnie strzelił do siatki. W końcówce spotkania napastnik Sandecji był bardzo bliski zaliczenia bat tricka, bowiem po podaniu Marka Zagórskiego znalazł
się w sytuacji sam na sam z kieleckim bramkarzem, lecz Stawarz tym
razem skutecznie interweniował.
Były to właściwie wszystkie klarowne sytuacje strzeleckie, jakie
w tym spotkaniu wypracowali sobie goście.
JYmczasem miejscowi długi
mi okresami mieli optyczną przewagę. Szczególnie po przerwie

Staszów - Polonia Przemyśl

t :0 (0:0)

była

ona bardzo widoczna, jednak
niewiele poza rzutami rożnymi
z niej wynikało, a strzelenie choć
by honorowego gola okazało się
w sobotnim meczu zbyt udną
sztuką. Sądeczanie umiejętnie

ograniczyli do minimum swobodę
poczynań asa atutowego ataku
Kolportera Korony Adama G rada.
W tej sytuacji najczęściej Stanisła
wa Bodzionego w bramce Sandecji niepokoił Marek Gołąbek.
W 19 minucie wygrał on z nim powietrzny pojedynek tuż przed linią poła karnego, ale piłka minimalnie minęła słupek. W 79 minucie, po rzucie rożnym egzekwowanym przez Szymona Gryza, po-

Nida

Pińczów

tycznie. Zawodnicy w stu procentach zrealizowali przedmeczowe
założenia, a zwycięstwo jest tym
cenniejsze, że rywal mają znacznie mocniejszy skład, niż to miało
miejsce w poprzednim sezonie,
kiedy mecz w Kielcach zakończył
się remisem -mówił po meczu zadowolony trener Sandecji Iren uszAdamus.
W znacznie gorszym humorze był, co zrozumiałe, szkoleniowiec Kolportera Korony Tomasz
Mu chiński. - Potwierdziły się moje
obawy co do tego, czy zawodnicy
zdołają zregenerować siły po trudnym środowym meczu ze Stalą .
Wyraźnie naszym akcjom brakowało szybkości i świeżości. Rutynowani rywale czyhali na nasze
błędy i skwapliwie z nich skorzystali.
DARIUSZ WIKŁO

mka: Dudajek 47.
: Piętka- Madej, Bart•..._ ...... " • .r ... Dudajek- Sejdzińdek (90 Kot), Góreczny
tyo~;zc:~~vclki"), Trel a - LebioA•'IIiii·asniski (76 Zieliński).
: Fabiński- Kłud, JarzatkGtwski, M. SzczaAndruszewski)- Łu
Pankiewicz (46 Hafllu•:tuowicz, Załoga- SierżęSzczawiński (78 Kawecęd,ziował
Szubielski
· Zółte kartki: Dudek, MaŁu kaczyński. Czerwona

ruga żółta- 90 minuta)
Widzów 1000.
·. brawa za determinację,
' wolę walki należą się
zespołowi staszowskiej zdobyli punkty takktórzy- kierowani trae przez orkiestrę - pokaz dobrej strony, mając swój
~zwycięstwie. A wygrana
_me przyszła. Polonia okaJę w~magającym rywalem,
o )ak najlepszy wynik do
gwizdka.
oczęło się bardzo obie. la naszej drużyny. W 3
hl e Janusz Góreczny ograł
ty\Vali, ale w decydującym

skonałym wślizgiem zażegnał
niebezpieczeństwo. Już do koń
ca pierwszej połowy staszowianie przeważali, ale grali mało sku-

tecznie. W 21 minucie Tomasz
Karasiński, co prawda, gola zdobył, lecz łódzki arbiter wcześniej
odgwizdał spalonego.
Chwilę po wznowieniu gry
kibice cieszyli się z gola. Po rzucie rożnym egzekwowanym
przez Lebiodę najwyżej wyskoczył do piłki Mirosław Dudajek
i futbolówka ugrzęzła w siatce.
Jeszcze w 53 i 58 minucie gospodarze mogli pokusić się o gola.
iestety, strzału Lebiody bronił
Adam Fabiński. Goście dopiero
w końcówce kilkakrotnie zaatakowali, ale dobrze zorganizowana defensywa miejscowych nie
dała się zaskoczyć i trzy punkty
pozostały w S taszowi e.
Oby był to przełomowy mecz
dla "jedenastki' Pogoni, a podopieczni trenera Romana Gruszeckiego odrabiając zaległości z
początku rozgrywek rozpoczęli
marsz w górę trzecioligowej tabeli.
(me)
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0:0

Hutnik Kr k ' w - G ' rnik
Wieliczka 1:1 (0:0)
Bramki: K ziel 3 - P. Brytan 90.
i dźwi dź - Siarka Tarnobrzeg 0:1 (0:1), Heda 26.
Lewart Lubart ' w- tal Rz szów 3:0 (l: O), Kaczmar ki 12
KI pacz 70, KI szcz 85.
Pauzowała kawinka.
7 15 4-3-0 20-3
1. Cracovia
2. Stal Rzeszów 8 14 4-2-2 10-7
3. Sandecja
6 13 4-1-1 8-5
4. Polonia
7 12 4-0-3 11-10
5. Kolporter Korona 8 11 3-2-3 6-7
6.Górnik
7 10 2-4-1 10-4
7. Skawinka
6 1O 3·1-2 10-9
8. Unia Tarnów 8 10 3·1-4 10-11
9. Łada Biłgoraj 6 10 3-1-2 7-12
10.HutnikKraków 8 9 2-3-3 11-11
11.lewart
6 9 3-0-3 7-7
12. Siarka
7 9 2·3-2 6-6
13.Motorlublin 7 8 2-2-3 7-13
14. Nida Pińczów 7 7 2-1-4 9-10
15. Niedźwiedź 8 6 2·0-6 6-11
16. Proszawianka 7 5 1-2-4 4-13
17. Pogoń Staszów 3 3 1-0-2 1- 4
Sroda: Skawinka- Stał ( 17);
8. kolejka (14-15 wrze ' nia) : Polonia- Kolporter Korona (sob ., 16),
Skawinka - Pogoń (niedz., 16),
iedźwiedź- ida (niedz., l .30),
Górnik- Lewart (sob., 16) , iarka
- Proszowianka (sob ., 16) , andccja- Cracovia (sob., 16.30) , Łada
- Unia (niedz., 15) , Mot r- Hutnik (niedz ., 16) . Pauzuje Stał.
(wid)

- Motor Lublin 4:0 ( 1:0)

awa dla piłkarzy Minister nie po
kibiców
momencie został zablokowany.
Porlobnie było w l O minucie, gdy
defensorzy Przemyśla nie pozwolili oddać skutecznego strzału
Krzysztofowi Treli i Arturowi Lebiodzie. Niewiele przy tym brakowało, by w 18 minucie to przyjezdni strzelili gola. Bogusław
Sierżęga wyszedł na pozycję sam
na sam i w chwili, gdy składał się
do strzału Robert Cieciura, do-

Cracovia - Łada Bił o raj 7:0
(5:0).
Bramki: Ziółk wski 12, Hajduk 13, Giza l , 4, Ankowski 33,
78, Bania 40.
Unia Tarnów - Proszawianka

Nareszcie piłkarze Nidy zagrali tak,
jak oczekują tego kibice. Nida
pokonała 4:0 (1:0) Motor Lublin.
Gościom nie pom6gł nawet minister...

Bramki: Francuz S, Chlewieki 60, Ciekałski 75 karny, Pawłow
ski 88.
Nida: Maj - Głuc , Bączyk ,
Świstak - Kłos (82 Madej), Ciekalski, Sawczuk, Rechowicz (46
Jaworek), Baliński - Francuz,
Chlewicki (86 Pawłowski) .
Motor: Piróg - Wiełeba (70
Banaszkiewicz) , Maciejewski,
Ptaszyński- Luty (75 Szynkaruk) ,
Ryczek, Gutek (44 Zawadzki) ,
Maziarz, Syroka - Prendota, Ła
wecki.
S,ędziował Zwierz (Warszawa) . Zółte kartki: Wieleba, Maziarz. Czerwone kartki: Francuz
(47 minuta) - Ryczek (75). Widzów 1000.
Specjalne siły policji strzegły
porządku na meczu. Do Pińczowa
dotarła bowiem kil kunastoosobowa grupa lubelskich szalikowców.
Jednym z kibiców drużyny gości
był także Grzegorz Kurczuch minister sprawiedliwości. Okazało
się jednakże , że przyjezdnym nikt
nie był w stanie pomóc. ida zagrała wreszcie tak, jak oczekują
kibice. Szybko, dokładnie i - co
najważniejsze- skutecznie.
W S minucie Wiesław Francuz otrzymał dokładne zagranie od
Sławomira Kłosa i z najbliższej
odległości pokonał niepewnie interweniującego Rafała Piroga .
Przewaga drużyny Siergieja Gacenki skończyła się po kwadran-

ógł

sie. Następne minuty należały do
przyjezdnych i tylko dzięki ich nieskuteczności Mirosław Maj zachował czyste konto. JYczy to zwłasz
cza Andrzeja Gutka, który spatałaszył trzykrotnie. W 21 minucie
zwlekał z oddaniem strzału . W 28
i 32 minucie Gutek przegrał bezpośrednie pojedynki z bramkarzem pińczowskim.
Gdy tuż po zmianie stron
Francuz "poczęstował" łokciem
jednego z rywali wydawało się, że
goście szybko doprowadzą do remisu. O dziwo, trudna sytuacja scementowała gospodarzy. W 60 minucie Robert Ciekałski dograł do
Roberta Chlewickiego, a ten sprytnym strzałem podwyższył na 2:0.

Wiesław Francuz zdobył wczoraj goła

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

Kwadrans przed końcem było po
meczu. ajpierw Marcin yroka
" zagrał " piłkę ręką w swoim p lu
karnym, a chwilę potem Ci kałski
podwyższył na 3;0. Dodatkowo,
wyrażający się niezbyt parlamentarnie, Artur Ryczek ujrzał czerwoną kartkę .
Podłamani takim obrotem
sprawy piłkarze Motoru zupełnie
oddali inicjatywę. W efekcie ida
zdobyła jeszcze jednego gola .

W 88 minucie Marek Madej uderzył mocno z narożnika pola karnego. Piróg, co prawda, odbił pił
kę, ale nadbiegający i niepilnowany Piotr Pawłowski dopełnił formalności.

(mac)

dla Nidy i "zarobił" czerwoną kartkę

5

San Marino - Polsl<a 0:2 (0:0}

•

Wpierwszym meczu eliminacji
do pilkarskich Mistrzostw Europy
Polska wygrała w Serravalle
z San Marino 2:0 (0:0).

'

cę
Bramki: Kaczorawski 76,

Kukiełka 89.
Sędz~ował Faul McKeon (Irlandia). Zółte kartki: Marani Głowacki. Widzów 2,S tys.

San Marino: Gasperoni
- Marani, Gennari , Bacciocchi,
Matteoni - Moretti (70 Zonzini) ,
Albani, Marani, Ugolini (78 de
Luigi) - Vannucci (83 R. Selva) ,
A. Selva.
Polska: Kowalewski - Gło
wacki, Bąk , Kos - Kaczorowski ,
~ukiełka, Kałużny (62 Marcin
Zewłakow) , Kosowski -.Wichniarek (46 Dawidowski) , Zurawski,
Olisadehe (81 Lewandowski).
Blisko dwa tysiące Polaków,
którzy zasiedli na trybunie Stadia OHmpico w Serravalle, straciło wiele nerwów. Jednym z tych
najbardziej zdenerwowanych był
trener Zbigniew Baniek. Po meczu Baniek i owszem był spokojny, ale widać było jak na dłoni,
że 7S minut bezbramkowego widowiska dało mu się mocno we
znaki. - Gdybyśmy strzelili gola
wcześniej, wygralibyśmy nawet
4 :0. Gdyby nie fantastyczna gra
bramkarza San Marino, gol padł
by już o przerwy - powiedział
selekcjoner. Na powyższe słowa ,
członek prezydium Folskiego
Związku Piłki Nożnej Stanisław

W pojedynku o górną piłkę Radosław Kałużny (z lewej) i Simone Dacioech i

Bobkiewicz zareagował następu
jąco: - Z gdybania jeszcze nic
nikomu nie przyszło. Tu trzeba
grać. Pewnie, wygraliśmy i trzy
punkty są najważniejsze, ale

Powiedzieli po meczu:

Mecz w Serravalle

Nie

było zwątp·enia

Zbigniew Boniek, trener Polski: -W życiu trzeba o wszystko
walczyć . Prezenty rozdawane są
bardzo rzadko albo wcale. Tak było
i w meczu z San Marino. Wiedzieliśmy doskonale, że rywale, dopóki będą mieć siłę, dopóty przeciwstawią ogromną ambicję i determinację. Szkoda, że w pierwszej połowie nie wykorzystaliśmy jednej
z kilku okazji, bo po zmianie byłoby o wiele łatwiej .
Nie miałem chwili zwątpienia
ani przez moment. Wiedziałem, że
prędzej czy później jakiś strzał
znajdzie drogę do siatki przeciwnika.
Giampaolo Mazza, trener San
Marino: -Przyznam szczerze, że
gdy w 7S minucie był remis pomyślałem sobie o remisie. Niestety,
szybko musiałem zweryfikować
swoje marzenia. Przegraliśmy 0:2,
ale wynik zły nie jest. Będziemy
walczyć dalej, ale każdy z nas wie,
gdzie jest jego miejsce w szeregu.

łowie

nasza drużyna była bardzo
stateczna, wolna i dlatego rywale
nadrabiali wszystko ambicją i wolą
walki. Po przerwie wszystko się
zmieniło.
Stanisław Bobkiewicz czło
nek prezydium PZPN: - O postawie "biało-czerwonych" do przerwy lepiej nic nie wspominać. Było
źle, słabiutko, itd. Na szczęście selekcjoner dokonał roszad, które
przyniosły spodziewany efekt.
Bardzo dobrą zmianę dał Tomasz
Dawidowski który szalał na prawym skrzydle. Wraz z jego wejściem ożywiła się niesamowicie
nasza ofensywa. Pewnie, po godzinie gry zacząłem się trochę denerwować, ale wiedziałem, że wcześniej czy później podopieczni Zbigniewa Bańka pokonają kapitalnie
interweniującego bramkarza San
Marino.

Ryszard Binensztok wicepreze KSZO: - Za kilka lat nikt
nie będzie pamiętał o stylu jaki zaprezentowaliśmy. Wynik idzie w
świat wygraliśmy mamy trzy punkty na starcie. To jest najważniej za
informacja. Myślę że w kolejnym
spotkaniu z Łotwą zarówno trener
jak i sami piłkarze wyciągną wnioski pokażą lepszą piłkę a w konsekwencji wywalczą kolejne trzy
punkty.
(mac)

Michał Listkiewicz, preze
PZP :- ajważniejsze to zwycię
stwa. Przyjechaliśmy do San Marino, by wygrać i plan został zrealizowany. Dwa gole trzy punkty,
jesteśmy liderami w swojej grupie.
Początek zatem niezły, nawet
uwzględniając fakt że zagraliśmy
słabsze zawody. W pierwszej po-

Pierwszą kolejkę eliminacji Mistrzostw Europy 2004 rozegrały drużyny
4 grupy.
e San Marino- Polska 0:2 (0:0). Kaczorawski 76, Kuklełka 89. Widzów
2,5 tys.
e Łotwa - Szwecja 0:0. Widzów 9 tys.
1.Polska
1
3
1
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O
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1
o
1
o
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1
1
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Zmienia

przed nami jeszcze wiele pracy.
Przecież dopiero, gdy rywale
opadli z sił udało nam się trafić
do ich siatki.
Pierwsza połowa była beznadziejna w wykonaniu Polaków.
Rozpoczęliśmy w bardzo ofensywnym ustawieniu, z trzema nominalnymi napastnikami: Enpnanuelem
Olisadebe, Maciejem Zurawskim
i Arturem Wichniarkiem. Niestety, fatalnie grająca druga linia, tak
na dobrą sprawę ani razu nie obsłużyła idealnym podaniem napastnika. Ponieważ gospodarze,
tradycyjnie "gryźli trawę", nasz zespół nie mógł nic zdziałać.- Irytującą była postawa niektórych pił
karzy. Nie wiem czy są w słabej
formie, czy podeszli na zbyt dużym
luzie do graczy San Marino?- zastanawiał się cytowany wcześniej
Bobkiewicz.
Tak czy inaczej o pierwszej
połowie lepiej jak najszybciej zapomnieć. "Biało-czerwoni" tylko
raz przeprowadzili składną akcję.
W 42 minucie za rozegranie piłki
wziął się Olisadebe. C}lwilę potem,
po elaśrodkowaniu Zurawskiego
Mariusz Kukiełka był sam, pięć
metrów przed bramką Frederico
Gasperoniego. Niestety, główka
gracza PAOK Saloniki trafiła w
bramkarza.

oglądali

Bardzo dobrym pos
ciem taktycznym okazało
wpuszczenie na plac Tomasza
widowskiego. Pornocnik
Wronki szalał na prawej
inicjując wiele groźnych
Niestety, szwankowała raz
teczność, a dwa - ten,ornenal·
spisywał się między słu

Gasperoni. W 73 min u
przedpolu San Marino
niesamowity kocioł, ale piłka
zaczarowana nie chciała
do siatki. Najpierw go ·
~podarzy odbił piłkę po
Zurawskiego, a sekundę
Kukiełka strzelił z 4
w poprzeczkę.
Wreszcie nadeszła
d ości i w 7 6 minucie
śmy 1:0. Żurawski
do nie obstawionego
skiego, a ten w sytuacji sarn na
zachował spokój trafiając do
ki. Drużyna Gianpaolo
stracie gola nawet nie miała j
na skontrowanie. Nic więc
nego, że "biało-czerwoni "
wali warunki do ostatniego
ka. W 89 minucie, po d
waniu z rzutu rożnego
ski ego, Kukiełka wres'zcie
bramki San Marino ustalając
nik meczu.
MACIEJ

kibice z Radomia, Ostrowca i

Piń

się mentalność

Blisko 2 tysiące naszych rodaków oglądało bezpośrednio sobotni mecz
San Marino ~ Polska. Byli wśród nich
kibice z Radomia, Ostrowca,
Sandomierza i Pińczowa.
W sobotnie przedpołudnie
San Marino przeżywało
prawdziwe oblężenie. Tym niewielkim, dwa razy mniejszym od Warszawy państewkiem zawładnęli kibice znad Wisły.
maleńkie

Zmienia się mentalność
Pierwsi fani dotarli do miejsca przeznaczenia autokarami już
w piątek po południu. Ale prawdziwy najazd rozpoczął się od
wczesnego ranka w sobotę. Dwa
czarterowe samoloty z piłkarski
mi działaczami (kluby ekstraklasy
i II ligi) i kibicami wylądowały na
lotnisku w Rimmini, skąd szybko
obrały kurs na San Marino.
W Serravalle, gdzie był rozgrywany mecz przez cały dzień
trwał iście polski karnawał_ Każda
re tauracja, każdy bar były oblegane przez naszych rodaków którzy zamia t na przykład zwiedzania miejscowych zabytków raczyli
się bardzo tanim alkoholem. Co
jednak godne podkreślenia Polacy zachowywali się nad wyraz spokojnie . - Widać że zmienia się
mentalność na zych fanów. Owszem, każdy coś sobie wypije ale
futbol jest na pierwszym miejscumówi nie koronowany król polskich kibiców ndrzej Bobo '
Bobowski. - ie ma mowy o tym,
by kompromitować siebie ojczyznę.
ie ma mowy by szkalować
biało-czerwone barwy.
I faktycznie tak było. Chociaż
wielu Polaków było nieco "podchmielonych' to przedmeczowa
atmosfera była doskonała .

licytacje kibiców
Nie- było chyba wśród kibiców ani jednego pesymisty. Każdy
był pewien wygranej. - Ile będzie?
3:0, wygramy spokojnie- mówił wiceprezes KSZO Ostrowiec Ryszard
Binensztok. Nieco inaczej patrzył
na całą sprawę honorowy prezes
KSZO, członek prezydium Folskiego Związku Piłki Nożnej Stanisław
Bobkiewicz. - Najważniejsze to
wygrać. Wszystko jedno ile będzie,
bo liczą się przede wszystkim punkty. Czeka nas ciężka przeprawa, bo
San Marino to ambitny przeciwnik.
W tłumie podążającym na
stadion gorączka rosła z minuty na
minutę. Pesymiści obstawiali najczęściej "jednobramkowe zwycię
stwo". Optymiści , a było ich zdecydowanie więcej, mówili o "pogromie San Marino" typując nawet wygraną 10:0.

Kilka godzin przed
szym gwizdkiem okazało się,
wszyscy
· wśród
pracujący we Wł1Dsz.ecł1)
ją bilety. Stało się tak"
serwatorowi , któcy z
wpuszczania kibiców na
ną trybunę. Ale od czego
"husarska pomysłowość "?
kie rozmowy, propozycje
mieszkańców San Marino.
skierowana do orJ~araiz;:ttOI'!TJI
wszyscy byli zadowoleni.
bo weszli na stadion, miej
trochę zarobili na biletach.
Z ponad dwóch i pół
kibiców blisko 7S procent
wili fani znad Wisły.
rozwieszonych na ogro
strzec można było między
sztandary naszych drużyn
miaka, Nidy Pińczów i Wisły
domierz.

Atmosfera wśród polskich kibiców była w San Marino gorąca

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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a kogo przepustki na finały ME w Portugalii

•

zn
rozpoczęły się eliminacje

Mistrzostw Europy,
finały rozegrane zostaną

roku na boiskach Portugalii.
Już

w pierwszych spotkanie brakowało niespodzierozstrzygnięć . Za takie
z pewnością uznać remis reentacji Szkocji w meczu
· Owczymi czy też Chorze znacznie niżej od nich
· Estończykami. Także
1ran11kOtWV remis naszych gmrywali - Szwedów w wymeczu z Łotwą stanowi
rodzaju zaskoczenie, pojak pewne wyjazdowe zwyBułga~ów nad finalistami
zostw Swiata w Japonii
·- Belgami.
W meczu z Cyprem męczyli
awotrvz:owani' Francuzi, którzy
:wa(jra1:1sie przegrywali nawet
W towarzyskim meczu dobrze
·ezentowali się nasi grupowi
- Węgrzy, którzy pokonali

Oto rezultaty pierwszych s poeliminacyjnych Euro 2004:
Grupa 1: Cypr- Francja 1:2
. Ioannis Okkas 15 - Djibril
38, Sylvain Wiltord 52; Sło
- Malta 3:0 (l :0), Darren
no 37 (samobójcza), Brrnin
59, Sebastjan Cimirotic 90.

Kielce

Norweg Ole Gunnar Solskjaer (z lewej) w starciu o p i łkę z Duńczyk i em Martinem laursen'em
Grupa 2: Norwegia - Dania nia 0:3 (0 :3) , Cristian Chivu 8, Do- rzutów karnych) ; Holandia - Bia2:2 (O:l),JohnArneRHse5S, John rinelMunteanulO, IoneiGanea28. łoru ' 3:0 (2:0) : Edgar David 35,
Grupa 3: Austria- Mołdawia Patrick Kluivert 37 , )immy loyd
Carew 90- Jon Dahl Tomasson 23,
72; Bośnia i Hercegowina- Rumu- 2:0 (2:0), Andreas Herzog 4, 30 (z Ha selbaink 73.

będą miały

drugoligowy

zazdrościć
Je~ą z najmilszych sportoniespodzianek 2002 roku był
wyczyn piłkarek noż
Kielce, które mimo iż
!'RlJIIDWa.tv w imprezie krajowej
Im~IOmllj·.acvm stylu poko. faworytki, sięgając
Górze po złote medale
~g?lnopolskiej Olimpiady
Iezy.
W sobotę przed trzecioligomeczem piłkarzy Kolportera
z Sandecją dziewczęta zalt:OI<)watu się kieleckim kibiąc zasłużone gratulafkliTlJ ąUco\\re puchary i uporninprezesa Swiętokrzyskiego
Piłki Nożnej Mirosława
fl 1 U~1Ski· ·P.Po oraz wiceprezesów
Nf'\''""t,,.. i Stanisława

futbolistel<?

takieg

Właśnie to, że jechały na finały bez
presji wyniku, okazało się ich atutem. Cieszę się, że jako związek
mamy swój udział w tworzeniu się
mistrzowskiej drużyny. Mam nadzieję, że teraz dziewczyny pójdą za
ciosem i nie zadowolą się jednym
złotym medalem. Jeśli tak się stanie,
to kto wie, czy rzeczywiście za kilka
lat Kielce nie zaistnieją na futbolo-

wej mapie kraju seniorek - mówi
prezes SZPN Mirosław Malinowski.
Duży udział w sukcesie dziewcząt Kusego Kielce, w większości
uczennic Gimnazjum nr 16 w Kielcach, uzupełnionych przez futbolistki z Pińczowa, Promnika i Wiśniówki , miał ich trener Wit Bryła .
- Dziewczyny zaimponowały
mi szczególnie charakterem. Wła
śnie wolą walki i ambicją nadrabiały często braki futbolowego wyszkolenia, które w tak młodym wieku są czymś normalnym. To przyjemność prowadzić tak waleczne
zawodniczki, a złote medale, na
które musiały się solidnie napracować, to najlepsza nagroda za pół
roczny wspólny trud. Czy doczekamy się kiedyś drugoligowej druży
ny futbolistek? Wierzę że tak, ale
do spełnienia jest kilka warunków.
W tym najważniejszy - pozyskanie
sponsora. a razie będziemy się
koncentrować nad tym, by na na-
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zespół

stępny sezon zbudować drużynę ,
która będzie w stanie stanąć do
walki o obronę tytułu mistrzyń Folski - twierdzi szkoleniowiec od lat
związany z młodzieżowym futbolem w Kielcach, wychowawca wielu znakornitych piłkarzy.
- Stanowimy zgraną paczkę
nie tylko na boisku -mówi kapitan
drużyny Kusego Maria Tarczyńska .
- To z pewnością nasz największy
atut. Zawsze wychodzimy na boisko po to, by wygrać. W Jeleniej
Górze miałyśmy tremę tylko przed
pierwszym meczem. igdy nie zapomnę radości po zakończeniu finałowego meczu ze Stilonem i dekoracji złotymi medalami. Chciałabym jeszcze kiedyś przeżyć taką
chwilę .

Grupa 4: an Marin - P ł
ka 0:2 (0:0) , Ka zor w ki 7 , Kutwa - zw ja 0:0.
ki łka
Grupa 5 : Wy py wcze zk ja 2:2 (2 :0) John Peter n
11- Paul Lamb rt l , arry rgu n84· Litwa- i mcy0:2 (0:1) ,
Mi hael Ballack 27 Manu Stank vi iu 59 ( amob ' j za).
Grupa 6: rmenia - Ukraina
2:2 (0:2) Artur Petro jan 75, Albert Sarki jan 7 - rhij erebrennik w2, Hennadij Zubow 33; Grecja- Hiszpania 0:2 (0:1) , Raul 8
Juan Carlos Valeron 76.
Grupa 7: Thrcja- Sł wacja 3:0
(2:0) Serhat Akin 14, Arif Erdem
45 65.
Grupa 8: Chorwacja - Estonia 0:0; Belgia- Bułgaria 0:2 (0: l):
Zoran Jankowicz 17, tilian Petrow63.
Grupa 9: Finlandia -Walia 0:2
(0:1) , John Harts n 31 , Simon Davie 73· Azerb jdżan- Włochy 0:2
(0: l) Tarłan Achrn do w 33 ( amob ' jcza) , Ale andr D l Pi r 65 .
ja- Irlandia 4:2
Grupa 10:
(2:0) ; Andriej Karlaka 20, Władimir
Biesczasmych 25, Al ksand r Kerzak w
Phil Babb
( am bój za)
- Gary D h rty , lint n M rrin 75; zwajcaria- ruzja 4: l (l: O)
Mecze towarzy kie: Anglia
-Portugalia l :l (1 :0) , łan mith
40 - C tinha 79 ; l land i -Węgry
0 :2 (0:0) , Z lt L w 76, Pal Dardai S.
(d)

e

•

l

Pierw zym odzewem sukce u
kieleckich futboli tek było pow łanie Karoliny Lech która okazała
się najlepszą snajperką finałowego

turnieju Vlll OOM, do kadry narodowej juniorek (do 16lat) .
-Choć nie udało mi się wywalczyć miej ca w reprezentacji Pol ki
na mecz z Rosją, który rozegrany
zostanie 14 września , wierzę , że
doczekam się debiutu w biało-czer
wonych barwach. Pobyt na zgrupowaniu w Bielsku wspominam bardzo mile, a z pewnością treningi z
najlepszymi rówieśniczkami w kraju dały mi sporo nowych doświad
czeń - mówi skromnie Karolina.
O ile dziewczęta trenować
będą z podobnym zaangażowaniem
jak w ciągu minionych 6 mie ięcy,

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

Zawody strefowe (Łódź) :
Dargfil Tomaszów Mazowiecki
2:0, Jedynka Opatów 4:0,
Kolejarz Łódź 2:1.
Półfinały (Wrocław) : AZS
Wrocław 0:0, Dargfil Tomaszów
Mazowiecki 1:1, TKKF Stilon
Gorzów 4:1.
Finały VIII OOM (Jelenia Góra):
mecze grupowe: TKP Toruń 5:0,
Zamłynie Radom 2:0, Stilon
Gorzów 0:3; półfinał Zamet
Tarnowskie Góry 2:1, finał Stilon
Gorzów 2:1.

ki leccy ympatycy futbolu je zcze
nieraz p winni usły ze ć o ich dobrych występach.
D RIUSZ WIKŁO

7

Słowo o sporde
Mecz kolejki: Wicher- Klimontowianka 3:0

Weel<end bardzo dziwnych meczów

•

Bois o cia e
ale włas e
Wicher Miedziana Gdra - KUmoniowianka Klimontdw 3:0 (1:0).
R. Wrona 33 i 49, Żelazny 72.

Wicher: Zapała- G. Wrona,
(79 Ł. Wrona), Barucha - Zrąbkowski, Ludwinek (73
Micigolski), Spurek 1 R. Wrona (75
Fornalski), Bucki- Zelazny, Lech.
Relidzyński

Klimontowiąnka: Waszczyń

ski - Stawarz, Zurek , Gawryś
(62 Zwoliński), Szmuc (73 Pawłowski) - Zając (58 Kwapiński),
Woncisz, Kodyra, Sudy - Berdychowski (37 Psiuch) , Dywan.
Piłkarze Wichra nie będą już
hulać po obcych boiskach. Wczoraj po raz pierwszy pod dwóch lat
zagrali w Miedzianej Górze.
Wprawdzie boisko jest tam ciasne,
ale własne , a w dodatku ma cał
kiem niezłą nawierzchnię .
Powrót Wichra oglądała duża
grupa kibiców, w tym wójt gminy
i sponsorzy. Co rzadko spotykane,
atmosfera na "trybunach" była
bardzo rodzinna i nawet piłkarze

powstrzymywali się od niecenzuralnych okrzyków, chociaż emocji
nie brakowało.
Przez pół godziny kibice oglą
dali "powtórkę z San Marino".
Wicher atakował non stop, ale doskonale interweniował waszczyń
ski po strzałach m.in. Zelaznego
i Ludwinka. Wreszcie w 33 minucie, po rzucie rożnym z bliska,
strzelił Rafał Wrona. Ten sam zawodnik popisał się kapitalnym
strzałem z półobrotu w okienko
bramki Klimontowianki, zaraz po
przerwie podwyższając na 2:0.
Goście jednak uparcie dążyli
do strzelenia gola. Najlepszej sytuacji niewykorzystał Kwapiński,
który będąc kilka metrów od bramki Zapały źle trafił w. piłkę i spudłował. Wynik ustalił Zelazny koń
cząc ładną akcję zespołową.
Kibice uważnie przyglądali
się grze 16-letniego Michała Le-

cha, który od niedawna trenuje
w krakowskiej Szkole Mistrzostwa
Sportowego.
SŁAWOMIR SIJER

z

la
Tylko piłkarze Bucovii nie ponieśli
jeszcze żadnych strat punktowych.
Bardzo interesujące neczy działy się
na boiskash okręgówki. Związek
będzie miał dużo pracy.

70 minut w dziesięciu
Bucovia Bukowa - Zorza
Tempo Pacanów 1:0 (0:0).
R. Wilk 60.
Bucovia: Dobrowolski - Tomaszewski, Marcin Bała, P. Wilk,
Bielecki - Kordos, Kowalski, Patyński, Michał Bała - Hajduk
(72 Sornat), R. Wilk (88 Matejkiewicz).
Zorza: Brzostowicz- Adamczyk (80 Kwitek), Konat (6 Kulpiński), Kondek, Patyna (70 Ogórek) , Oleksy, Adamczyk, Gawłow
ski, Domagała, Broda, Kozaczko.
Gospodarze już w 20 minucie stracili Marcina Bałę, który
ujrzał czerwoną kartkę za "rotmowy" z sędzią. Grając przez 70
minut w osłabieniu młodzież
z Bukowej zdołała i tak odnieść
kolejne, piąte zwycięstwo.
Dożynki

Piaskovianka Piaski- Sparta Kazimierza Wielka 3:0 walkower.
Goście z niewiadomych powodów nie przyjechali na mecz
i sędzia odgwizdał walkowera.
Mecz został przeniesiony na sobotę , bowiem w niedzielę na boisku odbywały się dożynki .

Rafał Wrona

(w środku) należał do wyróżniających się piłkarzy meczu

"Słowo"

na boisku

e Jedenastka 6 kolejki: Wasz-

czyński

Niedokończona symfonia
Sparta Dwikozy - Cukrownik Wiostów 2:1 (1:0). Jędrze
jewski 26, Łukawski 75 karny
-Witek 66.
Sparta: Gołąbek - Łukawski,
Pacholczak, Jędrzejewski - Górski, Surowiec, Młynarczyk, Wilk,
Dudziak (65 Woźniak)- Zelazowski, Barański (60 Ciszkiewicz).

(Klimontowianka)- Sobczyk (Górnik), Barucha (Wicher),
Zrąbkawski (Wicher), Jędrzejew
ski (Cukrownik), Łukawski (Cu-

krownik), Latos (Skała), R. Wrona (Wicher), Paździerz (Górnik),
R. Wilk (Bucovia), Słoń (Skała).
e Zdjęcie poniżej przedstawia kibiców na meczu Wicher

- Klimontowianka. Osobę zaznaczoną kółkiem prosimy o zgło
szenie się do redakcji po nagrodę.

(sts)

Mecz zakończył się w 84 minucie, ponieważ goście zeszli
z boiska. Chwilę wcześniej drugą
żółtą i w efekcie czerwoną kartkę
ujrzał Stachula. Słowne utarczki
szybko zakończyli działacze Cukrownika nakazując swoim piłka
rzom opuszczenie boiska.

Ostro na lidera

Novico Świniary- GKS Rudki 1:1 (1:0). Pluta 10- Wróblewski 78.
Nqvico: Kopeć - Serwan,
Miłoś, Siedź, K. Smykla - Zbyradowski (83 Mikus), Babula
(80 Koryciński), M. Smykla
(71 Roguz). Kalinowski - Mży
głód (62 Urbański), Pluta.
Rudki: T. Wróblewski - Romański, Jasztal, Kępa (36 G. Wróblewski), Sadrak - Brzozowski,
Salwerowicz, Wojciechowski ,
P. Wojciechowski, Gajewski, Kowalski.
Goście wcale nie przyjechali
zostawić liderowi , daninę" w postaci trzech punktów. Mecz był
ostry, choć nie brutalny i sprawiedliwie podzielono się punktami.

Zmarnowane sytuacje
Nidzianka Bieliny - Lechia
Strawczyn 0:0.
Lechia : Jankowski - Tkaczyk, Magierawicz Ślusarczyk
-M. Met (70 Siwek), Bal Górecki (70 Gaweł) Trzebiński, Kasprzyk - W. Met, Gałęziowski.
Mecz zmarnowanych sytuacji z obu stron. Gospodarzy raz
przed utratą gola uratował słupek,
ale w drugiej połowie mogli przechylić szalę zwycięstwa na swoją
stronę.

Do jednej bramki
Skała Tumlin-Unia Sędzi
szów 6:0 (1:0). Słoń 18, 55, Latos

8
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72, 80, Czarnecki 68, Kan
87.
Skała: Mrówka (72 A
Kaniowski, Staniec , Dr
-Wójcik (65 Naporowski),
don, Czarnecki, Latos ,
niak- Rębosz (72 Salwa) , M.
Unia: Cetera- A. Zajc
ski, Wachowicz, Warot (46
czak), Kowalski - Witas,
za, M. Zajchowski, Witek sik, Kornobis (70 Klepek).
Młoda drużyna z S
wa nie miała wczoraj wie
wiedzenia, a gdyby nie
Cetera ... W Skale odnalazł się
strzelców poprzedniego s
Mirosław Słoń, który
serię goli kapitalnym u
z 18 metrów.

Zdarza się ...
Górnik Miedzianka Busko 3:2 (2:1). Sobczyk 2
ny, Zapała 40, Paździerz 65.
Górnik: Pałys - Śladko\1
(32 Zapała) . Sobczyk K
Giemza - Turek, Kró l.
(85 Nowacki), Stępień ( ~
Wilk) - Ł. Wilk Paździerz .
Wyrównany, zacięty
Goście byli wyraźnie niezad
leni z wyniku.
1. Bucavia
5 15
2. Novico
6 14
3. Górnik
6 13
4. Lechia
6 12
5. Sparta D.
5 11
6.Ska~
6 10
7. Cukrownik
6 9
8. Wicher
5 8
9. Busko
6 6
10. Klimontów
6 6
11. Piaski
6 6
12. Rudki
6 4
13. Unia
6 4
14. Nidzianka
5 2
15.Zoua
6 2
16.Sparta
2 1
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Słowo o sporcie
kolejki: Nowiny - Alit 3:0 (t :0)

owy nie
Nowin nabierają rozpędu.
podopieczni Marka ParzyszAlit Ożar6w 3:0 (1:0).
Bramki: Pawłowski 33, Kula
' . 77.
"'"''"nu·. Majdziński- Rabiej,
Lelonek, Ł. Ubożak
wov.rarczyK (75 Staniec), Ruarski (66 Harabin),
Kula, Bętkowski (75
l.CI}au->n.•) •

Smolak - Gierczak,
(63 Gąbka), Zawadz- Pater (63 Marciniak),
ki, Donoch, Barański
Kanarski (66 Gołda).
·
. Rzeszutek (Stara). ółte kartki: Lelonek
taś, Zawadzki. Czerwona
(druga żółta, 68 minuta):
ki. Widzów 200.
Gm;po1jar:ze zasygnalizowali
do wysokiej dyspozycji. Tak
sprawę podopieczni Mar-

pomógł
ka Parzyszka mogli wygrać znacznie wyżej, bo goście nie pokazali
nic nadzwyczajnego. Alitowi nie
pomogła nawet zmiana trenera. Jarosław Li powski nie wniósł do zespołu nic nowego po swoim poprzedniku Józefie Subartowiczu.
Rozpoczęło się od przewagi
Nowin. W 12 minucie po akcji
Szymona Ubożaka strzelał Rajmund Kula, ale Bartosz Smolak był
na miejscu. Dominacja Nowin
znalazła odzwierciedlenie w 33
minucie. Po dośrodkowaniu Dominika Bętkowskiego Piotr Pawłowski wyskoczył najwyżej do pił
ki i było l :0.
W 55 minucie do zbyt krótko
wybitej piłki doskoczył Kula i pięk
nym wolejem podwyższył na 2:0.
W końcówce meczu dał o sobie
znać Kamil Szczepański. Młody
wychowanek Nowin dopadł do
bezpańskiej piłki, po czym atomowym strzałem pokonał bezradnego Smolaka.
(mac)

Kit kolejki

Dziś

nie o poziomie rozczy szczególnie wyróż
się zawodniku. Dziś
pochwał dla znane-

środowisku, zwłaszcza

ejowskim, działacza
ka Wojdy.
Parę dni temu Jacek Miki, trener A-klasowego
~rttr7:tn·t~ Wodzisław; zateledo naszej redakcji z
~dzi,ekowruliarni dla Wojdy.
zięki panu Henrykowi
gdzie grać, wszak jego
wykonała ·nam nieodnowe boisko. Gdyby
Wojda, prawdopodobnie
wystartowalibyśmy do roz- zakończył Michalski.
jest słuchać takich
o ludziach działających
nożnej. W Jędrzejowie
jest znanym animato. Jako prezes Na-:
dał się poznać z bardobrej stronyJ był znakotym organizatorem~ czego
były bardzo dobre
, jedenastki jędrzejow. Owczesny Naprzód prado trzecioligowych
vw·.:;Gt::u•, miał swoich
rYIV'Katttó·wt ale kto ich nie
Zwłaszcza w chwilach,
prowadzony klub odnosi
sukcesy, gdy mimo kła
udaje się wiązać koniec
. A akurat Wojda
robić to perfekcyjnie.
(mac)

Zupełny brak organizacji

albo dobrze obmyślany plan
zaprezentowali w sobotę pił
karze Spartakusa Daleszyce.
Dlaczego brak organizacji? Oto około dwóch godzin
przed meczem z MKS w Koń
skich trzech zawodników
z Daleszyc: Radosław Matałowski, Krzysztof Wicha i Damian Gil podjechało do jednej z kawiarni w ... Sielpi!!! Po
co? W jakim celu? - Przyjechaliśmy załatwić mecz - rzucił iartem Matałowski, dodając po chwili: - A tak poważ
nie. mam kilka spraw wieczorem1 muszę wcześniej wracać
~meczu i dlatego jadę do Koń
skich swoim autem.
Dlaczego dobrze obmyślany plan? Jeden z działaczy
Końskich. proszący o anonimowość: -Niektórzy już jesienią myślą o tym, by mieć spokojną wiosnę. Wiadomo, jak
będzie się wysoko w tabeli, jak
będzie miało się dużo punktów, to wiosną można trochę
"rządzić" ligą. 'JYm bardziej •
że nie grozi ani awans do trzeciej ligi, ani spadek do ligi okrę
gowej.
W tym miejscu padły
konkretne stwierdzenia, dlaczego i z kim spotkali się w
Sielpi piłkarze Dałeszyc. Ciekawe, co na to działacze Spartakusa?
(mac)

na boisku

Hermanowicz nic nie pomógł

Si6dma kolejka spotkań o mlstrzo·
stwo IV ligi przyniosła kiJka niespodzlewanych wynlk6w.

rzucie karnym.
W Starachowicach przegrał
Cersanit Kielce, w Suchedniowie
Czarni Połaniec. Wyniki zaskakujące, wszak goście tych meczów
grali dotychczas dobrze.
Niesamowita jest postawa
Hetmana Włoszczowa, który grał
trzeci mecz i ma na koncie komplet punktów. Tym razem podopieczni Włodzimierza Kosowskiego ograli w Małogoszczu Wierną. Co więc się okazało - nie zawsze zmiana trenera przynosi pożądany efekt. Chociażby tak jak
w Wiernej, gdzie działacze podzię
kowali Stanisławowi Majowi,
a zatrudnili Antoniego Hermanowicza.
Dobry pozipm zaprezentowały beniaminki z Cmielowa i Chmielnika. Goście, dopóki Piotr Zawadziński miał siłę, przeważali.

W końcówce, gdy doświadczone
mu graczowi zabrakło tchu - świt
przechylił wynik na swoją stronę.
Wierna Malogoszcz- Hetman
0:1 (0:0).
Stawowczyk 83.
Wierna: Sidwiński - Kudeń ,
Szpiega, Piotrowski (82 Ziental) Bień, Szymański, Grzesik (81 P.
Kleszcz), Grzyb, Lniany (55 Bodzioch)- M. Kleszcz, Drej.
Hetman: Marcinkowski - P.
Kozieł, Bartocha, Kwapisz, Wójcik (74 Tanasiewicz)- Dec, Luzar,
M. Szwajkowski (54 Stawowczyk), Kosowski, Wolski (7 5 T.
Szwajkowski)- Rak.
Hetman wygrał, bo potrafił
kopnąć piłkę do siatki. W 83 minucie Rak przedłużył lot piłki , która trafiła do nieobstawionego Stawowczyka, a ten w sytuacji sam na
sam pokonał Sidwińskiego.

Włoszezowa

Naprzód Jędrzejów - Granat
Ruch Skarżysko 2:1 (0:0).
Dudek 55, Kosiński 71- Nowak 7 6 karny.
Naprzód: Miernik - Kośmi
der (52 Ziółkowski), Szwajkowski, Kwapisz, Dudek - Wójcicki,
Różański, Stolarczyk (80 Bystrowski), Faryna - Kosiński, Skorodzień.

Granat: Rafałski - Snopek,
Staniszewski (85 Wolski),
Glijer (71 Kowalik) - Pacek (55
Kot), Dróżdż, Jastrząb, NowakKotwica, Gołda.
W 55 minucie Skorodzień
dośrodkował z rzutu rożnego , a
Dudek tyłem głowy zaskoczył Rafalskiego. Drużyna ze Skarżyska
natychmiast przeszła do ofensywy
i straciła drugiego gola. W 71 miChołuj,

11 ko ej ki
Kołat (Świt) - Szulc (HEKO),
Białosukna

Zdjęcie przedstawia fanów owin. Kibica zaznaczonego kółkiem prookontakt z redakcją w celu odebrania nagrody

ciliśmy ich- skomentował b i kowe wydarzenia Tomasz Jackowski,
działacz Staru.
W 29 minucie Bracik wpadł
w pole karne gości i precyzyjnym
uderzeniem nie dał szans Maj ch rczykowi.

nucie po składnej akcji Kosiński
wyszedł na czystą pozycję i pokonał technicznym strzałem bramkarza gości. Wynik ustalił owak po

(Orlicz) , Pawłowski
(Nowiny) , Bracik (Star) - Faryna
( aprzód) , Radkowski (Spartakus) , Wojtaszek (HEKO) , Zawadziński (Zenit) , Waga ( Wisła )
- Kula ( owiny) .
W ósmej kolejce (środa, 11
bm .) : Czarni - HEKO, Granat
- Star, Łysica- Nowiny, Cersanit
- Końskie Hetman - Orlicz, Zenit
-Wierna, Wisła- Świt, Piast- Spartakus. Mecz Alit - aprzód przełożony.

(me)

Orłicz Suchedniów-Czarni
Połaniec 2:0 (2:0).
Bracha 31 kamy, M osiołek 36.

Wisła

Sandomierz - Piast
1:0 (0:0).
Waga 83 karny.
Wisła: Przygoda - Chorab,
Leptacz, Ozimek, Łukaw ki Rauch , Dąbek, Kulczycki (58
Krzemiński), Waga - Gach (69
Roszczypała), Szymań ki (58
Pyszczek)
Piast: Babiarski - Mikul ki.
Fendrych, Wojtasiński Krensel
(73 Skowerski) - Jędrysik , Mróz,
Bogu szewski, Cedro- Opara, Pać .
Dobry, szybki mecz, w którym obie drużyny miały l ilka dobrych sytuacji. W 83 minuci miejscowi zdobyli gola z rzutu karnego p dyktowanego przez arbitra za
faul na Krzemińskim.

Orlicz: Świdunowicz - Todorowski, Białosukna, M. Piasta, W.
Piasta (28 D. Mendak) - Ogłoza,
Mosiołek, Bracha, iekurzak (80
Odelski)- Grzelka, Górecki.
Czarni: Róg- Maruszewski,
Janaszek, Dobrasiewicz (27 J. Staniek), Wołoszyn - Urbański, Janowski, Kajda- IGciński (63 Sowiński), Mikoda, Kamiński .
W 31 minucie Bracha trafił
do siatki z rzutu karnego. Pięć
minut potem filmowa akcja gospodarzy. Piłka wędrowała jak po
sznurku, aż Mosiołek płaskim
strzałem pokonał Roga.

Chęciny

Świt Ćmielów · Zenit
Chmielnik 2:1 (0:0).
Mazepa 64, Paszyński 85 Zaclorski 90 .
Świt: Kołat- Otręba (63 Sarna), Cielebąk , Piwowarek, Rutkowski - Relikowski, Paszyński ,
Sołtykiewicz (69 Banaszew ski) ,
Mazur (55 Kaczmarski)- Kowalski (85 Dyka) , Mazepa.
Zenit: Stochmal - Kucybała ,
K. Majewski, Rożkiewicz- Zawadziński, Radwański, (63 G u las) ,
Puchała, Nędza (80 Sliwa)- Wrzesień (58 Pająk), Zadorski, Skrzypczyk.
W 63 minucie Sarna dograł
idealnie do Mazepy. Ten przyjął
piłkę na piersi i potężnym wolejem z narożnika szesnastki wpakował ją w przeciwległy róg. W 85
minucie wychodzącego na czystą

HEKO Czermno- ty ica Bodzentyn 7:1 (2:0).
Stępień 5, Wojtaszel 7 70,
Zimoch 52, Grzegorzcw ki 62 ,
Karpiński 76, Maciejczyk 83 - Pindral73.
HEKO : Sobań ki- zul . ynoradzki , Łęgowiak , Matu zczyk
(63 Maciejczyk) - Kopytow ki ,
Wojtaszek (75 }ończyk) , Zimoch
(57 Karpiński) , Grzegorzewski Szczepanik, Stępień (40 Łusz
czyński).
Łysica: Kamiński- Szczurek,
Lipiec, Bieniek, Jarosiński- Pająk .

Pytel (83 Rubinkiewicz) , Pindral ,
Klusei. -Gibalski , Krogulec.
Już na początku meczu gospodarze odebrali ch~ć do gry przeciwnikom strzelając dwa g l .

pozycję Paszyńskiego złapał wpół
Kucybała, za co ujrzał czerwoną
kartkę. Po chwili poszkodowany
pokonał Stochmala z rzutu wolnego. Wynik ustalił Zadorski, który
sprytnie wykorzys~ał nieporozu-

MKS Końskie - Spartakus
Daleszyce 0:1 (O: O) .
Radkowski 78.
Końskie : Kowalczyk - Ocetek, Jaskulski , Wiktorowicz, RógHanc (78 Przybyła) , Sobie~aj , Staniszewski (72 Winiarski) Swi rcz
-Myśliwy, Łuczyński (80 Korni arski) .
Spartakus : Palka - D etka .
Banasik, Bętkowski , Borek - Tobola (86 Berna t) , Radkow s l<i ,
M ochocki (61 Mierzwa) , W. Kukuła- P. Ku kuła , Gil (80 Wicha) .
-Ja nie wejdę na boisko i nie
będę strzelał goli ... Jak się nie trzela gola z linii bramkowej, to trudno mówić o sukcesie - stwierdził
trener MKS , Krzysztof Jasiński .
W 78 minucie Radkowski precyzyjnie wykonał rzut wolny i piłka
wpadła do siatki. Jeszcze w 90 minucie szczęścia próbował Sobieraj,
(me)
ale !Jalka był na miejscu .

mienie defensywy Switu.
Star Starachowice - Cersani t
Kielce 1:0 (1:0).
Bracik 29.
Star: Kustra- Bracik, Wójto:wicz (20 Jop, 62 Orczyk) , Stachaczek, Ronduda - Lipiński , Hamera, A. Anduła, D. Andula- Kwiecień (79 Pękala), Zieliński (90
Bzymek).
Cersanit: Majcherczyk- Stokowiec, Stocki, Szymoniak- Rutkowski (46 R. Czarnecki) , Kozak ,
Dziubel, Dulak (71 Wróblewski) ,
M. Czarnecki (65 Piotrowski) ,
Kilim (78 Bąk) , Fatyga.
- Rywale nas zlekceważyli .
Wyszli na mecz pewni swego i skarOrlęta

1.HEKO
2. Nowiny
3. Czarni
4. Wisła
5. Spartakus

6. Świt

7. Cersanit
8. Naprzód
9. Hetman
10. Zenit
11. Granat Ruch
12. Orlicz
13. Piast
13. Końskie
14. Wierna

15. Alit
· 11. Star
18.lysica
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7
7
6
7
7
7
7
7
3

6
7

6
6
7
7

6
7
6

19
14
13
12
12
11
10
10
9
8
7
7
7
6

5
4
4
1

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

o

1
2
1

o

3
2
4
4

o

2
1
1
1
3
2
1
1
1

o
1
1
3
1
2
1
1

o
2
4
3
3
3
4
4

5
5

21-3
18-9
8-3
7-5
10-9
6-9
10-5
9-8
5-0
8-5
13-14
5-9
3-8
8-10
9-11
4-10
7-16
2-19
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Słowo o sporcie
Górą

Dwucyfrowa porażl<a radomsl<ich piłl<arel< w el<stral<lasie

zczę' ć . Za

lynia
przeciwniczki były tym razem wyjątkowo wymagające . Wrocła

Piłkarki Zamłynia wciąż czekają

nie pierwszego gola w ekstraklasie
62 i 80) i Gibek (35, 45 i 5?).
AZS: Gaweł (67 min Sliwiń
Piłkarki Zamłynia Radom były tylko
ska) - Rogacka, Zajonc, Mleczko
tłem dla popis6w strzeleckich
(68 Okrasa), Pożerska, Maciaszmistrzyń kraju z AZS Wrocław.
czyk, Pawlak, Nazarczyk, Białasek
(46 Stochaj), Gibek, Otrębska (80
AZS Wrocław- ZAMŁYNIE
Zyła).
Radom 12:0 (6:0).
ZAMŁYNIE: Godzińska
Po trzy bramki zdobyły: Bo- Bernat, Mnich, Winiarska, Wierzęcka (15, 73 i 84 min), Nazarczyk (18, 21 i 89), Otrębska (24, czorek, Bańkowska, Warylak (65

Taka taktyka niewiele dała. W meczu z AZS zamłynianki straciły
prawie tyle bramek, co w trzech
poprzednich spotkaniach. Na pociechę podopiecznym tr.enera Andrzeja Pluty pozostał fakt, że i

Kolejna wygrana Pilicy

Ciężko

Pod znakiem
klanu Jasińskich

Męki

Trwa znakomita passa Pilicy.
Rewelacyjny beniaminek z Białobrze
g6w odni6sl piąte zwycięstwo w tym
sezonie i pozostaje jedynym zespołem bez porażki w IV lidze.
KS Łomianki- PILICA Białobrzegi 0:2 (0:1). Bramki: K. Jasiński (35 min.) i T. Jasiński (87).
PILICA: Domagała - Mazur
(46 Pawelec), Smorągiewicz, Gar-

czewski, Sasak- Cichawa (80 T.
K. Jasiński, Semeniuk,
CzapJarski (86 Stępniewski) - Szeląg (83 Górecki), Gędaj .
Mecz stał na niezłym poziomie. Oba zespoły od pierwszych
minut nastawiły się przede wszystkim na zdobycie gola. Stąd obaj
bramkarze nie narzekali na brak
zajęcia . Po ponad półgodzinie gry
goście wyszli z własnej połowy z
szybkim kontratakiem . Jego
zwieńczeniem było podanie Andrzeja Czaplarskiego do Krzysztofa Jasińskiego , który mając przed
sobą tylko bramkarza miejscowych, trafił w niego. Gracz Pilicy
miał jednak szczęście . Golkiper
Łomianek sparował piłkę wprost
pod jego nogi. Dobitka była już
Jasiński),

',

skuteczna. Fotem więcej do powiedzenia mieli gospodarze, ale
niewiele z tego wynikało, bowiem
przyzwoicie spisywała się defensywa z Białobrzegów. Tak było od
35 minuty, aż do końca pierwszej
części i przez kwadrans drugiej
połowy. Potem znów do głosu doszli przyjezdni. Dobrych okazji do
podwyższenia rezultatu nie wykorzystali dla Pilicy: Mariusz Semeniuk, Piotr Cichawa i Andrzej
Czaplarski. Kolegów, na 180 sekund przed końcem konfrontacji,
wyręczył dopiero wprowadzony
kilka minut wcześniej na boisko
Tomasz Jasiński.
- Cieszę się , że z gorącego
terenu w Łomiankach udało nam
się wywieźć komplet punktów
- powiedział , Słowu Ludu" po
ostatnim gwizdku sędziego trener rewelacyj nego beniaminka
Ryszard Ochodek. - Zawodnicy
w pełni wykonali założenia taktyczne. Mieliśmy na własnej połowie czekać na rywali i w sprzyjających okolicznościach kontratakować. Dwukrotnie taka postawa przyniosła efekty bramkowe.
PIOTR DOBROWOLSKI

Warto wiedzieć
Zdobywca pierwszego gola dla Pilicy Krzysztof Jasiński jest jedynym
aktualnym mistrzem Polski występującym w tej klasie rozgrywek. Może się
pochwalić złotym medalem halowych MP, który wywalczył zimą w barwach Cleareksu Chorzów. Na otwartym boisku przed transferem do Pilicy
Jasmski reprezentował barwy lii-ligowego Hutnika Warszawa.

Wydra), Ciupińska, Gwarek, Sznyrowska, Szczepańska.
Radornianki postawiły na defensywę, chcąc uniknąć klęski.

wywalczone

wianki bowiem to polska eksportowa drużyna , która za tydzień
zagra w eliminacjach kobiecej
·Ligi· Mistrzyń.
Akademiczki już po 20 minutach prowadziły 2:0 i widać
było, że kolejne gole są tylko kwestią czasu. Potem akademiczki
kontrolowały grę i łatwo dochodziły do pozycji strzeleckich. Piłkar
ki Zamłynia były mocno przestraszone, w czasie całego meczu oddały może jeden i do tego niecelny
strzał na bramkę wrocławianek .
Nie ustrzegły się też błędów w
obronie.
. Inne wyniki: Atena Opel Niedbała Poznań .. TKP Toruń 3:0
(2:0), Medyk Konin - Stilon Gorzów Wielkopolski 6:0 (2:0),
Orion Płużnica (dawny Zryw
Książki) - Sawena Warszawa l :2
(0:2), Czarni Sosnowiec - Checz
Gdynia 3:0 (walkower).
45:3
1.AZS
4 12
25:1
2. Czarni
4 12
17:0
3. Atena
4 12
29:11
4. Medyk
4 9
5. Stilon
4. 7
5:7
8:11
6. TKP
4 4
2:21
7. Sawena
4 3
8. Checz
4 O
0:24

9. Zamłynie
4 O
0:25
10. Orion
4 O
1:29
W następnej kolejce (za dwa
tygodnie): Sawena - Medyk, Zamłynie- Orion, TKP- AZS , Checz
-Atena, Stilon - Czarni.
PAWEŁ SOCHALSKI

zwycięstwo

Radomiaka

GASS· Grodzisk
ki- ZAMŁYNIE Radom 1:4
Bramki: Bigosińska (7
dla GASS oraz Lutek (6),
wa (68) , Mąkosa (80) i
(88) dla Zamłynia.
ZAMŁYNIE: Molenda.
czyńska , Wydra, Bykowsk
Gajewska) , Szo~tek (81 ·
kowska), Lutek, Cichawa.
wacz, Mąkosa , Korycka,
Co prawda już w 6
da Lutek wpakowała z
kę do siatki, ale potem
twardy bój o każdą piłkę .
niejsze okazały się rad
które w końcówce
rywalkom trzy bramki.
gol Karoliny Mąkosy, która
nęła z prawie 25 m z rzutu w
go nie do obrony.
W zespole radomianek
zadebiutowała Alekąandra

Inny mecz: KP
MUKS Praga WaJrSZctwa
Pauzował KS Wólka
1. Praga
3

2. Zamłynie
2 6
3. Michałowo
2 3
4. Wólka
2 O
5. GASS
3 O
Za tydzień: Zamłynie
chałowo, Wólka- GASS .

Paragraf
na ł.omian
Rewolucja w tabeli IV ligi. A
to za sprawą walkower6w,
ukarano zesp6ł z l.omianek.
Wydział Gier i D
Mazowieckiego Zwi ą

Nożnej zweryfikował

z Ząbkami

p

trzy mecze tego klubu jako
wery dla jego rywali. Wł
karskie dopatrzyły się, że \1'
żynie Łomianek grał ·
oy zawodnik. W ten

Trener Włodzimierz Andrzejewski
powinien kupić kwiaty działaczom
i swojemu poprzednikowi Jerzemu
Rotowi za sprowadzenie Piotra
Szymańskiego. Bez niego marazm
w RKS wciąż by trwał.

RADOMlAK - DOLCAN
1:0 (0:0). Bramka: Szymań
ski (76 min).
Sędziował J. Bieńkowski
(Płock). Widzów 700.
RADOMIAK: Minda Grzyb, Rutkowski, Jackowski, W
Kupiec - Szymański, Rysiewski,
Rostaniec (86 Kr'!kowiak), Szary
- Krześniak (56 Sniegocki) , Koniarq:yk (671Tyliński).
Zółte kartki: Grzyb i Trylmski (Radomiak) oraz Stańczuk i
Gruba (Dolcan).
W niedzielę okazało się, że
trener Jerzy Rot miał rację. Tuż po
swojej dymisji z funkcji szkoleniowca "zielonych" popularny
,Roter" powiedział: -W tej drużynie nie ma liderów, zawodników,
którzy wzięliby na siebie ciężar gry,
kiedy zespołowi nie idzie.
Bezradność to najlepsze
określenie na poczynania graczy
RKS w pierwszej połowie konfrontacji która miała być rewanżem za wiosenny mecz w Ząbkach,
który zdecydował o spadku Radomiaka do IV ligi.
Co prawda podopieczni Wło
dzimierza Andrzejewskiego sporo
biegali i starali się szybko rozgrywać piłkę, ale ich poczynania trochę przypominały gonitwy za piwem z czasów komuny. Rozgrywały się pod hasłem: a nuż się uda.

reze

zajmujący czołową pozycję
się nagle na szarym końcu
Ponoć działacze z Łomi
chcą się pogodzić z

tr:1li i przygotowali
Wyniki: Zryw So
rona Góra Kalwaria 2: 0
GLKS Nadarzyn - Korona
_ łęka 2:1 (0:1), Ursus
Pogoń Grodzisk Mazovvlt:t.~
(3:3), LZS Ciółkowo
dlce 1:6 (1:3), Legia II
Piast Piastów 5:1 (1:0) ,
\Vcirszawa - Nadnarwianka
1:2 (1:1), Narew Ostrołęka ·
pia Warszawa 4:4 (2:2) .
1. Nadnarwianka
7 17

Ząbki

Piotr Szymański dumnie prezentuje się
w stroju Radomiaka
Jeśli już gospodarze mogli
oddać strzał na bramkę rywali, to
zazwyczaj podawali do Ryszarda
Krześniaka, który celował w nieskuteczności.
Na szczęście Radomiak ma
w swoim składzie Piotra Szymań

skiego. Skrajny pomocnik najpierw
rzut karny, z którego
w 49 min Dariusz Rysiewski trafił
w słupek, a następnie sam zdobył
bramkę na wagę trzech punktów.
W 76 min za sprawą Adama Śnie
gockiego miejscowi wyprowadzili
szybką kontrę. Piłka trafiła do Szymańskiego, który posłał ją do siatki
obok wychodzącego mu naprzeciw
bramkarza z Ząbek. W końcówce
do wyrównania mógł doprowadzić
znany z gry w Legii i Wiśle Kraków
Grzegorz Szeliga, ale jego strzały
pewnie bronił Edward Minda.
PIOTR DOBROWOLSKI
wypracował

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

2. Pilica
3. Olimpia
4. Pogoń S.
5. Piast
6. Radomiak
7. Legia Ił
8. Narew
9.Nadanyn
10. Korona O.
11. Ursus
12. Targówek
13. Dolcan
14. Łomianki

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

-----------------------------·--·-·

15. Pogoń G.M.
7
16. Korona G.K.
7
17. Zryw
7
18. C iółkowo
7
Za tydzień: N
Radomiak Pilica- Ursus.
G.K. - Olimpia Dolcan · ·
Piast - Targówek Pogoń ?.·
II Pogoń G.M.- LZS CJo
Korona O. - Łomianki .
Nadarzyn.
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Słowo o sporcie

KSZO liderem

boisl<ach l<lasy A

kor zis
kolejkę spotkań rozegrali
świętokrzyskiej klasy A.

Znów, jak przed tygodniem,
· roli wystąpił napastnik
Folitechniki Swięto
ej Kielce Jarosław Barktóry dokonał rzadkiego
, strzelając bramkarzowi
aż pięć (!) goli.

: Paweł Borek - Po' Piotr Borek, Stangret, W
cz (46 Kapusta) - P.
z, D. Kwaśniewski, S.
Pawłowski (60 Wójto~>aCJ.ńSJ{l., Kmiecik.
Gospodlarze rozegrali bardzo
spotkanie, w pełni rehabilisię za słabiutki występ w zaprzegranym meczu z Mo-

Laprus 50, Klamka SS - R. Markiewicz 63.
Start Słupia Jędrzejowska Czarnovia Kielce 1:1 (0:1).
Bramki: L. Zasada 47 - N.
Grabka28.
Moravia Morawica - AZS
WSU Kielce 0:0.
Mecze zaległe: Moravia - Politechnika 5:2 (2:1), Strójwąs 3,
Strzelecki, Arendarski- Barchan,
Raczyński; Partyzant - Orlęta II
1:1 (1:1), Mróz- D. Sitarz.
1. Atest
4 10 15- 5
2. Politechnika
4 9 17- 6
3. Zryw S.
4 g 11-12
4. Moravia
4 8 7- 2
5. Start
4 7 7- 6
6. Czarnovia
4 7 7- 7
7. Partyzant W.
4 5 5- 7
8. Orlęta 11
4 4 6- 6
9. Polanie
4 • 3 6-13
10. AZS WSU
4 2 4- 7
11. Polonia
4 1 5-10
12. Dąb
4 O 5-14

Po zwycięstwie w Skarżyskupiłkane
KSZO zostali liderem świętoknyskiej
ligi juniorów.

Ju~iorzy starsi
Kluczewsko: Banaś- Nowak,
Celebański, Dębowski, S. Olczyk
(46 Sobczyk) - K. Zasada, R. Zasada, t. Prokop (70 Owsikowski),
D. Prokop- Mikołajczyk (80 Michałek), Pura (35 Warzyński).
Gospodarze rozegrali dobry
mecz i w pełni zasłużenie zainkasowali komplet punktów.
GKS Fałków - Partyzant Radoszyce 3:2 (2:1).
Dla Fałkowa: Urbański S, Ści
słowicz 17, Skiba 90.
Fałków: Gawroński - Stefanek, Mazur, Skiba, A. Pawlik- Pluta
(46 Smyka), Yrbański (56 Zenka),
Scisłowicz, Swiercz - Baran (46
Bajer), Mika (88 D. Pawlik).
Był to ciekawy i wyrównany
mecz. Gospodarze zaimponowali
ogromną ambicją i wolą walki. Od
52 minuty falkowianie grali w dziewiątk,ę, gdyż czerwoną kartkę ujrzał Swiercz, a mimo to zdołali
przechylić szalę zwycięstwa na

erwszoplanową postacią
znów, jak tydzień temu,
sław Barchan, który po-

swój wyczyn sprzed tygokiedy to strzelił cztery gole,
aż S-krotnie umieszpiłkę w bramce Polan.
To rekord strzelecki zawodPolitechniki nie tylko w tym
·e, ale w całej historii wystę
naszej drużyny w rozgryw- powiedział trener kieleckich
Jarosław Niebudek.
Skroniów-Dąb Nagło-

(1:1).
:Dzięcioł 3, KrakowSutowicz 75, Putowski 85
27, Miśkurka 53, Osman

: Karkocha - J. Gocał,
, D. Suchmiel, Sutowicz
(65 R. Suchmiel), Gajos
>.ra~~ow·~ki'), Nawrot- Kosek,
:1e1e\vski (85 Wyrozumski),
dwukrotnie w tym spo.m owal prowadzenie na
3:2, jednak zszedł z bopoKonatnv. Mimo iż padło aż
. mecz stał na słabym pol z obu stron sporo było
· Co ciekawe, w bramce
zadebiutował grający dow polu Karkocha.

II Kielce -Atest Kieł
:O).
: Pietrzykowski 3 -A.

48.
lęta II: Kozubek- KomoK?stur (75 Kulak), Detka,
P1etrzykowski, Kumór,
Syska, D. Sitarz, Przy(60Pytlas). ,
test: Dygas - Siedź, J. Go zdera, (20 A. Kruk), MiWójcik, Lewandowski,
Pędzik, Mizdrak, PieSroka).
lidera rozegrał słaby
tr~cąc gola już w 3 minucie
defensywy. Ożywienie
dopiero wprowadzony na
A. Kruk, który zaraz po
wyrównał po akcji z Ja<?~~dkiem. W drugiej pobhzsi zwycięstwa byli go-

Wodzislaw - PoloB
3:1 (1:0).
ramki: Mróz 40 (karny),

Grupa III
Piast Stopnica - LZS Koniemłoty 0:2 (0:0)
Bramki: Kot, Strzałka
Goście byli w tym spotkaniu
zdecydowanie lepsi i wygrali zasłu
żenie po ładnych strzałach Kota i
Strzałki.

Piast Osiek - Świt Dzialoszyce 0:1 (0:0)
Victoria Skalbmierz - LZS
Kurozwęki 6:0 (2:0)
Bramki: Maiara 3, Słabosz 3
Piłkarze ze Skalbmierza
urządzili sobie ostre strzelanie,
aplikując gościom z Kurozwęk aż
6 goli. Przy lepszej skuteczności
napastników Victorii wynik mógłby być jeszcze wyższy.
.
Wisła Nowy Korczyn- Zródło Solec Zdrój 4:2 (2:0)
Bramki: Łosin 20, Stępień
32, Mocko 80, Król 90 - Kasterek
58, Oszywa 66
Wisła: Lizak - Krzemiński
(70 Jaśkiewicz), Jarosz, Miskiewicz, Pasek (56 Tokarz)- Mocko,
Król, Róg (40 Bielaś), Mochelewski- Łosin, Stępień.
Piłkarze Wisły, choć wygrali,
zagrali w tym spotkaniu bardzo beztrosko. Prowadząc do przerwy 2:0
Wisła dała sobie strzelić dwie bramki i na boisku zrobiło się gorąco .
Leśnik Wiązownica - Gród
Wiślica 0:2 (0:1)
1. Victoria
4 12 23-2
4 g 11-8
2. Wisła
4 9 6-2
3. Piast S.
4 9 13-3
4. Piast Osiek
5. Baszta
3 6 5-4
6. Gród
4 6 7-8
7. Koniemłoty
3 6 4-3
8. Świt
3 3 2-3
g. leśnik
4 o 3-12
3 o 1-11
10. Kurozwęki
4 o 3-22
11.Zródło

Akcja z meczu Politechnika Kielce - Polanie Pierzchnica

Grupa IV

Grupa 11

Huragan Wilczyce - OKS
Opatów 0:1 (0:0)
Bramka: Rubacha
Stal Kunów- KS Tarłów 4:1
(3:0)
Bramki: Bąk 30, K. Rosiak
43, 44, Franc SS - Zygacz 67 (karny)
Maro) Jacentów - GKS ł.o
niów 1:1 (1:0)
GKS Wojciechawice - Zryw
Zbigniewice 3:1 (2:1)
Dla Wojciechowie : M. Borecki 2 , Ł. Płaza
Kaprzywianka - Kamienna
Brody 2:0 (1:0)
Bramki: Zwolski 45 i 54
Sokół Jachimowice - LZS
Samborzec 0:0
Sokół : Majka- Lipiec, Juda,
Grądziel - Tt:ter, Karbowniczak ,
S. Grzesiak , Zurek (Adamczyk) ,
1\varóg (Zaręba) - Czerepak, G.
Grzesiak (Barwiński)
Samborzec: Reczek - A . Rę
dzi, Stanek, T. Ciach, Wasilewski,
P Rędzi (Stąpór) , Ozdoba, Zugaj
-Mazur, W Ciach .
Kibice w Jachimowicach
obejrzeli przeciętne widowisko.
1. Łoniów
4 10 12-4
2. Stal
4 g 10-3
3. Opatów
3 g 7-3
4. Samborzec
4 8 11-0
5. Kaprzywianka
3 7 3-0
6. Wojciachowice
3 6 5-4
7. Sok6ł
3 4 3-0
8. Huragan
4 4 6-7
g_ arol
4 4 7-16
10. Zryw
3 3 5-10
11.1wani ka
3 3 3-g
12. Tarłów
4 1 4-g
13. Kamienna
4 O 1-9
(wid, adam)

LubiJAUlka Kajetanów- MKS
4:1 (2:0).
Bramki: Adamczyk 8, W. Nawara 16, Podgórski 57, 65- S. Jedynak 50.
Lubrzanka: Przybył- Sobierajski, Z. Foks, Doropowicz, Jańczyk -Adamczyk (70 Liwocha), B.
Foks (70 M. Nawara), Gos (78 G.
Foks), W. Nawara- Podgórski (75
Duda), Bracha.
Stąporków : Pastucha (35
Walkiewicz) -D. Majchrzak, Lunge, D. Jedynak SS Mazur), Kij (65
l. Majchrzak) - Adamczyk (30
Kowalczyk), S. Jedynak, Opara,
Matuszczak- Janus, R. Jedynak.
Mecz rozpoczął się dobrze
dla gospodarzy, którzy po kwadransie prowadzili już 2:0. Gdyby
wtedy Karol Bracha wykorzystał
dogodną sytuację strzelecką, mecz
byłby praktycznie rozstrzygnięty.
Tymczasem po przerwie goście
zdobyli kontaktowego gola i zaczę
ły się emocje.
MKS II Końskie - Victoria
Górki Szczukowskie 2:1 (2:1).
Dla MKS II: Winiarski 22 ,
Kluska44.
Mecz rozpoczął się dobrze
dla gości, którzy po kwadransie gry
objęli prowadzenie. Jeszcze przed
przerwą rezerwy MKS zdołały nie
tylko odrobić straty, ale także s trze·
lić gola na wagę zasłużonego zwy·
cięstwa. W drugiej połowie mimo
kilku okazji z obu stron wynik już
się nie zmienił.
GKS Kluczewsko- byw Ło
puszno 2:0 (1:0).
Bramki: S. Olczyk 30 (karny), Ł. Prokop 50.
Stąporków
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swoją korzyść. Decydującego o
zwycięstwie gola strzelił w ostatnich sekundach gry Skiba.
Leśnik Zagnańsk- Astra Piekoszów 3:1 (0:0).
Bramki: Sierociuk 70, Korus
77, Kozera 89- Zychal~ki 55.
Leśnik: Pełka - Zmijewski
(60 Jończyk), Sierociuk, Pytoń,
S półczyński- Borowiec, Kowalik
(46 Haba), Korus, Król- Kozera,
Swietlik (80 Moćko).
Losy meczurozstrzygnęły się
w ostatnich 20 minutach spotkania. Zaczęło się dobrze dla gości,
którzy objęli prowadzenie. Na tyle
podrażniło to ambicje leśników, że
odpowiedzieli trzeba bramkami.
Samson Samsonów - Tęcza
Gowarczów 2:0 (1:0) .
Bramki: Ziętal30, D . Gębski
50.
Samson: Kita - Gała, Mło
dawski, Kowalski, D. Gębski Węgorski, Wojtyna, Marcyś (50
Kubicki), M. Gębski, Durlik- Zię

taJ, Ł. Gębski.
Goście powinni być zadowoleni , że stracili tylko dwa gole. Po
akcjach Samsona piłka aż 4-krotnie odbijała się od poprzeczki , a
raz od słupka bramki Tęczy.
1. lubrzanka
4
g 13-5
7-4
2. MKS 11 Końskie
4
g
6-4
3. Samson
4
9
5-4
4. Kluczewsko
4
7
8-6
5.leśnik
4
6
g.9
6. A tra
4
6
5-6
7. Victoria
4
6
5-7
8. Stąporków
4
4
3-5
g_ Tęcza
4
4
4-7
10. Fałków
4
4
3-6
11. Zryw l.
4
3
4-9
12. Partyzant R.
4
3

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

' Rodzina Kielce - KKP Koron I Kielce 2:0 (0:0).
Bramki: Wychowaniec 7 S
86.
Rodzina : Pacanowski - Gacek, Garecki, Kołodziej, Tutaj Janyst, Kita, Buczak, Piotr Kisiel
(85 Samiczak)- Węzka. M. Jakubczyk (74 Wychqwaniec).
Korona 1: Zolądek- Grabowski, Zawadzanko (50 Kundera).
Malicki, Ku mór- Pałgan, Marszałek, Nowak, Szymański - Habros
(85 Gajda), Korba (85 Bielawski).
Bohaterem meczu był piłkarz
Rodziny Paweł Wychowaniec, który - choć wszedł na boisko dopiero na ostatni kwadrans gry - rozstrzygnął losy meczu na korzyść
Rodziny, zdobywając dwa gole.
WcL.eśniej oba zespoły toczyły
wyrównany pojedynek.
Hetman Włoszezowa- AKS
Busko 0:0.
GKS Nowiny- Star Starachowice 0:2 (0:0) , Kozera, Jędryka .
aprzód Jędrzejów - Łysica
Bodzentyn 3:1 (3:1) , dla Naprzodu Faryna 2, Łabądź.
Granat Ruch Skarżysko KSZO Ostrowiec 0 :3 (0 :2) , Łat
kowski 2, Ryński .
KKP Korona II Kielce- Czarni Połaniec 1:2 (0 :0) , dla Czarnych : Skowron, Kicrys.
linia Sędziszów - ida Piń
czów 0:2 (0:1), Derela 2.
1.KSZO
4 1210-2
2. Korona l
4
g 10- 2
3. Naprzód
4
g 14- 6
4. Rodzina
4
8 6- 2
5. Nida
4
7 6- 7
6. Star
4
6 7- 7
7. Czarni
4
6 8-12
8. Łysica
4
5 5- 6
9. Korona 11
4
4 4· 5
10. Nowiny
4
3 4- 7
11. AKS Busko
4
3 2- 5
12. Granat Ruch
4
3 4-10
13. Hetman
4
2 3- 5
14. Unia
4
1 o- 7

Juniorzy młodsi
Rodzina Kielce - KKP Korona I Kielce 1:0 (0:0) , Buras.
,
Rodzina : Jarosz- Zagniński,
Switoń , Niedźwiedzki (72 Marcin
Wiktor) , Durlik (41 Mierzwa) Król, Buras, Borycki, Michał Wiktor- K. Jakubczyk.
Ciekawy wyrównany mecz. w
którym rozstrzygającego gola
strzzlił Buras z rzutu wolnego .
Hetman Włoszezowa - AKS
Busko 2 :4 (1:2} , dla AKS : Mą
czyński 2, Gzy l, Ambroży.
Alit Ożarów- Juventa Perfopol Starachowice 3 :2 (1:0) dla
Juventy: Grabowski, Bzymek.
Granat Ruch Skarż y sko KSZO Ostrowi ~c 0 :5 (0 :2) Rę
bowski Wilk, Cwik, Jabłoński ,
Krusiński.

KKP Korona II Kielce - Czarni Połaniec 2 :0 ( 1:0) , owicki ,
Parzyszek.
Pogoń Sta zów ida Piń
czów 1:1 (1 :0), dla idy: Znojek.
Pauzował Star
1. Rodzina
4 12
17- o
2. Korona 11
4 12
14- 2
3. KSZO
3
9 20·
4. Korona l
4
9 16- 4
5. Nida
4
7
5- 4
6. Alit
4
6
9-11
7. Pogoń
4
4
5-10
8. Juventa
3
3
6- 7
9. Czarni
3
3
6-11
10. Star
3
3
3-10
11. Granat Ruch
4
3
6-16
12. AKS Busko
4
3
6-20
13. Hetman
4
o 4-22
(wid}

o
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Anna Szafraniec: Ze stoku kieleckiego Telegrafu po srebrny medal Mistrzostw Świa

zl

a

o
dal na Igrzyskach Olimpijskich
w Atenach i zamierzam nie zawieść
trenera.
Na mistrzostwa do Austrii
pojechaliście prosto z Kielc, gdzie
przygotowywaliście się m.in. na
trasach na górze Telegraf. Lubisz
tu trenować?
- Srebrny medal niech będzie
odpowiedzią. Cała nasza ekipa
bardzo lubi przyjeżdżać do Kielc
i tu trenować, bo warunki ku temu
są bardzo dobre.

Srebrny medal Anny Szafraniec
w kategorii elite Mistrzostw $wiata
w kolarstwie górskim to najwi,kszy
sukces w historii tej dyscypliny
wPolsce.

Zawodniczka zawodowej
grupy LOTIO/PZU SA poprawiła tym samym swoje osiągnięcie
z roku 1999, kiedy została mistrzynią świata juniorek.

Przy okazji ty i llnl•l>tł 'nt ~
py możecie nadrabiać
w studiowaniu na Wsze
Świętokrzyskiej. 1\voje
to największy sportowy
w historii kieleckiej uczelni.
- To też jest ważne, bo w seu
nie trudno jest nam pogodzić
ukę ze startami. Mam jeszcze
zaliczenia kilka egzaminów z
przedniego roku i raczej nie
na żadne ulgi z powodu
SŁAWOMI R

Jak czułaś się osiem dni temu
w Kaprun, gdy jako druga minęłaś
linię mety?
- Ciężko mi było uwierzyć
w to, co się stało. ie docierało do
mnie nic, także wtedy, gdy tanę
łam na podium. Właściwie jeszcze
do tej pory nie mogę uwierzyć
w to, co zrobiłam.
Była szansa na złoty medal?
- J z u! W: zyscy mnie o to pytają ... A ja powtarzam, że jestem
szczęśliwa, że mam rebrny medal.

Jaka była twoja taktyka
na wyścigu w Kaprun?
Anna Szafraniec urodziła się 16 lutego 1981 roku
w Myślenicach . Wzrost- 168
cm, waga- 55 kg. Jeździ na ro-

werze: bo to lubi. Ulubiona
potrawa: pizza. Na rowerze
jeździ od: kołyski. Pierwszy
trener: dziadek. Sportowiec
którego najbardziej podziwia:
Robert Korzeniowski. Najwięk ze portowe marzenie:
mi trzostwa olimpijskie.
Największe

sukcesy:

2002 - wicemistrzyni
'wiata mistrzyni Folski ełite.
2001 -wicemistrzyni Folski elite.
2000 -wicemistrzyni Folski elite.
1999 - mistrzyni świata
juniorek, mistrzyni Folski juniorek.
1998 - mistrzyni Folski
elite i juniorek.
199~ - 3 miejsce Mistrzostw Swiata juniorek.

- Przede wszystkim nawet nie
brałam pod uwagę tego, że będę
wałczyć o medal. Moim marzeniem było miejsce w pierwszej
dziesiątce.'JYmczasem od samego
początku byłam w ścisłej czołów
ce, jechałam na miejscu trzecim

lub czwartym. W pewnym momencie pojawiła się iskierka nadziei
-patrzyłam, jak zachowują się rywalki, sprawdzałam ich siły, atakując na podjazdach. Na ostatniej
rundzie na czele byłam już tylko ja
i Norweżka Gunn Ritha Dahle.
Po kolejnym podjeździe z tyłu zostały Niemka Sabin e Spitz i Kanadyjka Alison Sydor, chyba najbardziej utytułowana kolarka na świe
cie, mająca na swoim koncie trzy
tytuły mistrzyni świata. Miałam już
prawie pewny medal, wiec jechałam bardzo asekuracyjni e. Na trasie było ślisko i warunki wciąż się
pogarszały więc o upadek nie było
trudno. I stało się. Gdy się przewróciłam na zjeździe, Norweżka
odjechała ...
Podczas wyścigu padał
deszcz, ale ty chyba lubisz takie
warunki?

- Rano, gdy spojrzałam
w okno, byłam niepocieszona. Ale
na trasie czułam się już inaczej.
Zawsze przy takiej pogodzie odnosiłam swoje największe sukcesy. Tak było też w 1999 roku
w szwedzkim Are, gdzie zostałam
najlepszą juniorką świata.

Jak świętowałaś swój sukces
wKaprun?
- Bez szaleństw. Po prostu
poszliśmy "na miasto". Przecież
sezon jeszcze się nie skończył.
Przede mną jeszcze dwa s~arty
w zawodach z cyklu Pucharu Swiata.
Menażerowie zachodnich
grup, mocniejszych od LOTTO/
PZU SA będą więc mieli okazję
aby złożyć ci intratne propozycje...
- Nie interesuje mnie to. Mam
kontrakt ważny do roku 2004
i zamierzam się z niego wywiązać.
Praktycznie od początku kariery
moim trenerem jest Andrzej Pią
tek. To dzięki niemu zostałam mistrzynią świata juniorek i jemu też
zawdzięczam obecny sukces.
A naszym wspólnym celem jest me~
-skomentował prosto i zwięźle po

meczu Sobura.

Kupa kłopotów

.

.

Uwaga na jaja
Z chrypką powrócili z San
Marino działacze KSZO Ostrowiec- Marian Li owski i Wojciech
Chalewiń ki. Obaj panowie przez
90 minut meczu San Marino - Folska tak głośno śpiewali, krzyczeli
i dopingowali reprezentację biało
-czerwonych, że omal nie stracili
głosu. Teraz, przed meczem KSZO
- Legia Warszawa aby odzyskać
głos, będą musieli leczyć nadszarpnięte struny głosowe.
Proponujemy zażywać tradycyjny kogel-mogel. Tylko trzeba
uważać na nieświeże jaja ...
Naśladujcie Kościuka
-Ja nie jestem piłkarzem. Pił
karzami byli Kazimierz Deyna,
Włodzimierz Lubański czy aktualny trener reprezentacji Połski,
Zbigniew Boniek. Ja jestem tylko
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ligowym kopaczem - wyznał nam
ostatnio stoper KSZO Ostrowiec,
Artur Ko 'ci u k.
Znamy wielu futbolistów nawet klasy , mówiących o sobie
, piłkarz" . Ciekawe. czy po tym, co
mówi Ko ' ciuk zmienią zdanie?

Nerwy i spokój
Wiele nerwów kosztował wiceprezydenta Kielc Marka Piotrowicza mecz KKP Kolporter Korona Kielce ze Stalą Rzeszów. Piotrowicz co chwila palił papierosy,
gestykulował, podskakiwał na siedzeniu. Zupełnie inaczej reagował na wydarzenia boiskowe inny
wiceprezydent miasta, Alojzy Sobura. Ten z kolei każdą sytuację
przyjmował ze stoickim pokojem.
-Wiedziałem, że wygramy, to
po co miałem się denerwować

Gdyqy uczestnicy biegu
z okazji Swięta Kielc mieli do
przebiegnięcia jeszcze 150 m,
niechybnie wdeptywali by w g ...
leżące na środku bieżni stadionu
ZOOSiR - Jak lekkoatletom to
przeszkadza, to niech sobie
sprzątną - miał się wyrazić konserwator obiektu. W sobotę na stadionie odbywały się mistrzostwa
regionu młodzików. Ich uczestnicy musieli przechodzić przez płot
bo pan konserwator nie przy zedł
rano do pracy. Długo musieli też
czekać sędziowie, aby do tać się
do sędziowskiego domku. Gdzie
jest meta? -krzyczeli potem biegacze, bo na bieżni nie widać linii. za tydzień mistrzostwa makroregionu .
A konserwator pewnie teraz
wywołuje deszcz a potem będzie
ię modlił o słońce. iech siły natury pracują za niego.

Hymn nie pomógł
Przed sobotnim meczem pił
karzy Kolportera Korona z San-

Mówi trener Andrzej Piątek
- W Kaprun byłbym bardzo zadowolony, gdyby Ania zajęła miejsce
w pierwszej szóstce. W tym roku zaledwie dwa razy startowała z całą
światową czołówką, zajmując miejsca poza dziesiątką. W Mistrzostwach
Europy była dwunasta. Naprawdę trudno było oceniać jej szanse , ale już
na zgrupowaniu w Kielcach widziałem , że jest w dobrej dyspozycji. Mimo
wszystko na medal nie liczyłem. Ania miała stanąć na podium dopiero za
dwa lata. Tymczasem o tyle właśnie wyprzedziła nasz harmonogram,
a srebrny medal przeszedł najśmielsze oczekiwania wszystkich. To był
jej dzień w Kaprun. Od początku jechała rewelacyjnie, ze zdumieniem
patrzyłem , jak po ataku Ani odpadła na podj eździe Alison Sydor. Szansa
na złoty medal? Może była , ale nie ma co gdybać. Brawura mogła się źle
skończyć w takich warunkach. Ania pojechała do końca bardzo mąd rze
i ma srebro. Nikt nawet o tym nie marzył ...

decją odbyła się premiera hymnu
kieleckiego zespołu, wieszczące
go szybki awans do ekstraklasy.
Niestety, kielczanie po raz pierwszy w tym sezonie przegrali przed

olimpijczyka z Sydney
Mikosa
I taki trening nie z
przed zbliżającymi się m
stwami Polski. (mac), (sts),

własną publicznością.
Cóż,
przede
wszystkim dobrze grać
muszą sami piłkarze.

Olimpijczyk
na wale
Podczas łuczni
czego spotkania pokoleń na Stelli czołowi
polscy łucznicy z kieleckiego klubu wystą
pili tym razem również
w nietypowej roli doradców dla starszych
koleżanek i kolegów
którzy po długiej przerwie znów próbowali
strzelać.
ie zawsze
jednak wskazówki
okazywały się skuteczne. Wiązało się to z koniecznością wspinania
ię na wał po strzały,
które ominęły łuczni
czą matę. Wycieczka"
nie ominęła nawet

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

a mecie ekstremalnego maratonu wSielpi
kim dopisywały humory
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