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Takiej mobilizacji sił policji kielczanie nie widzieli od lat 
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Zniknęło kilkaset metrów torów 

Zjazd 
absolwentów 

Dziś uroczysta 
inauguracja 

Złodzieje 
wąskotorowi "Powitanie" na kieleckim dworcu PKP. 

Kilka dni temu pracownicy kolei 
ze Starachowic stwierdzili, że zni
knęło kilkaset metrów torów ko
lejki wąskotorowej. Złodzieje 
zdążyli prawie 200 metrów pociąć 
palnikami i sprzedać. Drugie tyle 
przygotowali do wywiezienia. 

Nie wiadomo dokładnie, kiedy 
sprawcy ukradli szyny. Zabytkowa 

Rottweilery 
opanowały dzielnicę 

Grożna 
para 

Dwa potężne rottweilery stra
szyły w sobotę wieczorem w 
ostrowieckiej dzielnicy Kolonia 
·Robotnicza. Pozostawione bez 
opieki zaatakowały kilka osób i 
rozszarpały psa. 
Pierwszą informację funkcjo

nariusze Straży Miejskiej otrzy
mali z ul. Grabowej, następną z 
ul. Relaksowej. Według relacji 
świadków, dwa pozostawione 
bez opieki rottweilery zaatako
wały kilka osób. Na szczęście, 
zarówno kilkunastoletnia dziew
czynka, jak i dwoje dorosłych 
zdołali w porę skryć się za ogro
dzeniem najbliższej posesji. 
Ofiarą rottweilerów stał się na
potkany pies, który został roz
szarpany. - Natychmiast wysłali
śmy na miejsce patrol oraz poin
formowaliśmy o zdarzeniu grupę 
z Zakładu Robót Publicżnych, 
która zajmuje się wyłapywaniem 
bezdomnych psów - powiedział 
nam inspektor dyżurny Zbig
niew Szelągiewicz. 

Tymczasem rottweilery weszły 
na teren posesji, gdzie trwa budo
wa. Tam też zostały schwytane. Z 
dwóch potężnych zwierząt znacz
nie bardziej agresywny był sa
miec. Obecnie psy przebywają w 
Szewnie, gdzie w lecznicy zostały 
poddane obserwacji pod kątem 
ewentualnej wśoieklizny. - A my 
poczekamy na właściciela - dodał 
inspektor Szelągiewicz. 

/TeZ! 

OKNA I DRZWI 
SPRZEDAŻ NA RATY 
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ul. Balalionów Chłopskich 77 i 
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Końskie. ul. KIelecka 3. tel. 372-32-92 
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Z tym ogłoszeniem 2% rabatu 

kolejka na trasie Starachowice -
Iłża działa w sezonie letnim, potem 
na tej trasie nie jeżdzi, tory są co 
jakiś czas sprawdzane. 6 listopa
da pracownicy kolei chcieli skon
trolować stan szyn, ale ku ich za
skoczeniu torów nie było . Kilkaset 
metrów pocięto palnikami i wywie
ziono. Policja przypuszcza, że 
wszystko trafiło do punktu skupu 
złomu . Około 200 metrów szyn 
przyszykowano do zabrania - po
cięto na kawałki o długości 4,5 m i 
zgromadzono w jednym miejscu. -
Nie wiemy, jakie są straty, bo tor 
kolejki jest zabytkowy - powiedział 
komendant rejonowy policji w Sta
rachowicach Kazimierz Sala. -
Prawdopodobnie wycenimy je po 
cenie złomu. IAOI 

Sejmik msza 
Czytaj na str. 2 

Temat dnia 

Kryzys 
w koalicji 

Czytaj na str. 2 

Mecz piłkarski 1/8 Pucharu 
Polski Korona Nida Gips Kielce 
- GKS Katowice był w Kielcach 
wielkim wydarzeniem nie tylko 
dla kibiców. W sobotę kielcza
nie mogli oglądać pokaz siły w 
wykonaniu policjantów, którzy 
prowadzili na stadion i potem 
nadzorowali na meczu grupę ki
biców z Katowic. Wozy opance
rzone, policjanci w specjalnym 
rynsztunku - tego nie było na 
naszych ulicach od lat. 
Działania policjantów były uza
sadnione, od dawna stadion 
sportowy w Kielcach nie zgro
madziłtakiej jak w sobotę liczby 
widzów - aż 6 tysięcy. Już na sta
dionie dochodziło do słownych 
zaczepek, w drodze powrotnej z 

866 świadków Jehowy w hali widowiskowo-sportowej w Kielcach 

I 

Wczoraj w hali widowiskowo-sportowej w Kielcach odbyło się Zgromadzenie Specjalne Świadków Je
howy. Jego myślą przewodnią było "Okazujmy docenianie dla stołu Jehowy", zaś głównym punktem 
zgromadzenia wykład pt. "Umocnieni duchowo .do śmiałego świadczenia" .. W samo p~udnie odbyła ~ię 
uroczystość chrztu siedmiu nowych wyznawcow, przeprowadzona zgodme z tradyCją przez całkOWIte 
zanurzenIe w wodzie. W zgromadzeniu wzięło udział 866 wyznawców Jehowy z Kielc i okolicy. W naj
bliższą niedzielę podobne zgromadzenie odbędzie się w Busku Zdroju. lalpl 

meczu na dworzec doszło na
wet do szarpaniny pomiędzy 
pseudo kibicami obu zespołów. 

Na szczęście policja sprawnie i 
szybko interweniowała. 

Fotoreportaż na stronie 5 

Weekend w policyjnych raportach 

Spokojniej, 
ale ... 

Fot. A Piekarski 

Ten "ford escort" zawisł nad głębokim rowem przy ul. Warsza
wskiej w Kielcach wczoraj tuż po zapadnięciu zmroku. Z zeznań 
świadków wynikało, iż autem jechało dwóch młodych mężczyzn. 
Gdy na miejsce przyjechała karetka reanimacyjna, obaj pozostawili 
rozbity samochód i uciekli. lalpl 

Na drogach było spOkojniej niż 
tydzień temu. Mniej wypadków 
zgłoszono w piątek i sobotę, ale, 
niestety, policja odnotowała 
wczoraj dwa wypadki śmiertel
ne. Kilku sprawców udało się 
zatrzymać na gorącym uczyn
ku. 

W Wełninie, w niedzielę, przed 
godz. 5 kierowca .forda escorta" 
potrącił młodego mężczyznę, któ
ry niespodziewanie wtargnął na je
zdnię. Kierujący nie zdołał wyha
mować. 25-letni pieszy zginął na 
miejscu. Nie są znane jeszcze per
sonalia ofiary tego wypadku. 
Około godz. 13.30 wczoraj kolo 
Nowej Słupi doszło do zderzenia 
.malucha" i .łady" . Kierujący .fia
tem' zginął , nie ustalono dokład
nych przyczyn wypadku. We 
Wzdole Rządowym nad ranem 
nietrzeźwy kierujący .fiatem 126p" 
(miał 1 ,54 promila alkoholu) stracił 
panowanie nad pojazdem i dopro
wadził do zderzenia z .polone
zem". Obaj kierowcy zostali ranni i -
trafili do szpitala. W Ostrowcu na 
ul. Szewieńskiej doszło do zderze-

nia .poloneza" i .malucha·. Jadący 
.fiatem" mężczyzna z poważnymi 
obrażeniami głowy trafił do szpi
tala. W Modliszewicach kierowca 
.forda escorta' na zakręcie zje
chał na pobocze i znalazł się w 
rowie. Dwie osoby zostały ranne. 
W Ostrowcu na ul. Waryńskiego 
nietrzeżwy kierujący .polone
zem"'czołowo zderzył się z .mer
cedesem busem", należącym do 
obywatela Niemiec. lekkich ob
rażeń doznał kierujący .merce
desem". 

DOKOŃCZENIE NA STR. 2 

Hurtownia Papierosów 
.KASEl" 

Radom, ul. Tartaczna 5 
tel. 360-12-29, fax 36(}.10-65 

-papierosy 
- karty tel., zapalniczki, 
żetony 

-chemia 
Zamówienia telefonIczne 

Bezpłatny transport 

Sprawdź 
, nasze ceny1 ł 
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STRONA 2 

Temat dnia: 
"" KRYZYS W KOALICJI 

Kryzys w koalicji AW"S" - uw 
powstał na piątkowym p.osie- . 
dzeniu-S,ejmu podcus głosowa- ; 
nia nad PrZYszłor:ocznymi poda- . 
tkami. Znaczna cZęść posłów ' 
AW .. S" - wbrewzillożeniornbu- . 
dżetowy~, priedstawionym: 
. przez rząd - zgł~iła prorodżine i . 
, prozwiązkowe PllPrawkkOdczy- ' 
tano toJako polityczny cios we 
własny~k.oalrcyjQy"rząd. . 

>~. '>'. .~_A;:.i}~; 
... ~W·:· 

Juliusz J. Braun, poseł UW: - ~ 
Wydarzenia piątkowe świadczą 
nie tyle o kryzysie w koalicji, co o 
kryzysie między rządem a AW .S". 
Propoz.ycję budżetu przedstawia 
premier Buzek, jako szef rządu, a 
nie minister finansów. Jeśli AW .S· 
nie wycofa swego stanowiska, to 
jest to pierwszy krok do zakwestio
nowania budżetu. Co do ulg proro
dzinnych, to komisja załatwiła tę 
sprawę podnosząc świadczenia 
dla rodzin poprzez zasiłki. Propo
zycje AW .S· natomiast nie mie· 
ściły się w budżecie. Dużo większe 
kontrowersje wzbudziły ulgi dla 
związków zawodowych, których 
wprowadzenie spowoduje 
ogromną lukę budżetową, po
dobną do tej jaką stworzono daro· 
wiznami. 

Mariusz Olszewski, poseł Na
szego Koła (początkowoAW 
"S")~ - Cieszę się. że CtlOĆ 
cząstkowo AW.S· ,JNraca do swego i 
programu. To, co się stało to paweł- ' 
żny problem, ale nie tkwi on w de
cyzjach AW _S', lea. w początko
weJ fazie,budowy koalicji rządo'Ąej. , 
Wówczas Akcja za bardzo ustępo

.. wała Unii oddając jej pole. Głoso
wanie było sprzeciwem wobec ' 
założeń przedstawionych przez . 
leszka Balcerowicza. Część nilni-, 
strów AW ~S' nie wzięła udziału w 
głosowaniu, to też o czymś świad· 
CZY. Rząd nie spełnia roli parla
mentu, ten budżet można jeszcze 
poprawić. 

Mirosław Pawlak, poseł PSL: -
To co się działo. było mrocznym 
podsumowaniem działań koalicji ' 
AW .S· - UW. Coś zatrzeszczało. 
Powiało nawet obawami o nowe 
wybory parlamentarne, Jeśli nie da 
się ułożyć budzetu na 1999 rok, To 
skutek wcześniejszych, nie do ko
ńca dopracowanych pomysłów. 

O komentarz chcieliśmy rowniez 
poprosić posłów AW .S·, ale wszy
scy trzej byli nieuchwytni. 

Magdalena FUDALA 
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Młody włamywacz wyjął pistolet, 
policjant także 

Dziś uroczysta inauguracja 

Strzały SEJMIK R SZA 
na postrach 

Inauguracyjna sesja Sejmiku 
Województwa Świętokrzy
skiego rozpocznie się dziś o 
godzinie 10 w gmachu Urzędu 
Wojewódzkiego w Kielcach. 
Uroczyście otworzy ją Józef 
Bartosz, radny - senior. Po raz 
pierwszy 45 radnych wybra: 
nych w demokratycznych wy
borach samorządowych za
siądzie w ławach sejmiku, by 
czuwać nad interesami miesz-

kańców regionu świętokrzy
skiego. 

Na kwadrans przed rozpoczę
ciem posiedzenia szefowie po
wstałej na szczeblu wojewódzkim 
koalicji SLD - Przymierze Społecz
ne zapowiedzieli sformalizowanie 
umowy i podpisanie przez wszy
stkich radnych obli ugrupowań 
aktu o współdziałaniu. 

Podczas inauguracji radni złożą 
ślubowanie i wybiorą władze. Ofi-

cjalnym kandydatem na urząd ma
rszałka jest Józef Szczepańczyk z 
PS, zaś na przewodniczącego -
Henryk Długosz z SLD. Wśród in
nych kandydatów do zarządu nie
oficjalnie wymienia się : 
Władysława Pokrzepę lub Henry
ka-Michałkiewicza z SLD, Ryszar
da Nagórnego lub Ryszarda 
Żołyniaka z PS oraz Wojciecha 
Czecha lub Krzysztofa Lipca z AW 
-S". /MAF/ 

Ścigany przez policję w 
Ostrowcu włamywacz strze
lał do policjantów. W odpo
wiedzi funkcjonariusz trzy 
razy strzelił ze służbowego 
P-64. Zatrzymani mają 19 i 
17 lat. Broni nie odnalezio
no, prawdopodobnie był to 
pistolet gazowy. 

we. Mieli pecha, bo gdy wychodzili 
z łupem, zauważył ich patrol poli
cji. Obaj złodzieje rzucili się do 
ucieczki. Funkcjonariusze biegli 
za nimi, informując o pościgu ofi· 
cera dyżurnego. W pewnej chwili 
jeden z uciekających odwrócił się i 
kilkakrotnie strzelił w stronę poli
cjantów. Wtedy jeden z policjan
tów także sięgnął po broń służ
bową. Trzy razy strzelił w powie
trze. Po kilkuset metrach obu 
mlodych ludzi zatrzymano. Nie 
mieli przy sobie broni, prawdo
podobnie pistolet gazowy wyrzuci
li w krzaki. Złodziejom odebrano 
pieniądze i skradzione rzeczy. 
Obaj trafili do aresztu. 

Prezes PSL z roboczą wizytą w Kielcach 
W sobotę w Ostrowcu na ul. Si

korskiego dwaj mężczyźni włamali 
się do kiosku. Pokonali kraty, prze
cięli je nożycami do metalu, i we
szli do środka. Otworzyli kasetkę z 
pieniędzmi, zabrali około 1000 zł. 
Przygotowali do wyniesienia pa
pierosy o wartości 3700 zł, do sia
tek spakowali też bilety autobuso-

Koalicje nie na wlosku 
(AO) 

Rozczarowani polityką rządu przystąpią 
do strajku 

- Przy zawieraniu koalicji na 
szczeblach samorządowych nie 
kierujemy się tym, ile stanowisk 
możemy otrzymać, lecz kwe
stiami programowymi. Koalicje 
muszą być stabilne, a nie "wi
sieć na włosku" jednego czy 
dwóch głosów. Dlatego w Świę
tokrzyskim najbardziej racjona
lna wydaje się koalicja SLD -
Przymierze - zapewniał Ja
rosław Kalinowski, prezes Pol
skiego Stronnictwa Ludowego, 
który w sobotę przebywał w Kie
lcach na zjeździe partii. 

"Zbrojeniówka" 
idzie na ulice! 

Prezes PSL pozytywnie ocenił 
wyniki wyborów samorządowych i 
powiedział, iż jego partia nie traci 
tożsamości działając w ramach 
Przymierza Społecznego. - Uwa
żam . że umowa z UP i KPEiR daje 
gwarancję na utrzymanie tej toż
samości - twierdził. - Nasz główny 
cel to w przyszłych wyborach par
lamentarnych uzyskanie takiego 
wyniku, by stać się trzecią równo
prawną siłą polityczną. Czy pój
dziemy do tych wyborów jako 
Przymierze, czy jako PSL, tego je
szcze nie potrafię powiedzieć. Nie 
rezygnujemy z formuły otwarcia 
na inne środowiska . Szef kielec
kiego PSL Alfred Domagaiski nie 
ukrywa. że najlepszym rozwiąza
niem byłby indywidualny start w 
wyborach PSL i odniesienie su
kcesu jako PSL. 

20 listopada odbędzie się 
marsz protestacyjny pracowni
ków zakładów przemysłu zbro
jeniowego przed siedzibą rządu 
i parlamentu. Równocześnie 
Sekcja Krajowa Przemysłu 
Zbrojeniowego Związku Zawo
dowego Przemysłu Elektro
maszynowego rozpoczyna 
przygotowania do strajku gene
ralnego w całym sektorze. Taką 
decyzję podjęła SK Przemysłu 
Zbrojeniowego podczas wczo
rajszych obrad w Warszawie. 

W stanowisku - przyjętym na 
piątkowej naradzie - związkowcy 
wyrażają ostry protest przeciwko 
polityce gospodarczej, pro
wadzącej ich zdaniem do faktycz
nej likwidacji sektora zbrojeniowe
go w polskiej gospodarce. Zda
niem SK PZ, roczne rządy koalicji 
AW .S· i Unii Wolności przyniosły 
katastrofalny spadek rentowności 
w większości przedsiębiorstw 
przemysłu zbrojeniowego. .Gdy 
przed rokiem ujemne wyniki finan
sowe notowano w sześciu 
spółkach, dziś na liście zagrożo
nych znajduje się ich ponad dwa
dzieścia' - czytamy w stanowisku 

Sekcji Krajowej. Związkowcy za
rzucają stronie rządowej brak, 
obiecywanego od kwietnia, pro
gramu restrukturyzacji przemysłu 
obronnego i zasłanianie się nego
cjacjami w sprawie osłon socjal
nych dla pracowników "zbroje
niówki". W ich opinii zmniejsza się 
poziom zamówień składanych 
przez MON. Odstąpiono również 
od realizacji strategicznych pro
gramów obronnych .Huzar·, 
.. Twardy' i .Iryda". Te i inne 
przykłady postępowania strony 
rządowej świadczą - zdaniem 
związkowców - o tym, że świado
mie dąży do likwidacji lub ograni
czenia obecnego potencjału ob
ronnego. 

Jak powiedział .Echu· przewod
niczący SK PZ Związku Zawodo
wego Przemysłu Elektromaszy
nowego Jerzy Szpecht, wobec do
strzeganego przez związkowców 
zagrożenia bytu kilkudziesięciu ty
sięcy pracowników przemysłu 
zbrojeniowego i ich rodzin Sekcja 
Krajowa postanowiła o rozszerze
niu protestu o marsz protestacyjny 
oraz wszczęciu przygotowania do 
strajku generalnego. (G.B.) 

Spokojniej, ale ... 

Zapytany o .kryzys w koalicji' i 
głosowanie posłów AW ,S' prze
ciwko własnemu rządowi w spra
wie przyszłorocznych podatków, 
Kalinowski powiedział: - To, co 
stało się podczas głosowania było 
podsumowaniem działań koalicji 
AW .S· - Uw. Kwestie programo
we odeszły na plan dalszy, a zajęto 
się rozdawaniem i dzieleniem sta
nowisk. Teraz AW .S· przypomi
nala sobie o obietnicach, jakie 
składala społeczeństwu i posłowie 
zagłosowali przeciwko swemu 
rządowi. Widać jak żle pod wzglę
dem finansowym przygotowano 

. wielkie reformy. Boimy się desta
bilizacji budżetowej, miejmy nad
zieję, że do tego nie 'dojdzie - do
dał. 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1 
W Woli Murowanej pieszy 

wszedł na jezdnię wprost pod koła 
"passata". Mężczyznę w ciężkim 
stanie zabrała karetka pogotowia. 
We Wrzosach kierujący .malu
chem- najechał na tył nie oświetlo
nego ciągnika, którego właściciel 
uciekł z miejsca wypadku. Troje 
pasażerów .malucha", w tym 13-
letni chlop'iec, doznało poważnych 
obrażeń i zabranych zostało do 
szpitala. 

W Stąporkowie na ul. 1 Maja w 
sobotę zatrzymano na gorącym 
uczynku 41-letniego mieszkańca 
Kielc, który próbował ukraść ko
biecie portfel. Kieszonkowca za
brano do policyjnego aresztu. W 
Kielcach na ul. Grunwaldzkiej za
trzymano dwóch młodych ludzi, 
którzy usiłowali włamać się do 
"malucha-. Po godz. 21 patrol za
uważył na parkingu podejrzanie 
zachowujących się mężczyzn, 
którzy majstrowali przy drzwiach 
auta.· Na widok policjantów 
spłoszeni zaczęli uciekać. Obu 
ujęto w pościgu. 16-latek trafił do 
Policyjnej Izby Dziecka, 19-1etnie-

go sprawcę umieszczono waresz
cie. 

Agnieszka OGONEK 

F ot. A. Piekarski 
Kierowca "fiata 125p" był sprawcą wypadku, do którego doszło 

wczoraj na skrzyżowaniu ulicy Manifestu Lipcowego z drogą pro
wadzącą do podkieleckiego Masłowa. Wyjechał z ulicy pod
porządkowanej wprost pod "forda transita". "Maluch" odrzucony 
sHą zderzenia zanim legł w rowie, uszkodził stojącą przed skrzyżo
waniem "lancię". Do szpitala odwieziony został kierowca "fiata". 

/AU 

Kalinowski zapewnił także, że w 
sprawach członkostwa Polski w 
Unii Europejskiej PSL nie pójdzie 
pod prąd. - My nie boimy się UE, 
lecz- naszych polityków, którzy w 
negocjacjach mogą być zbyt ela-

styczni co do ustępstw w rolnictwie 
- powiedział. - My chcemy partner
skich warunków, a nie okresów 
przejściowych na 10 czy 15 lat. 

Magdalena FUDALA 

Fot. A. Piekarski 
Minister Kalinowski (drugi od prawej) w rozmowie z działaczami. 

Grudzień w skarżyskim "Mesko" 

Przestój tak, 
ale za ile? 
Zarząd skarżyskiej spółki zbro

jeniowej Zakłady Metalowe "Me
sko" SA zaproponował miejsco
wym związkowcom miesięczny 
przestój w pracy w grudniu. 
Według propozycji zarządu, pra
cować będą wówczas tylko pra
cownicy z obsługi, czyli około 300 
osób. 

Jak poinformował nas przewod
niczący Związku Zawodowego 
Przemysłu Elektromaszynowego ZM 
.Mesko" Jerzy Szpech~ zarzą:! zapro-

ponował, by mającej miesięczny 
postój załodze, w liczbie około 
3500 osób, wypłacić 83 proc. mie
sięcznych poborów. Negocjacje z 
ZZPE i NSZZ .S· ZM .Mesko· pro
wadzone będą 14 listopada. 
Według nieoficjalnych inf~i, 

związkowcy są gotowi przysłać na 
miesięczny postq w firmie jednak pod 
warunkiem zwiększenia zakładanych 
wypłat o około 10 proc. i ustalenia 
właściwego harmonogramu ich 
wypłacania. IG.B.I 

Policjant zmarł w szpitalu 
29-letni Jarosław B., policjant, który tydzień temu strzelił sobie w 

głowę ze służbowego pistoletu, zmarł w sobotę w kieleckim Szpitalu 
Wojewódzkim. 

2 listopada przed północą młodszy aspirant Jarosław B. przebywał w re
feracie dzielnicowych przy ulicy Pocieszka razem ze swoją znajomą. Mię
dzy obojgiem doszło do sprzeczki. Funkcjonariusz wyciągnął z kasy pan
cemej pistolet typu P-64, chwilę się nim bawił i nagle pociągnął za spust. 
Kula przeszła przez głowę na wylot. 31-letnia kobieta zawiadomiła o wy
padku oficera dyżurnego policji. Krzyczącą kobietę zabrano na 
przesłuchanie. Policjant trafił na oddział neurochirurgii. Od początku jego 
stan określano jako krytyczny. Zmarł trzy dni temu. Nadal nie wiadomo. 
jaka była przyczyna postrzelenia. Policja zakłada, że mógł to być nie
szczęśliwy wypadek lub próba samobójstwa. Jarosław B. miał żonę i 
dwójkę dzieci. IAOI 

Serdeczne podzięk~wanie wszystkim, 

którzy uczestniczyli w ostatniej drodze 

śp. Danuty Hroudy 
oraz tym, którzy okazali wiele serca i współczucia 

serdeczne podziękowanie 

składa mqj. dzieci i rodzina 

-
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Jak się sprawdzają długoterminowe prognozy 

NASZA ZIMA 
DESZCZOWA? 

Pierwszy śnieg spadnie naj prawdopodobniej w drugiej połowie li
stopada. Nie będzie jednak zapowiedzią długiej i mroźnej zimy, która 
według prognoz warszawskiego Instytutu Meteorologii i Gospodar
ki Wodnej, ma być raczej łagodna. - Przygotujmy się jednak na dni z 
temperaturą nawet do -15 stopni C - przestrzega Ryszard Kozieł, 
synoptyk z instytutu. 

Z długoterminowymi prognozami 
jest trochę tak jak z wróżeniem z fo
sów, ale nie zmienia to faktu, że c0-

raz więcej osób chce ze znacznym 
wyprzedzeniem wiedzieć, jaka bę
dzie zima czy też lato. Tę ostatnią 
porę roku łatwiej przewidzieć, go
rzej jest z zimą. która czasami po
trafi zaskoczyć nawet meteorolo
gów. Warszawski IMiGW 
sporządza długoterminowe pro
gnozy nie tylko dla państwowych 
urzędów lub administracji lokal
nych, które np. planują sezon 
ciepłowniczy czy już jesienią zasta
nawiają się, ile pieniędzy przezna
czyć na odśnieżanie. Jakie będzie 
lato lub zima, chcą wiedzieć produ
cenci napojów, lodów, odzieży, fu
ter, butów. Zainteresowani są tym 
także zakłady farmaceutyczne pro
dukujące np. szczepionki przeciw 
grypie, budowlańcy, którzy muszą 
zaplanować front robót, rolnicy, 
ogrodnicy ... Slowem, ci wszyscy, 
którzy swoją pracę i potencjalne 
zyski wiążą z aurą. 
. - Oczywiście zdarza się, że ktoś 
ma do nas później pretensje, że 
przygotowaliśmy mu prognozę, 
która potem się nie sprawdziła, ale 
zawsze wówczas tłumaczymy, że 
nie należy jej traktować zbyt kate
gorycznie - mówi Ryszard Kozieł z 
IMiGWwWarszawie. - Racjonalny 
odbiór tych prognoz wymaga po
dejmowania decyzji w warunkach 
ryzyka, bo przecież nasze przewi
dywania nie są kategorycznym 
stwierdzeniem. 
Według Ryszarda Kozieła, naj

trudniej współpracuje się z tymi, 

którzy po prognozę zwracają się po 
raz pierwszy. Osoby współpra
cujące z instytutem przez dłuższy 
czas rozumieją. że to, co otrzy
mują. to tylko przewidywanie, swoi
sta spekulacja, oparta oczywiście 
na racjonalnych przesłankach . 

W prognozach sezonowych dla 
naszego kraju instytut opiera się 
przede wszystkim na temperatu
rach Atlantyku. 

- Ten ocean jesftaką naszą kuch
nią - tłumaczy Ryszard Kozieł. -
Dla przykładu : gorący Atlantyk da
je podwyższone opady głównie w 
Europie Zachodniej. Te deszcze 
dochodzą również do naszego 
kraju. Wysoka temperatura ocea
nu jest także pierwszą przyczyną 
wichur, które tak bardzo nam do
skwierają. Syn
optycy opierają 

się także na ar
chiwum danych 
historycznych, 
które dostar
czają im pew
nych wzorców. 
Niezwykle waż
ne są informacje 
o ciśnieniu , ale 
nie na całej kuli 
ziemskiej, lecz 
pewnym ściśle 

określonym ob
szarze (m.in. na 
wybrzeżu Sta
nów Zjednoczo-
nych, północnej Grenlandii, Islan
dii, krajach Afryki Północnej, Azo
rach, Morzu Śródziemnym). 
Rozkład ciśnienia na tych tere-

nach daje obraz ogólnej cyr1<ulacji, 
pozwala określić, gdzie będzie 
wyż, a gdzie niż. 

Synoptycy przewidują. że tego 
roku zima da u nas znać o sobie 
już w drugiej połowie listopada. 
Śnieg nie polety jednak zbyt 
długo, bo na początku grudnia zro
bi się dość ciepło (oczywiście jak 
na tę porę roku). 

- Przewidujemy, że tegoroczna 
zima będzie raczej łagodna, moż
na się spodziewać zarówno opa
dów śniegu, jak i deszczu, czyli 
zmiennej pogody - twierdzi Ry
szard Kozieł. - Musimy się jednak 
przygotować na okresy chłodnie
jsze, z temperaturą nawet do -15 
stopni C. 
Według prognozy pięciodniowej, 

przez kilka najbliższych dni będzie 
dość ciepło, ale już w przyszłym 
tygodniu sporo popada i to nawet 
deszcz ze śniegiem. 

- Śnieg w listopadzie nie jest ni
czym nadzwyczajnym, zima potra
fi dawać sygnały już na początku 

Fot. A Piekarski 

tego miesiąca - zapewnia Ryszard 
Kozieł. - Natomiast często gru
dzień jest cieplejszy. 

Agata NIEBU DEK 

Abonament radiowo-telewizyjny razem z rachunkiem za energię? 

RTV W energii 
Abonament radiowo-telewizyjny zostanie włączony do rachunku 

za energię elektryczną w myśl zmienionej ustawy o radiofonii i tele
wizji. Taka decyzja ma zobligować zapominalskich do uiszczania 
opłat za korzystanie z odbiorników w terminie. Ani pracownicy po
czty, ani energetycy nie wiedzą jeszcze, jak będzie wyglądać w pra
ktyce pobieranie opłat. Pocztowcy już obawiają się redukcji etatów 
ze względu na zmniejszony zakres obowiązków. 

poczty mieli przez kilka lat spraw
dzać, czy wszyscy zarejestrowali 
swoje odbiorniki. - To był niewypał 
- twierdzą kieleccy pocztowcy. -
Lokatorzy bowiem nie mieli obo
wiązku wpuszczenia pracownika 
poczty do mieszkania. Kilka razy 
doszło nawet do bójek czy po
szczucia psem - dowiedzieliśmy 
się w Rejonowym Urzędzie Po
czty. 

- ~biomikl radiowe i telewizyjne 
zarejestrowało 120 tysięcy miesz
kańców miast i 73 tysiące mieszka
ńców wsi na Kielecczyźnie. Sam 
abonament radiowy płaci ponad 11 
tysięcy osób z naszego terenu. Z 
opłat zwolniono 24 tySiące miesz
kańców miast i 25 tysięcy mieszka
ńców wsi, w tym ponad 18 tysięcy 
kombatantów - poinformowała kie
rowniczka pocztowego oddziału 
ewidencji opłat rtv w Starachowi
cach Ewa Sokołowa. 

- Nie da się dokładnie określić li
czby osób, które nie płacą abona
mentu radiowo-telewizyjnego _ 
mówi Halina Starościak z działu 
usług Rejonowego Urzędu Poczty 

rJ] 
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GORZÓW VVJ..KP 
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_® Cón.s!!i;;rk!':t.· 
ul. Chorzowska 11 !l 
tel. (048) 365-52-05 ł 
fax 365-52-42 

ceny producenta 

w Kielcach. - Część użytkowników 
telewizorów jest bowiem w ogóle 
zwolniona z opłat. Praktycznie nie 
ma możliwości sprawdzenia, kto 
korzysta z odbiomika. 

Coraz częściej abonenci telewizji 
kablowej kierują podania do Krajo
wej Rady Radiofonii i Telewizji o 
zwolnienie z obowiązkowych 
opłat. Twierdzą, że wystarczają im 
programy emitowane przez .kab
lówkę· oraz że nie oglądają ani 
pierwszego, ani drugiego progra
mu telewizji polskiej. Określona 
grupa abonentów nie ma książe
czek opłat rtv w ogóle. 

W myśl umowy z Krajową Radą 
Radiofonii i Telewizji, pracownicy 

Połączenie abonamentu radio
wo-telewizyjnego z rachunkiem za 
energię ma na celu zobligowanie 
użytkowników odbiomików do ter
minowych opłat. Nikt nie wie jesz
cze, na jakiej zasadzie zakład 
energetyczny sporządzi bazę da
nych o abonentach rtv. - Skom
puteryzowana poczta taką bazę 
posiada - potwierdza Ewa 50-
kołowa. - Obawiamy się jednak o 
miejsca pracy w naszym pięt
nastoosobowym oddziale po prze
kazaniu części zadań energety
kom. Małgorzata PAWELEC 

'dfDllk\ 5.o.A~NUI 
. 1-'-,"',11. % 

F'I' RADOM ~ RABATU ! I I a 18 IIlIII i IIrzwI 
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Dealer KIELCE: "ELMIX" Stalowe wzmocnieni:! i 
ul. Grunwaldzka 28 zapewnią CI znnXomitq ; ! 
tel.: (041) 34 51 860 WYTRZYMAŁOŚĆ okna z PCV : 
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25 lat za morderstwo 12-latka 

Zbrodnia 
bez motywu 

- W procesach o morderstwo z reguły motyw jest znany, na
tomiast brak często danych o przebiegu zbrodni. W przypa
dku zabójstwa 12-letnlego Krzysia D. sąd nie znajduje moty
wu tej - wyjątkowo okrutnej I naj cięższej zbrodni - mówił sę
dzia Adam Kabzlński w uzasadnieniu wyroku skazującego 
Mariana B. na 25 lat więzienia. 

Wczoraj Sąd Wojewódzki w Kiel
cach wydał wyrok na małżeństwo 
Mariana i Bogumiłę B. oraz ich 
sąsiada Mariusza B., oskarżonych 
o udział w zabójstwie 12-letniego 
Krzysztofa O. Zbrodni dokonano 
22 września 1997 roku. Ofiara od 
czwartego roku życia wychowy
wała się u wujostwa B. w Jarząbiu 
(gm. Radoszyce), które na utrzy
manie chłopca otrzymywało pie
niądze od jego babki. 

W śledztwie ustalono, że feralne
go dnia Marian B. był bardzo pija
ny. Do gospodarstwa B. przyjechał 
też Mariusz B., ale był z Bogumiłą 
w letniej kuchni. W pewnej chwili 
usłyszeli krzyk i wołanie o pomoc. 
Weszli do mieszkania . Marian B. 
trzymał sznurek zaciśnięty na szyi 
chłopca, który cicho charczał . Nie 
wiadomo, czym Krzyś naraził się 
wujowi. Bogumiła B. i Mariusz B. 
pomogli w wyniesieniu zwłok i za
kopaniu ich. Potem upozorowano 
zaginięcie chłopca, a pomieszcze
nie gdzie wydarzyła się zbrodnia, 
wybielono i wymyto. 
Taką wersję przedstawił Mariusz 

B., zaś małżeństwo B. wszystkie
mu zaprzecza i nie przyznaje się 
do winy. 

Sąd Wojewódzki w Kielcach uz
nał wczoraj Mariana B. za win
nego popełnienia zbrodni i skazał 
go na 251at pozbawienia wolności 
i 10 lat pozbawienia praw publicz
nych. Jego żona, która w procesie 
odpowiadała z wolnej stopy, 
otrzymała karę 4 lat więzienia i po 
ogłoszeniu wyroku została na sali 
sądowej tymczasowo aresztowa
na. Mariusza B. skazano na 2 lata 
więzienia. Wyrok nie jest prawo
mocny. 

- Zasadniczy dowód w tej spra
wie to wyjaśnienia współoskarżo
nego Mariusza B. , którym sąd dał 
wiarę, gdyż były one bardzo 
szczegółowe, przekonujące do te
go stopnia, że aż tchnące naiwno
ścią. szczere aż do bólu - mówił 
sędzia Adam Kabziński, przewod
niczący składu orzekającego. -
Mariusz B. pomógł w ukryciu 
zwłok chłopca, bo jak mówił, chciał 
w Marianie B. mieć człowieka 
.całkowicie podległego·, przyznał, 
że z jego pomocą chciał popełnić 
inną zbrodnię . Mariusz B. nie miał 
powodów do fałszywych pomó
wień małżeństwa B. 
Sędzia wskazywał na okrucień

stwo zbrodni, jakiej dokonano. -

Uwaga! 

Możemy tylko domniemywać, że 
motywem była ogólna niechęć 
Mariana B. do krewniaka - mówił 
przewodniczący. - Podczas wyjaś
nień oskarżony nigdy nie powie
dział o ofierze .Krzyś, Krzysio· . Za 
każdym razem mówił o nim .to 
dziecko·, tak jak o przedmiocie. Z 
akt sprawy wynika, że Marian B. 
cały świat dzielił na Jego rzeczy" i 
.nie jego rzeczy". Ten sposób wi
dzenia świata determinował jego 
stosunek do Krzysia. Nie darzył go 
sympatią. często karcił za nie zga
szone radio czy zaświecone 
światło . 
Jedyną okolicznością łagodzącą 

dla Mariana B. był fakt, iż czynu 
dopuścił się w stanie ograniczonej 
poczytalności. To spowodowało, 
że wymiar sprawiedliwości nie 
sięgnął po karę dożywocia . 

- Mimo że Krzyś był siostrzeń
cem Bogumiły B., żył z nią 81at pod 
jednym dachem i mógł być jej opa
rciem na przyszłość, nie wywołało 
to u niej odruchu ratowania dzie
cka - mówił sędzia . - Nie stanęła w 
obronie 12-latka. Pomagała w 
ukryciu ciała . 

Na łagodny wymiar kary dla Ma
riusza B. wpłynął fakt, że przy
czynił się on do ujawnienia 
zbrodni i szczegółowo . opisał 
zdarzenia. - W oskarżonym obu
dziło się sumienie, to świadczy o 
resztkach człowieczeństwa, ja
kie zachował - powiedział sędzia 
Kabziński. 

Magdalena FUDALA 

Niepow arzolna szansa! 

Biały uśmiech natychmiast i na długo! 
Nasz portner . dentyslo - PrzywlOO noturolnq biel Twoim zębom, o 

. blenda-miiiJf/l 
- -

medlcwhlte 

pomoie a IQ utrzyma!l 

W poniżej wymienionym gabinecie denlyslyanym, w okresiII od 9 XI do 6 XII '98 możesz um6wił si,* no 

bezpłatny przegląd . 
i czyszczenie zębów z osadu i kamienia' nazębnego! 

Musisz ze sobq zabrał jedynie paragon zaKupu i korlpnowe opakowanie po po~cie. 

PRYWATNA PRZYCHODNIA STOMATOLOGlUNA 
P.W. MOTO-MED 

Kielce, ul. Słoneczna l, leI.: 34 511 47 

r!f leaenie dzied i dorosłych (nO/kozo) 
r!f Chirurgio (jm~onty, lasery) 
r!f Rlg zębów (panoramo) 
r!f Pracownio profetyczno (profezy natychmiastowe, szkielety, porcelana, lyIon) 

Posty Blend-a-med - używane i zalecane przez lekarzy stomatologów 

* Twoja wizyta mole odbył si, w tiqQu mies!qco od daty umówienia, tj. da 6 I '99 r. 

W przypadku braku wolnych lermin6w sl:.ontaKluj się z naszq infaliniq. 

Bezpłatna infalinia: 0.800 120 330 ł 
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Wahadłowiec "Discovery" wylądował 

Szczęśliwy powról seniora 
- Starano się zamknąć mi usta -
mówił ks. Jankowski 

Kazanie po przerwie 
W sobotę w południe czasu lokal

nego wylądował na przylądku Ca
naveraJ na Florydzie wahadłowiec 
kosmiczny "Discovery". W skład 
załogi promu wchodził 77 -letni 
.John Glenn, legenda amerykań
skiej astronautyki. 

Fot. PAP/ CAF 
n-letni astronauta John 

Glenn wychodzi z samolotu 
transportowego w Kennedy 
Space Center na Florydzie prze
dwczoraj po wylądowaniu 
wahadłowca Discovery, który 
odbył dziewięciodniową misję 
w Kosmos. 

Tragiczna 
ucieczka 
nastolatków 

Dwie piętnastolatki zginęły, a 
czworo innych nastolatków zo
stało ciężko rannych w wypadku 
drogowym, do którego doszło w 
nocy z soboty na niedzielę w By
tomiu. Samochód, którym jecha
li, był ścigany przez policję. 

Jak poinformowała rzecznik Ko
mendy Wojewódzkiej Policji w Kat()o 
wicach nadkomisarz Alicja Hytrek, 
ok. godz. trzeciej policjanci usiłowali 
zatrzymać do kontroli drogowej ,po
loneza·, wjeżdżającego do Bytomia 
od strony Tamowskich Gór. 

Samochód jednak nie zatrzymał się, 
ale z dUŻą prędkością zaczął uciekać, 
niemal taranując radiowóz. Policjanci 
podjęli pościg. Ustalono, że .polonez" 
został pięć dni temu skradziony w Ty
chach. 
Uciekający z dużą prędkością sa

mochód uderzył w słup trakcji ele
ktrycznej. Okazało się, że jechało 
nim sześcioro nastolatków. 15-letnie 
Mariola i Ola zginęły na miejscu, a 
13-letni Krzysztof jest w sźpitalu w 
stanie krytycznym. 

Stan pozostałych trojga - 16-letnie
go Dawida, 17-letniego Mariusza i 
16-letniej Marleny jest ciężki. 

.Discovery", który krążyl wokół Zie
mi przez dziewięć dni, wylądował 
bez problemów. 

Glenn, po przywitaniu się z rodziną, 
przez najbliższe tygodnie poddany 
zostanie badaniom medycznym, do
tyczącym wpływu kilkudniowego lotu 
kosmicznego na jego organizm. 

36 lat temu 4(}./etni wówczas Glenn 
był pierwszym Amerykaninem, który 
okrążył kulę ziemską. 

Glenn został następnie senatorem z 
ramienia Partii Demokratycznej i ubiegał 
się nawet o urząd prezydenta. Jako 
siedemdziesięciolatek ponownie zgłosił 
się jako kandydat do wyprawy w kos
mos. NASA dlugo się wahała, ale w koń
cu wyraziła w styczniu tego roku zgodę. 

Dzięki udziałowi Glenna, lot .Disco
very· skupił na sobie zainteresowa
nie niespotykane od dawna w historii 
misji wahadłowców. Start obserwo
wał prezydent Bill Clinton z 
małżonką. 

W czasie lotu najstarszy astronau
ta świata był obiektem licznych eks
perymentów na wytrzymałość orga-

Fot. PAP/CAF 
Uczestnicy prokomunistycz

nej demonstracji w Moskwie w 
sobotę śpiewali pieśni rewolu
cyjne, niosąc portrety Lenina i 
Stalina w 81. rocznicę rewolucji 
październikowej. Kolumna liczą
ca około tysiąca demonstran
tów przemaszerowała ulicami 
rosyjskiej stolicy, wznosząc 
hasła nawołujące prezydenta 
Borysa Jelcyna do rezygnacji. 

Fot. PAP/ CAF 
Pomnik Józefa Piłsudskiego - dar Warszawy dla jej obrońcy przed 

najazdem bolszewickim w 1920 r. - został odsłonięty wczoraj w 
pobliżu Belwederu. Odsłonięcia dokonali Jadwiga Piłsudska
Jaraczewska, córka Marszałka, prezydent Warszawy Marcin 
Święcicki oraz przewodniczący Budowy Pomnika Jerzy Waldorff. W 
uroczystości wziął udział prezydent Aleksander Kwaśniewski. Na 
zdjęciu: (z lewej) córka Marszałka Jadwiga Piłsudska-Jaraczewska, 
Jerzy Waldorff i prezydent Aleksander Kwaśniewski. 

nizmu starszego człowieka. Badano, 
jak reagował na stres startu i lądowa
nia oraz warunki stanu nieważkości. 

Szef NASA Dan Goldin po udanym 
lądowaniu nie ukrywał radości. - Nie 
miałem bezsennych nocy. My w NA
SA wiemy, że lot kosmiczny łączy się 
z ryzykiem, ale czujemy się O.K. My, 
Amerykanie, jesteśmy niewiarygod-

nym narodem - jak coś sobie zama
rzymy, nic nie może nas powstrzy
mać - powiedział. 

Goldin oświadczył, że za 10-20 lat 
człowiek wyłąduje na Marsie. NASA 
ma nadzieję, że lot Glenna zwiększy 
poparcie społeczne dla wyasygno
wania nowych funduszy na badania 
kosmosu. 

Premier na posiedzeniu władz AW "Su i UW 

Koalicja bezpieczna 
Premier Jerzy Buzek przybył na 

wczorajsze współne posiedzenie 
władz klubów parlamentarnych AW 
"S" i UW. 

- Jestem przekonany, że wypracuje
my rozwiązanie, które będzie do za
akceptowania przez oba ugrupowania 
koalicyjne - powiedział Buzek dzienni
karzom przed wejściem na spotkanie. 

Premier podkreślił, że koalicji nie gro
zi rozłam . Mówił, że także w przeszłości 
istniały różnice zdań między AW ,S· i 
UW. - Może nie były one tak widoczne 
jak tym razem, ale one już były. To nie 
jest nic nadzwyczajnego - uspokajał. 

Buzek dodał, że nie podzielał emo
cji związanych z poparciem przez 
posłów AW .S ' - wbrew stanowisku 
rządu - poprawek do ustawy podatko
wej. - Tego typu emocje, jakie pano
wały w piątek, nie mogą przeszkodzić 
tej koalicji i nie przeszkodzą. To nie 
było głosowanie przeciWkO rządowi. 
Był to wyraz ogromnych przekonań, 
że jakieś sprawy trzeba załatwić -
oświadczył premier. 

Po rocznym zakazie głoszenia 
homilii ks. Henryk Jankowski 
wygłosił wczoraj pierwsze kaza
nie w gdańskiej bazylice pw. Św . . 
Brygidy. - Z obowiązku głosze
nia prawdy nikt mnie zwolnić 
nie może-powiedział prałat. 

- Ci, którzy najbardziej zajadle . 
atakowali słowa prawdy i przestr()o 
gi, zza oceanów uczyli nas, jak 
mieszkać w n.aszym domu, sami 
swe życie opierają na kłamstwie i 
zdradzie - powiedział ks. Janko
wski. 

- Słyszę głosy nawołujące do uci
szenia niepokornego proboszcza 
z parafii pw. Św. Brygidy, lecz po
wtarzam po raz kolejny: polityka to 
dbanie o dobro wspólne - kontynu
ował gdański prałat, podkreślając, 
że .obowiązkiem kapłana jest tak
że dbanie o wspólne dobro·. 

W swoim pierwszym po przerwie 
. kazaniu Jankowski powiedział też, 

że "żądania eksterytorialności 
Oświęcimia przypominają postu
laty hitlerowców z 1939 r.". 

- Pamiętacie zapewne powody, 
dla których starano· się zamknąć 
mi usta. Czyż dzisiaj obserwując 
pracę rządu, który niewątpliwie 
odniósł wiele sukcesów i za
początkował najistotniejsze dla 
naszego państwa reformy, nie ma-

Pięcioro Polaków zginęło 

Fot. PAP/ CAF 

Dramat na zakręcie 
Pięcioro Polaków zginęło, a 23 

zostało rannych na Słowacji w 
wypadku tureckiego autobusu. 
Do tragedii doszło w sobotę 
wieczorem w miejscowości 
Krupina, 40 k(l"l na południe od 
Zvolenia. 

Jak poinformowała konsul Am
basadyRP w Bratysławie Urszula 
Szultek-Śliwińska, szczegółowy
mi danymi dotyczącymi ofiar wy
padku, listą rannych i stanem ich 
zdrowia dysponuje dyżurny MSZ 
w Warszawie. 

Autobus, według informacji poli
cji w Zvoleniu, kursował na regu
larnej trasie Warszawa - Stambul. 
Wśród, w większości ciężko ran
nych, którzy leżą w szpitalach 
Krupiny, Zvolenia, Levic i Bań
skiej Bystricy, jest także turecki 
kierowca. 

Jak wynika ze wstępnych usta
leń, autokar jadący szosą pier
wszej klasy na łagodnym zakręcie 
w prawo zjechał w rów na poboczu 
i kozio/kowal. Przód autobusu z()o 
stał zmiażdżony. 

Przyczyna wypadku nie jest jesz- , 
cze znana, aczkolwiek policjanci 
podkreślają, że jeśli tragedia nie 
została spowodowana przez wadę 
techniczną pojazdu - można mó
wić jedynie o błędzie kierowcy. W 
sobotę w środkowej Słowacji była 
słoneczna pogoda. Wieczorem na 
jezdni nie było g%ledzi. 

Na razie nie udało się ustałić, ilu 
ludzi i jakiej narodowości podróżo
wało tym autobusem. 

Chciał się napić wina 

my wrażenia, że wiele się nie po
myliłem? - pytał wiernych prałat. 
Trzecięgo listopada ubiegłego 

roku metropolita gdański abp Ta
deusz Gocłowski powierzył na je
den rok obowiązek głoszenia ka
zań w bazylice pw. Św. Brygidy ks. 
Tomaszowi Czapiewskiemu, pro
fesorowi Gdańskiego Seminarium 
Duchownego. Ks. Jankowski p()o 
zostal proboszczeITI parafii pw. 
Św. Brygidy. 
Bezpośrednią przyczyną dekretu 

gdańskiego metropolity było kaza
nie wygłoszone przez ks. Janko
wskiego 26 października 1997 r., 
w którym prałat stwierdził, m.in. że 
.nie można akceptować mniejsz()o 
ści żydowskiej w naszym rządzie". 

Fot. PAP/CAF 

Pierwszy w Polsce naturalny 
poród dziecka u kobiety z 
przeszczepioną wątrobą odbył 
się w II Klinice Instytutu 
Położnictwa i Ginekologii AMG 
w Gdańsku. Młoda mama 
Elżbieta Turska, po dokonanej 
przed dwoma laty w Berlinie 
transplantacji wątroby, byfa 
ostrzegana przez, lekarzy, że 
ciąża może spowodować 
niebezpieczne dla jej zdrowia 
komplikacje. Stało się inaczej. 
Synek Mikołaj w chWili 
urodzenia ważył 3900 gramów. 
Na zdjęciu: Elżbieta Turska po 
raz pierwszy trzyma w ramio
nach swojego synka. 

Nowym przewodniczącym 
CDU został w sobotę 56-/etni 
Wolfgang Schaeuble (na 
zdjęciu z lewej), zarazem szef 
frakcji CDU/CSU w Bundesta
gu. Na nadzwyczajnym 11. zjeź
dzie CDU zakończyła się 25-let
nia epoka Helmuta Kohla (z pra
wej). Po wrześniowej poraźce 
wyborczej 68-Ietni Helmut Kohl 
zrezygnował z przywództwa. 
Jednogłośnie wybrano go zaś 
na honorowego przewodniczą
cego partii. Pozostał teź zwy
kłym deputowanym do Bunde
stagu. 

We,dług wstępnych ocen, obra
żenia większości pasażerów wy
magać będą wielomiesięcznego 
leczenia. W kilku przypadkach po
licja - na podstawie informacji le
karzy - mówi o trwałym kalectwie. 

Z widłami do kościoła 

Czy Bagsik wyjdzie dziś na wolność? 

. Uzbrojony w widły mężczyzna 
wtargnął w sobotę do kościoła 

Kaucja wplacona 
Klub Kapitału Polskiego 

wpłacił dwa mln zł kaucji za wyj
ście z aresztu Bogusława Bag
sika - poinformował w sobotę 
rano jego obrońca mecenas Mi
rosław Brych. 

Kaucja została wpłacona w 
piątek po południu. 

Bagsik będzie mógł wyjść z are
sztu najwcześniej w poniedziałek, 
ponieważ wpłacone pieniądze nie 
dotarły jeszcze na konto sądu, a 
przed jego zwolnieniem trzeba do
pełnić kilka formalności : wypisać 
protokół poręczenia majątkowe
go, nakaz zwolnienia z aresztu 
oraz zawiadomić Straż Graniczną 
o zakazie opuszczania RP nałożo
nym na Bagsika. 

Brych powiedział PAP, że nie mo
żna całkowicie wykluczyć ewen
tualnego opóźnienia operacji ban
kowych. Mogłoby to spowodować, 
że kaucja wpłynie dopiero we wto
rek. Jednak - jego zdaniem - jest to 
mało prawdopodobne. 

Nakaz zwolnienia z aresztu , 
który jest podstawą do uwolnie-

." I 

nia Bagsika, może zostać wysta
wiony dopiero wtedy, gdy prze
lew trafi na konto sądu . Jeśli o 
północy 10 listopada pieniędzy 
nie byłoby na koncie, pozwolenie 
sądu straciłoby moc i Bagsik po
zostałby w areszcie. Decydująca 
jest data wpływu sumy na konto 
sądowe'. 

Kaucja będzie oprocentowana a 
vista, a odsetki będą należeć do 
składającego poręczenie . 

Przed wypisaniem nakazu Straż 
Graniczna zostanie powiadomi()o 
na o nałożonym przez sąd na Bag
sika zakazie opuszczania teryto
rium RP - niezależnie od tego, ja
kim paszportem by się legitymo
wał. 

We wtorek Sąd Najwyższy ma 
rozpatrywać złożony w czerwcu 
wniosek prokuratury o przedłuże
nie Bagsikowi aresztu do 8 lutego 
1999 r. Jeśli SN we wtorek będzie 
wiedział, iż kaucja jest już na kon
cie SW, nie zajmie się wnioskiem, 
tylko formalnie przedłuży areszt 
do 10 listopada (czas poprzednie-

go okresu aresztu minął w sierp
niu). 

Proces Bagsika oraz czworga in
nych osób toczy się od lutego tego 
roku. Bagsik jest oskarżony o za
garnięcie z polskich banków 
ponad 420 mln zł za pomocą tzw. 
oscylatora, czyli wielokrotnego 
oprocentowania tych samych pie
niędzy w różnych bankach. Inne 
zarzuty to: zabór mienia spółki 
"Art-B' o wartości 120 mln zł; 
działanie na szkodę spółki ; łapów
karstwo oraz poświadczenie nie
prawdy. Bagsik, któremu grozi do 
15 lat więzienia, odpiera zarzuty. 
Twierdzi, że .oscylator" był całko
wicie legalny. 

Bohaterowie najgłośniejszej afe
ry finansowej w III RP Bagsik i An
drzej Gąsiorowski uciekli z Polski 
do Izraela latem 1991 r. Bagsika 
zatrzymano w czerwcu 1994 r. na 
lotnisku w Zurychu w Szwajcarii. 
Od czasu ekstradycji do Polski w 
lutym 1996 r. Bagsik przebywa w 
polskim areszcie. 

- - --- StronęllrzyQotowańo-na p"Olfstawi~fj'ffa{el'iarow-PAP -- ----- --.--------

w Zarzeczu na Rzeszowszczyź
nie podczas wieczornej mszy 
świętej. Zaatakował odpra
wiającego nabożeństwo księ
dza, wytrącając mu z ręki kielich 
z winem mszalnym - poinformo
wał oficer dyżurny rzeszowskiej 
policji. 

Pod koniec mszy, odpraWianej 
przez księdza Józefa Galantego, 
do kościoła wtargnął mężczyzna 
umazany na twarzy krwią. W rę
kach trzymał widły. Wierni zdołali 
odebrać mu widły, ale intruz uwolnił 
się, zbliżył do ołtarza i wytrącił księ
dzu kielich z winem mszalnym. 
Obezwładniony i wyprowadzony 

ze świątyni przez wiernych napa
stnik oświadczył, że jest zarażony 
wirusem HIV. Twierdził, że chciał 
się napić mszalnego wina. 

Policja odwiozła napastnika do 
szpitala psychiatrycznego w Ja
rosławiu. Okazał się nim 36-letni 
mieszkaniec Czudca. 

- -- - - -- - - -----
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"Przywitanie" na kieleckim dworcu. 

Mercedes-Benz 

Zapraszamy do autoryzowanego punktu sprzedaży i serwisu Mercedes-Bellz P«ska; 
Dealer: Kielce, Kielce Centrum Service Sp. z 0.0., ul. Zagnańska 27~ 041/ 368 48 03. 

infolinia: 0-800-120276 

FOTOREPORTAŻ STRONA 5 

Fot. A. Piekarski Fot. S. Staciulra 
Na trybunach zasiadło 6 tysięcy widzów. W Kielcach najwięcej od kilku lat. 

Takiej mobilizacji sił policji 
kielczanie nie widzieli od kilku lat 

Mecz piłkarski 1/8 Pucharu 
Polski Korona Kielce - GKS 
Katowice był w Kielcach wiel
kim wydarzeniem nie tylko dla 
kibiców. W sobotę kielczanie 
mogli oglądać pokaz siły w 
wykonan iu policjantów, któ
rzy prowadzili na stadion i po
tem nadzorowali na meczu 
grupę k ibiców z Katowic. Wo
zy opancerzone, policjanci w 
specjalnym rynsztunku - tego 
nie było na naszych ulicach 
od lat. Działania policjantów 
były uzasadnione, od dawna 

stadion sportowy w Kielcach 
nie zgromadził takiej jak w so
botę liczby widzów - aż 6 ty
sięcy. Już na stadionie do
chodziło do słownych zacze
pek, w drodze powrotnej z me
czu na dworzec doszło nawet 
do szarpaniny pomiędzy 
pseudokibicami obu ze
spo/ów. Na szczęście policja 
sprawnie i szybko interwenio
wała . 

Fot. A. Pidarski 
Policjanci wykorzystali bardzo rzadko ostatnio utywane samocho-

dy, _ __ _ 
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Marzą o ambulansie z "Ostrego dyżuru" 

Gotowi na każde 
zawołanie 
są nieodłączńą częścią ekip ratunkowych, wyruszających na wez

wanie do chorego - kierowcy karetek, którym najbardziej marzy się ... 
superkaretka. 

badania specjalistyczne. Najgor
sze są zgłoszenia do groźnych wy
padków drogowych. Pamiętamy 
jedno takie zdarzenie, kiedy w wy
padku uczestniczyły 4 :;;amocho
dy, a cięźkich obrażeń doznało 5 
osób. Ten ruch, krzyk, widok ludzi 
uwięzionych w przewróconym po
jeździe ... tego się nie zapomina. 
Żeby tylko karetki były w lepszym 
stanie technicznym - twierdzą 
zgodnie wszyscy trzej kierowcy. - I 

W pogotowiu ratunkowym w Przy
susze pracuje ich jedenastu. W bu
dynku niedawno zakończono re
monl Kierowcy karetek mają dzięki 
temu estetycznie wządzone pomie
szczenie, gdzie mogą .złapać od
dech" między jednym wyjazdem w 
teren a drugim. Na jednym z dyżurów 
zastajemy trzech kierowców: Kazh · 
mierza Dubaja, Andrzeja Sadalskie
go i Józefa Antoniaka. ROzmawiają, 
wypełniają karty przejazdów. Chwila 
spokoju,zanim dyspozytorka wezwie 
któregoś z nich: Wykorzystuję tę 
chwilę, by wIąc:z.yć się do rozroowy .. 

- Jak długo pracujecie panowie w 
przysuskim pogotowiu ratunko
wym? 

- W moim przypadku to już 32 la
ta - odpowiada Kazimierz Dubaj. -
A ja 25 - dodaje Andrzej Sadalski. -
Noaja 14-wtrącaJÓzefAntoniak. 
Na pytanie, czy jako zawodowi 

kierowcy zamieniliby karetkę po
gotowia na inny samochód, zgod
nie odpowiadają, że nie. 

- Jazda karetką to coś zupełnie 
innego niż jazda innymi samocho
dami. Człowiek wie, że od niego 
zależy czyjeś zdrowie czy życie -
mówi jeden z moich rozmówców. -
Wyjazdów jest wiele i zdarza się, 
że w czasie dyżuru jedna karetka 
wyjeżdzi do 400 kilometrów. Teren 
jest rozległy, a i wezwań nie braku
je - dodaje kolejny. - Tyle że dziś 
generalnie żaden kierowca na dro
dze nie respektuje karetki jadącej 
na sygnale. Trochę zmieniły się w 
tym względzie przepisy drogowe, 
ale tak czy inaczej , bardzo utrud
nia nam to pracę. Sytuacja, kiedy 

Nojtońszo Hurtownio 
Odzieży Używonej 

- możliwość przejrzenia towaru 
- rabaty 5-10% przy zakupie 

większych ilości 

SkarZysko-Kam. , ul. Żurawia 1 
godz. 7-22 

tel. (041) 251-05-89 

ZAPRASZAMY i 

jedziemy na przykład.do wypadku 
drogowego i blokuje nam przejazd 
wymijający nas sznur samocho
dów, jest bardzo stresująca . Zda
rzają się też zgłoszenia zupełnie 
bezpodstawne. Bo jak inaczej na
zwać takie, kiedy młody mężczyz
na wzywa karetkę, bo ma ... 38 sto-

Fot. A. Piekarski 
Takie zdarzenia to codzienność w pracy załóg pogotowia 

ratunkowego. Wczoraj o godzinie 13 na chodniku przy skrzyżowa
niu ulic Bodzentyńskiej i Kościuszki w Kielcach leżał człowiek. Z po
mocą pospieszyła mu załoga karetki pogotowia ratunkowego, prze
jeżdżająca tym traktem. Niemłody mężczyzna, wyglądający na dena
ta, jak się okazało, spał snem głębokim po alkoholowym zamrocze
niu. 

pni temperatury. Rocznie wyjeż
dżamy do zachorowań i wypad
ków ponad 3 tysiące razy, a około 
3,5 tysiąca wyjazdów to przede 
wszystkim przejazdy z chorymi na 

źeby tak móc przesiąść się do am
bulansu jak z .Ostrego dyżuru·, i 
na wezwanie pojechać taką super
karetką - wzdychają tęsknie. 

AnnaJACOBI 

SPRĘ ARK I 
wraz z wyposażeniem dodatkowym 

- uszczelniacze, kleje, środki smarujące firmy LOCTlTE 
- układy pneumatyki i elementy hydrauliki si/owej 
- zszywacze tapicerskie i szybkozłąqki 
- wiertarki, wkrętaki i przewody pneumatyczne 
- filtry do chłodziw obróbczych i gwinciarki . 
stołowe 

- urządzenia do piaskowania 
- agregaty prądotwórcze 

FARGE 

Do Komendy Rejonowej Policji w Tarnobrzegu zgłosiła się 18-let
nia dziewczyna i złożyła zawiadomienie, iż została zgwałcona w noc
nym lokalu przez dwóch mężczyzn. Natychmiast wszczęto docho
dzenie. Dziewczynę skierowano na badania lekarskie, a obu męż
czyzn podejrzanych o gwałt zatrzymano. Oprócz policjantów do 
sprawy tej została zaangażowana prokuratura, a następnie sąd, któ
ry przystąpił do rozpatrywania wniosku o tymczasowe aresztowanie 
delikwentów. W tym momencie, po trzech dniach od zdarzenia, dzie
wczyna~mienita zdanie i oświadczyła, że nie chce, aby gwałciciele 
zostali ukarani. 

Ponieważ ściganie za gwałt mo
że odbywać się wYłącznie na 
wniosek pokrzywdzonej, sprawę 
umorzono. - Nadaremnie kilka 
osób z org-anów ścigania - mówią 
prowadzący dochodzenie - zo
stało oderwanych od innych 
spraw, a prokuratura poniosła pe
wne koszty związane z badaniami 
lekarskimi. 

Wydarzenia, które były przed
miotem dochodzenia, rozegrały 
się w nocy z 1 na 2 listopada. W 
dzień Wszystkich Świętych 18-let
nia Monika S. nie bardzo wie
działa, co zrobić z wolnym cza
sem. Wieczorem wybrała się więc 
do swojej koleżanki Sylwii D. Obie 
uradziły, że dobrze byłoby pójść do 
pijalni piwa, w której odbywają się 
dyskoteki i trochę się rozerwać. 
Było około godziny 21, gdy usiadły 
przy stoliku i zamówiły po kuflu 
złocistego trunku. Następnie jesz
cze po dwie kolejki. Czas płynął, a 
siedzącymi dziewczętami nikt się 
nie zainteresował. W pijalni nie 
było zresztą wielu konsumentów, 
może dziesięć osób. 

WPtATY W RATACH, JAZDY_OO 
FIAT UNO FIAT BRAVO 

Dopiero gdy zbliżał się czas za
mknięcia lokalu, przysiadł się An
drzej - znany dziewczętom pracow
nik pijalni i drugi miody mężczyzna 
także o imieniu Andrzej. Według 
późniejszych zeznań Moniki S., 
Andrzej O. zaproponował im, aby 
po zamknięciu lokalu chwilę pocze
kały na zewnątrz, a on je następnie 
wpuścity1nym wyjściem. Tak też się 
stało. Mężczyini-nie kryli swych za
miarów. Sylwia trzasnęła więc 
drzwiami i wyszła, zaś Monikę - jak 
twierdzi - złapał za rękę Andrzej R. i 
zaciągnął do pomieszczenia, w któ
rym znajdowała się rozłożona wer
salka. Polecił, by się rozebrała i do
dał, aby się nie bała, .bo na tym łóż
ku już niejedna dziewczyna leżała·. 
Gdy odmówiła, siłą zerwał z niej 
spodnie, rzuci! ją na wersalkę i do
konał gwałtu . Następnie gwałci! ją 
drugi z mężczyzn , a pierwszy przy
trzymywał za ręce. Monika twier
dziła, iż broniła się, wzywała pomo
cy, ale nikogo oprócz nich w budyn
ku już nie było. 

Rano Monika poszła do koleżan
ki i opowiedziała , co ją spotkało, a 

KRAKOWSKA OFICYNA 
WYDAWNICZA 

ZATRUDNI PRZEDSTAWICIELI 
HANDLOWYCH DO SPRZEDA2Y 

WIELOTOMOWYCH 
ENCYKLOPEDII 

NA TERENIE WOJ. KIELECKIEGO I 
I RADOMSKIEGO ~ 

PotAQANYSAMOGHÓD 
KONTAKT: KIELCE, UL PIOTRKOWSKA 

12. POK. 304, TEL. 344-18-79 
RADOM. UL STRUGA 60, POKÓJ 701, 

TEL 466-jjl 

HUMAN RESOURCES MANAGER 
Zadania: 

o tworzenie i implementacja narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi 

O planowanie ścieżek k~er 

O doskonalenie systemów motywacyjnych 

O prowadzenie okresowych ocen pracowników 

O realizacja procesów rekrutacyjnych 

O administracja spraw pracowniczych 

Miejscem pracy jest Cementownia Małogoszcz k. Kielc 

Wymagania: 

O co najmniej dwuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku 

O znajomość systemów zarządzania zasobami ludzkimi 

O praktyczna znajomość prawa pracy 

O dobra znajomość języka angielskiego 

O zdolność samodzielnego rozwiązywania problemów 

O umiejętność szybkiego uczenia się 

Osoby, które chciałyby realizować swoje aspiracje zawodowe w światowym koncernie oferującym swoim pracownikom możliwość profesjonalnych szkoleń w Polsce i za 

granicą, atrakcyjne wynagrodzeni<Xlraz pomoc przy ewentualnej zmianie miejsca zamieszkania prosimy o przesłanie listu motywacyjnego wraz z życiorysem z zaznaczeniem 

numeru referencyjnego 1I15/ED/98 na adres: 

DK Selection Sp. z 0.0.02-033 Warszawa, ul. Raszyńska 54, fax (022) 823 96 83, tel. (022) 668 64 81 

z .. =OoQl - • . ... itIłrIIrio'n; 

9 listopada 1998 r. 

następnie udała się na policję i 
złoźyła doniesienie (} gwałcie. Le
karz - biegły sądowy, który ją ba
dał, -znalazł na jej ciele siniaki 
mogące świadczyć, iz używano . 
wobec niej siły. Obu mężczyzn po
dejrzanych o gwałt, prawnie kWali
fikujący się jako zbiorowy; zatrzy
mano. Również oględziny lekar-

- śkie jednego z ~trzymanych męż
cZyzn dały pozytyWny wynik. Mo
nika S . zeznała bowiem, że bro
niąc się podrapat3 gO po szyi. W 
tej sytuacji prokurator zatrzyma
nym mężczyznom postawił zarzut, 
iż używając przemocy, a w szcze
gólności bijąc, szarpiąc, popy
chając, ściągając odzież, trzy- . 
mając za ręce, dopuścili się gwałtu 
.na Monice S. 

Podejrzani twie~dzili, że dziew
czyna zgodziła się na cieLesne 
zbliżenie, choć jeden z nich wyz
nał, iż płakała podczas nocnego 
zdarzenia. Prokurator wystąpił też 
do sądu o zastosowanie wobec 
obu podejrzanych tymczasowego 
aresztowania. Gdy sąd rozpatry
wał ten wniosek, do sali weszła na
gie Monika S. i oświadczyła, że 
podtrzymuje. swoje zeznania, ale 
pragnie wycofać wniosek o ściga
nie sprawców zgwałcenia. Jej 
oświadczenie zaprotokołowano_ 
Prokuratorowi nie pozostało nic in
nego, jak sprawę umorzyć. Podej
rzani opuścili salę sądową jako 
wolni od zarzutu dopuszczenia się 
gwałtu. Imiona i skróty nazwisk zo
stały zmienione. (KAL) 

CZYNNE PON - PT 9-17 SOB 9·13 
.' zaprasza na 

KURS PRAWA 
- JAZDY 

KAT. A, B. T oraz E do B 

ROZPOCZĘCIE KURSU 

9.11., godz. 16 

.Echo Dnia· i .Enigma· 
PRAVVO "'~ZDV 

ZE ZNIZKĄ 
Kupony. które uIcazywać się będą od ponie

dziallw do 8Oboty należy naldeit na kartk, pocz' 
tową I wysłać tub dosIan::zyt do Redakcji ,.Echa 
DnIa" najpófnieJ w środę do godz. 15.00 nasttp
nago tygodnia. W trakcie losowania wyłonimy 
nazwisI<a 3 osób, klÓfe otrzymają skierowania 
na IwIS prawa Jazdy w ..Erigrrue" z 50% ZOIŻką· 
Nazwiska zwyci,zców będą publikowane 
w katdy czwartek. ........... -........ . 
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Śladem zapomnianego pomysłu 

o y W AS FAL,. 
IA,.OPIO E 
Stare, zużyte opony bezużyte

cznie zalegają na wysypiskach 
śmieci. Czesław Nowocień z Ra
jca Szlacheckiego od początku 
lat 80. zabiega o wprowadzenie 
technologii dodawania 
łych opon do asfaltu. 

zuży-

nię, dyrektor departamentu wyja
śniał, że nikt nie przeprowadził ra
chunku ekonomicznego techno
logii. Dodatkowym utrudnieniem 
był brak segregacji zużytych opon 
na krajowych wysypiskach śmie
ci. 

System zbierania starych opon 
nie istnieje do dnia dzisiejszego, 
choć Andrzej Bińkowski z PUH 
,Centrum' przy ul. Kelles-Krauza 
w Radomiu wyjaśnia, że nie ma 
żadnych problemów ze zużytymi 
oponami. Nie musi nawet płacić za 

ich wywóz - zgłaszają 
się do niego prywatne 
firmy i odbierająje gra
tis. Co się z nimi dzieje 
dalej, nie wiadomo. 
Prawdopodobnie tra
fiają do cementowni 
,Górażdże' w Choruli , 
gdzie są surowcem 
energetycznym. Po
wstałe ze spalania pyły 
trafiają do produkcji 
klinkieru. Zdaniem An
drzeja Bińkowskiego , 

obecnie bieżnikowana 
jest tylko znikoma 
część zużytych opon. 
Kierowcy wolą kupo
wać nowe. 

Nie ulega jednak 
wątpliwości, że liczba 
zużytych opon wzrosła 
kilkakrotnie - wystarczy 
porównać zatłoczone 
ulice i drogi z lat 90., z 
niemal pustymi w la
tach 80. Największe 
wysypisko śmieci w 
województwie radom
skim znajduje się na 

Fot. P. Mazur Wincentowie. Prezes 

Wynalazca uważa, że 
po pokruszeniu starych 
opon samochodowych, 
wraz z kordem i os
nową na granulat o wie
lkości od 5 do 8 mm, no
wy materiał można do
dawać do gorącego as
faltu lub po sprasowa
niu produkować kostki 
brukowe o wymiarach 
30 na 40 cm, którymi 
można wykładać wiej
skie boiska szkolne i 
ścieżki rowerowe. Po
mysłem zainteresował 
się już na początku łat 
80. Urząd Gospodarki 
Materiałowej . Jednak 
po wprowadzeniu sta
nu wojennego liczba 
starych opon spadła z 
300-400 tys. ton rocz
nie do 150 tys. ton, czy
niąc wynalazek nie
opłacalnym . Powodem 
zmniejszenia liczby zu
żytych opon było wpro
wadzenie kartek na 
benzynę oraz wzrost li
czby bieżnikowanych 
opon, wobec braku no
wych w sklepach. Wy
dając negatywną opi-

Czesław Nowocień pierwszą odpowiedź od Urzędu Go
spodarki Materiałowej otrzymał w 1982 r. 

,Rad komu' Jerzy 
Gołębiowski powie-
dział . że opony samo-

Radość dla oka i kieszeni 

• 1200 x 1200 dpi 
• do 6 strJmin 
• CD-ROM Microgralx Windows Draw 6.0 
• opcja druku fotografICZnego 

DOSTĘ~NE W SIECIACH 
SPRZEDAZY DETALICZNEJ: 

GEANT, OFFICE CENTR E, OPTIMUS. 

Informacja o sieci punktów sprzed~ - bezpłatna infolinia 

• 600 x 600 dpi 
• 2 krążki CD-ROM: MicrografX Oraw 6.0 SE 

i Disney Print Studio 
• druk<manie na wstędze. kopertach 

i koszulkach 

• profeSjonalna Jak~ 
• 1200 x 1200 dpi 
• do 8 strJmin w druku mono 
• opcja druku fotografICZnego 

O 800 120 328 * sugerowane ceny detalICZne (zawierają VAn 

... - -- - -- - - -.- - - \ -- - -----

chodowe rzadko trafiają na wysy
pisko. Zużywane są przez cemen
townie jako paliwo zastępcze , 
wykładane sąnimi skarpy wiślane , 

z wiórów produkowane są szkolne 
bieżnie i wykładziny w magazy
nach. Jak się przypuszcza, wszy
stkie te zastosowania mogą zużyć 
jedynie około 15 proc. starych 
opon. Reszta prawdopodobnie le
ży w rowach i na składowiskach . 

Próby łączenia oponowego gra
nulatu z gorącym asfaltem wypadły 
pomyślnie . Najkosztowniejszą 
częścią wynalazku Czesława No
wocienia jest samo rozdrabnianie 
opon - ten proces technologiczny 
może powodować nieopłacalność 
wynalazku. Jak wiadomo, opony 
samochodowe są bardzo wytrzy
małe, a czołowe koncerny prześci
gają się w wynalazkach, mających 
na celu wzmocnienie ich konstru
kcji i niezawodności. Istnieje kilka 
metod rozdrabnia starych opon -
najlepsząjest kriotechnika. Polega 
ona na zamrażaniu opon ciekłym 
azotem i kruszeniu. Jest to jednak 
technologia pochłaniająca dużo 
energii. Kruszenie na konwencJo
nalnych urządzeniach wymaga 
ciągłego dozoru technicznego i 
wymiany ostrzy. 

Zdaniem Czesława Nowocienia, 
dodawanie oponowego granulatu 
na wierzchnią warstwę asfaltu, w 
ilości od 8 do 10 kg na metr kwa
dratowy, poprawiłoby jakość na
wierzchni dróg i rozwiązałoby 
problem zużytych opon. 

Zbigniew BĄK 

Disney Pńnt S!lJ(flO 
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_NOWOŚCI PORADY 
ca PKW otrzymuje 1650 USD do
datku, dowódca plutonu, lekarz 
czy inżynier - 950), 

Zasady służby żołnierskiej 
poza granicami kraju 

Od piątku 13 listopada br. zacz
nie obowiązywać rozporządzenie 
Rady Ministrów z 22 września 
1998 r. w sprawie pełnienia służby 
poza granicami państwa przez 
żołnierzy zawodowych. Roz
porządzenie to reguluje szcze
gółowe zasady i tryb postępowa
nia przywyznaczaniu żołnierzy za
wodowych do pełnienia służby po
za granicami państwa oraz organa 
wojskowe właściwe w tych spra
wach, uprawnienia i obowiązki 
żołnierzy oraz ich uposażenia i in
ne należności pieniężne. Decyzję 
o wyznaczeniu żołnierza do 
pełnienia służby poza granicami 
państwa podejmuje minister obro
ny narodowej. Następuje to po 
uzyskaniu zgody żołnierza oraz 
opinii Wojskowych Służb Informa
cyjnych i orzeczenia lekarskiego, 
stwierdzającego brak przeciw
wskazań zdrowotnych do pełnie
nia tej służby. Żołnierz może być 
odwołany do kraju w każdym cza
sie przez ministra obrony narodo
wej w przypadku: 

1) niewywiązywania się z zadań 
służbowych lub nienależytego ich 
wykonywania, stwierdzonego w 
opinii służbowej , 

2) prawomocnego ukarania za 
przewinienie dyscyplinarne albo 
skazania za przestępstwo lub uka
rania za wykroczenie, w tym skar
bowe, albo też zawieszenie w 
czynnościach służbowych, bądżw 
razie uprawdopodobnionego po
dejrzenia popełnienia czynu, który 
jest zabroniony pod grożbą kary 
według prawa państwa pobytu, 

1) bezpłatne zakwaterowanie i 
wyżywienie, na zasadach i według 
norm określonych przez ministra 
obrony narodowej w odrębnych 
przepisach, 

2) jednorazowa należność pie
niężna, 

3) dodatek zagraniczny, 
4) dodatek wojenny (3 USD za 

każdy dzień faktycznego przeby
wania w strefie działań wojen
nych), 

5) walutowy dodatek rodzinny 
(na zasadach i według stawek sto
sowanych w stosunku do pracow
ników polskich placówek dyp
lomatycznych i urzędów konsular
nych), 

6) umundurowanie, wyekwipo
wanie i uzbrojenie, na zasadach i 
według norm określonych przez 
ministra obrony narodowej wodrę
bnych przepisach, 

7) bezpłatne badania lekarskie, 
leki i artykuły sanitarne, 

8) bezpłatny przewóz, 
9) urlop zdrowotny po powrocie 

do kraju, po zakończeniu służby, 
10) świadczenia odszkodowaw

cze w razie wypadku lub choroby 
pozostającej w związku z pełnie
niem służby. 

Do rozporządzenia zamieszczo
no cztery załączniki : 

1 ) tabela stawek dodatku zagra
nicznego dla żołnierzy zaj
mujących stanowiska służbowe w 
kwaterach głównych, dowó-

"Echo kierowców" 

dztwach i sztabach misji specjal
nych organizacji międzynarodo
wych i sił wielonarodowych (np. 
szef sztabu otrzymuje 2500 USD 
dodatku miesięcznego, kancelista 
misji specjalnej - 700 USD), 

2) tabela stawek dodatku zagra
nicznego dla żołnierzy 
wchodzących w skład polskich 
kontyngentów wojskowych (PKW) 
w misjach specjalnych Organizacji 
Narodów Zjednoczonych (dowód-

3) tabela stawek dodatku zagra
nicznego dla żołnierzy 
wchodzących w skład PKW w mi
sjach specjalnych sił wielonarodo
wych (dowódca PKW otrzymuje 
1800 USD dodatku, dowódca dru
żyny - 850), 

4) tabela stawek uposażenia wa
lutowego dla żołnierzy pełniących 
służbę na stanowiskach służbo
wych w polskich przedstawiciel
stwach wojskowych przy organi
zacjach międzynarodowych i mię
dzynarodowych dowództwach 
wojskowych oraz bezpośrednio w 
strukturach tych organizacji i do
wództw. 

/lNFORl 

Humor dnia 
A CO PAN POTRĄI="l 

.p02A PR2YKLA\SKIIf.JA~IEM~ 

Rys. M. Du/ęba 

* wniosku państwa, w którym 
działa misja specjalna organizacji 
międzynarodowej albo misji spe
cjalnej organizacji międzynarodo
wej, w której żołnierz pełni służbę, 

* wniosku żołnierza albo 
* potrzeb sił zbrojnych. 

Uwaga na pieszych! 
Żołnierz przez cały czas pełnie

nia służby zachowuje wszystkie 
uprawnienia i świadczenia, 
przysługujące mu z tytułu pełnie
nia czynnej służby wojskowej na 
ostatnio zajmowanym w kraju sta
nowisku służbowym , z uwzględ
nieniem powstałych w tym czasie 
zmian mających wpływ na te upra
wnienia albo na prawo lub wyso
kość tych świadczeń . Ponadto 
żołnierzowi przysługują: 

Przypominamy o zachowaniu 
szczególnej ostrożności o 
zmroku. O tej porze dnia piesi są 
mało widoczni. Dlatego należy 
zwolnić szczególnie przed prze
jściami i w okolicy szkół. 

W Kielcach kierowcy nie za
wsze zdejmują nogę z gazu na 
widok przechodzącego przez 
jezdnię pieszego. Tak jest np. 
na ulicy Jesionowej przy zale
wie . Nie dość , że jadącytamtę-

Angielski bez problemu 
Czytaj w "Echu Dnia, słuchaj w 

Radiu "Kielce", o gdz. 15.55, 
19.50 

I'd bet my last dime that you're 
waiting for your first breakfast 
in New Mexico. 
Jeśli byś się założyła o to, że cze

kam na pierwsze śniadanie w No
wym Meksyku, to masz wygraną w 
kieszeni. 

You have to be careful with the 
spicy food here. 
Obiecuję , że będę ostrożny. 

Wciąż pamiętam przygodę z Tex
Mexem. 

You'd betterwait for me to hel p 
you order. 

Nie będę niczego zamawiał bez 
ciebie. 

That's good, because we're 
not crossing many rivers here. 

Mam nadzieję, że będę mógł popijać 
jedzenie jakimś sokiem, a nie \\OOą z 
rzeki, jak mi już proponowałaś. 

Let's take a look on your map. 
Którędy będziemy przejeżdżać? 
We will be passing through the 

Northeast, Northcentral, Cen
tral and the Northwest parts ot 
the State. 

Poczekaj, zaczynamy od 
północno-wschodniej części, póź
niej północnocentralna, centralna i 
wyjeżdżamy p6łnocno-zachodnią 
stroną stanu. 

" 

That's right, Northeast, North
central, Central and Northwest. 

A pierwsze miasto już za kilka mil 
i nazywa się Tu ... 

The first city we'lI stop at is Tu
cumcari. 
Właśnie to chciałem powiedzieć. 

KOZIOROŻEC. Ranek nie bę
dzie sprzyjał pracy. Życiową ener
gię odzyskasz w południe i wszy
stko przebiegać będzie sprawnie. 

WODNIK. Wydajna praca spra
wiać będzie dziś wielu z Was przy
jemność. Wzrośnie odpowiedzial
ność i poczucie obowiązku. 

RYBY. Rozsądek pomoże Ci 
uniknąć problemów, wynikających 
ze zbyt pochopnego, nie zawsze 
przemyślanego działania . 

BARAN. To dobry dzień na 
załatwian ie trudnych spraw, 
szczególnie związanych z doko
nywaniem różnych zmian. 

dy kierowcy w ogóle nie zwalniają 
na widok pieszych, to jeszcze 
trąbią na przechodzących przez 
jezdnię . Ostrożność trzeba zacho
wać również na ul. Warszawskiej 
na odcinku od Orkana do Jesiono
wej oraz na całej Grunwaldzkiej. 
Pamiętajmy o zachowaniu 

ostrożności w pobliżu szkół. 
Dzieciaki wracają do domu już o 
zmroku. Niestety, nie wszystkie 
dzieci wyposażone są w elemen
ty odblaskowe. Stąd apel do ro
dziców, aby jak najszybciej takie 
gadżety zakupili i przyczepili do 
kurtek i tornistrów. Kierowcy 
jadący drogą nr 7 Warszawa -
Radom - Kielce - Kraków niech 
nie dają się spychać na pobocza 
przez wyprzedzających . na trze
ciego". Pamiętajmy o dziecia
kach wędrujących krawędziąjez
dni. 

Przed nami świąteczna środa . 
Kierowcy ciężarówek niech zapla-

BYK. Dobry nastrój i optymisty
czne podejście do życia zwiększą 
skuteczność Twojego działania 
we wszystkich sferach. 
BLIŹNIETA. Efekt rozmów, na 

których tak bardzo Ci zależy, może 
być znikomy. Przygotuj się na taką 
ewentualność. 

RAK. Zdaje się , że będziesz mu
siał zająć się czymś, czego bardzo 
nie lubisz. Cóż, życie nie zawsze 
rozpieszcza. 

LEW. Zdecyduj. Wyjazd czy pil
nowanie ważnych Interesów? I tak 
źle, i tak niedobrze. Ale nie roz
dwoisz się ... 

nują sobie podróż tak, aby nie mu
sieli zjeżdżać na parking z powodu 
ograniczeń w ruchu TIR-ów. Sa
mochody o wadze powyżej 12 ton 
będą miały zakaz poruszania się 
po drogach we wtorek od godz. 18 
do 22 oraz w świąteczną środę od 
godz. 7 do 23. 

Kilka słonecznych dni sprawiło, 
że zapominacie o obowiązkowym 
włączaniu świateł również za dnia. 
Tymczasem zapominalscy wzbo
gacają swoje konto o dwa punkty 
karne. 

Przypominamy o audycjach spe
cjalnie dla kierowców w Radiu 
"Kielce". Pierwszy serwis o godz. 
5.30. O godz. 6.30 i 7.30 dowiecie 
się, co słyctiać na granicach. O 
godz. 14.10 audycja .Auto-Radio 
Moto-Radio· z komentarzami fa
chowców i informacjami o 
bieżących utrudnieniach. 

IMPBI 

PANNA. Górą będą dziś sprawy 
spod znaku Amora. Bardzo słusz
nie. Mała doza romantyzmu ubar
widni. 

WAGA. Żywiołowe i nie przemy
ślane decyzje. Postaw na wyczu
cie, a dobrze zrobisz. Intuicja cię 
nie zawiedzie. 

SKORPION. Czekają Cię 
nęcące zaproszenia. Wybierz 
spotkanie z ludźmi nie związanymi 
z Twoją pracą· 

STRZELEC. Startujesz znako
micie, tylko, że szybko uchodzi z 
Ciebie para. Nie zawsze docho
dzisz do mety. 

9 listopada 1998 r. 

Janina Wawrzyńczak z Sandomierza odbiera swoją nagrodę w 
kategorii rtv - radiomagnetofon firmy" Thomson". 

WYlNlJI ZACHOWAJ! 

KAPITALNY KONKURS 

DZIEŃ 21. ~ I 430 

0!U~~1190 
WYJWU! ZACHOWAJI 

Jak grać? 

-Codziennie .Echo Dnia" drukuje róźne zestawy liczb. Liczby te nale
ży zakreślać na karcie zawierającej sześć okienek. Jeżeli zakreśliłeś 
wszystkie osiem liczb w jednym z okienek, wygrałeś nagrodę, okre
śloną nazwą danego okienka. 

Zgłoszenia 

Zgłoszenie wygranej, pod rygorem utraty prawa do jej otrzymania, 
powinno nastąpić do godz. 16 drugiego dnia po opublikowaniu W 

.Echu· ostatniej szczęśliwej liczby zakreślonej w danym okienku. 
Zgłoszenia osobiste lub telefoniczne należy składać w Biurze Konkur
su w Kielcach, ul. Targowa 18, VIII piętro, pokój 828, tel. (041) 343-04-
56, w godz. 8-16. Wygrane z piątku i soboty można zgłaszać w ponie
działek do godz. 16. 

Odbiór nagród 

Warunkiem otrzymania nagrody jest przedstawienie karty konkurso
wej ze wszystkimi kuponami wyciętymi z "Echa", które ukazały się w 
gazecie do dnia opublikowania ostatniej liczby zakreślonej w danym 
okienku. 
Pełny regulamin znajduje się do wglądu w Biurze Konkursu w Kiel

cach. Regulamin został zatwierdzony przez Izbę Skarbową w Kiel
cach (zgodnie z ustawą o grach losowych i zakładach wzajemnych). 

Nasi sponsorzy: 

DANDA s.c. Hurtownia Zabawek, Art. Szkolnych i Ozdób Choinko
wych Kielce, ul. Żniwna 15, nr teł. 343-11-77, istnieje od 1991 r. 

Od początku swej działalności stara się jak najlepiej zaistnieć na ryn

Hurtownia Zabawek, 
Art. Szkolnych 

I <ndób Choinkowych 
KIelce, uf. żnIwna 15 

ku zabawkarskim. Firma ta po 7 latach od
niosła ogromny sukces, z roku na rok powię
ksza swój asortyment, dziś proponuje odbio
rcom ok. 7000 wzorów zabawek. W swojej 
ofercie ma również artykuły szkolne, sporto
we, fajerwerki, stroiki, ozdoby i upominki 
świąteczne , a także kartki, karnety, zapro
szenia okolicznościowe . 
Każdy może tu znaleźć coś dla siebie. 
"Dajmy radość dzieciom" - to hasło DAN

DY. 
DANDA zaprasza obecnych i przyszłych 

partnerów do korzystnej współpracy. 
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Białystok: PHU KONRYS S.C, ul. Zwycięstwa 8F, tel. (085) 51 6364,51 64 44; PP POLMOZBYT PLUS, ul. Zwycięstwa 10A, tel. (OS 5) 75 42 44, 51 3836. Bielsko-Biała: FIAT AUTO POLAND, ul. Katowicka 24, tel. (033) 13 44 42/36. Bydgoszcz: PHU AUTEX, 
ul. Łęaycka 6, tel. (052) 342 OS OS, 3452573. Ełk: PUHM MOTOZBYT Sp. z 0.0., ul. Suwalska 77, tel. (OS7) 610 41 81/80· Gdańsk: PTHM ~UTO-PLUS Sp. z 0 .0 . , ul. Gen. Hallera 132, tel. (058) 341 3062,34552 14. Goczałkowice-Zdrój: P.H.U. GANINE)(, 
A. Gazda, ul. Podlaska 8, tel. (032) 210 73 44/46 • Gorzów Wlkp.: PM MOTO - GOBEX Sp. z 0.0., ul. Szaecińska 23, tel. (095) 7225281/68. Kalisz: PM AUTO-SERVICE-RONOO Sp. z 0 .0 . , ul. Podmiejska 22, tel. (062) 753 10 18. Katowice: POLMOZBYT 
K-a Sp. z 0 .0 ., ul. Roździeńskiego 170, tel. (032) 58 1970, 58 43 Ol, 58 1287. Kielce: EUROCAR KIELCE Sp. z 0.0., u l. 1 Maja 191A, tel. (041) 366 39 80. Konin: KONIMPEX - AUTO Sp. z 0 .0 ., ul. Poznańska 72A, tel. (063) 45 60 40, 425802 • Kraków: 
AllTO-POLMOZBYT S~. z 0.0., Al. 29 Listopada 39, tel. (012) 411 96 59; VIAMOT Ltd. Sp. z 0.0., ul. Zakopiańska 288, tel. (012) 269 12 26 • Krosno: PUH AUTO - SERVICE S.C, ul. Podkarpacka l1A, tel. (013) 436 83 75, 436 84 29 • Leszno: LEMACAR 
P. Mądry, ul. 17 Styanla 117, tel. (065) 52681 60, 52684 26, 52072 04 • Lublin: POSia Sp. z 0 .0 ., u l. Mełgiewska II, tel. (OSl)746 1634,746 1989,74612 01/05, 7450741 • Łódź: BILEX AChudobiński, ul. Milionowa 2K, tel. (042) 64 1903,64 17 01/02, 04, 
681 13 21, 681 1272 • Masłów: SOLO Sp. z 0.0., ul. Dąbrowa 350 k. Kielc, tel. (041) 31 5804. Mława: PHUP AUTOSERVIS Sp. z 0 .0., ul. Płocka 80, tel. (023) 654 4013. Olkusz: PPUH JANMAR Sp. z 0.0., ul. Długa 1, tel. (035) 6412232/48. Olsztyn: 
PTH RESCOR Sp. z 0.0., ul. Pstrowskiego 28, tel. (089) 542 62 86/87, 88 • Ostrołęka: OSCAR Sp. z 0 .0 ., ul. Traugutta 59, tel. (029) 60 54 39 • Ostrów Wlkp.: AS AUTOMOBILE Sp. z 0.0., ul. Krotoszyńska 18, tel. (062) 738 08 38. Płock: IT-POL AUTO S.c., 
ul. Rembielińskiego lOB, tel. (024) 263 37 47, 263 04 55/57. Poznań : ACM MARI - CAR, ul. Metalowa 1, tel. (061) 866 21 51,8666616; AUTO - CENTRUM P.M. S.A., ul. Wojciechowskiego 7/17, tel. (061) 8228922,8226081; PM POL - CAR Sp. z 0.0., 

ul. Gorzysława 9, tel. (061) 876 81 22,8768331 • Radomsko: PUH TOLLCAR Sp. z 0 .0 ., ul. Brzeźnicka 116, tel. (044) 682 20 18,68227 19, 682 2689· Rzeszów: AUTO-RE S Sp. z 0 .0 ., ul. Rejtana 65, tel. (017) 852 42 24, 852 45 66, 85244 44, 852 42 29 
• Sanok: ZUH SANTAR J. Łęcki, ul. Krakowska 194, tel. (013) 463 14 23, 463 56 58 • Skierniewice: PUHM U - CAR Sp. z 0.0., ul. Łowicka 127, tel. (046) 833 43 83, 833 42 91/2 • Stalowa Wola: APUH AUTO - SERVICE S.c., ul. Okulickiego 140, 
tel. (015) 8421484,84291 65· Toruń: TORlTAL Sp. z 0 .0., ul. Poznańska 152, tel. (056) 654 88 52, 654 82 36, 654 8615/1 6,19· Tychy: AUTO - HIT Sp. z 0 .0 ., ul. Oświęcimska 323, tel. (032) 216 95/11 , 16, 19; 227 57 00. Warszawa: AUTOREX Sp. z 0.0., 

ul. Łopuszańska 36, tel. (022) 846 64 62, 868 2215/48,868 2014; BRUS AUTO S.A., ul. Malowniaa 29, tel. (022) 846 4304161 , 846 1036, 840 40 40; CARCOM Sp. z 0.0., ul. Kruaa 16122, tel. (022) 6514280181,4143333, 4144333; CARSERWIS Sp. z 0.0., 

ul. 1 Sierpnia 2/14, tel. (022) 846 20 21122, 846 5~ 62; OUKIEWla S.c., ul. Jubilerska 6C, tel. (022) 6108384,6109225,6122050; ITAL - MOT Sp. z 0 .0 ., ul. Rydygiera 7, tel. (022) 6633595, 6635081/83,85; PRODEX - AUTO Sp. z 0.0., ul. Jagiellońska 65A, 
tel. (022) 614 57 97, 67544 21/28, 29 • Wejherowd: P.lJH AUTO - MOBIL Sp. z 0 .0., ul. Gdańska 17, tel. (058) 672 1472,672 39 96, 672 1635,672 74 15/16 • Wieluń: ZUH AUTOSŁAW S. Kołodziej, ul. Sieradzka 30, tel. (043) 8432426,8433522, 
84381 01 • Wodzisław Śl.: WOPUH LETA S.A., ul. Młodzieżowa 67B, tel. (036) 456 25 49, 456 11 00, 456 28 51 • Wrocław: AOF AUTO Sp. z 0 .0 ., ul. Karkonoska 45, tel. (071) 339 93 21 /22, 33, 34, 66; 66 21 66 • Zawiercie: SZaĘSNY _ ZJAWIONY, 
ul. Górnośląska 8, tel. (032) 672 21 33, 672 75 41 • Zielona Góra: AUTO - POL Sp. z 0 .0., ul. Sulechowska 36A, tel. (068) 32533 10, 3243340, 32446 33, 3202799· Żory: ZUH EUROMOT Sp. z 0 .0 ., u l. Kościuszki 79, tel. (036) 434 15 79, 434 70 31nl, 434 37 90 

SSJSjII. 
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KASY FISKALNE 
SZKOLENIA, SERWIS, AKCESORIA 

KOMPUTERY, INTERNET C;:J • : t.: :J:; Rokurot.n~ "87, 

Drukarki Lexmark, OKI, HP, CANON, Seikosha 
Oprogramowanie, Czasopisma, Multimedia 

Okablowanie strukturalne MOD-TAP®, Sieci Novell 
Meble komputerowe, Serwis 

FIRMA HOLDINGU 
KIELCE, ul. Planty 4, tel. 343-12-93 do 97, fax 343-13-11 

Zarząd Rolniczej Spółdzielni 
Produkcyjnej w Skorzowie 

28-100 Busko-Zdrój 

ogłasza pisemny 
nieograniczony przetarg 

ofertowy 

NA SPRZEDAŻ 
NIERUCHOMOŚCI 

W SKORZOWIE, 
GMINA BUSKO-ZDRÓJ. 

Cena wywOławcza 
109.200,00 zł. 

Przedmiotem sprzedaży jest: 
- własność ziemi (2,15 ha ni' 

działki 419/1) położonej 1 ,O km 
od drogi Kielce - Tarnów, do
jazd drogą asfaltową, 

- wiata murowana 356 m kw., 
- portiernia 15,5 m kw., 
- chlewnia 193 m kw., 
- chlewnia 311 m kw., 
- chlewnia 328 m kw., 
- magazyn części zamien-

nych 205 m kw., 
- warsztat + hydrofornia 

278 m kw., 
- stacja paliw 

(3 zbiorniki x 10.000 I), 
- silosy zbożowe 200 t 

(8 szt. x 25 t) , 
- waga samochodowa 20 t, 
- utwardzenie, oświetlenie, 

ogrodzenie placu, wodociąg 
zakładowy, garaż. 

Oterty w zamkri.ętych kopertach z dopis
kiem .PRZETAAG· należy składać w biu
rze ASP w Skorzowie w terminie 
do 25.11.1998 r .• godzina 15.00. Oterta 
winna zawierać oferowną cenę kupna. wa
runki zapłaty. oświadczenie. ze uczestnik 
przy1ruje wanna przetargu. telefon i a<tes 
oferenta. Komisyjne otwarcie kopert 
nastąpi 27.11 .1998 r.ogodzinie 12.00. Wa
runkiem przystąpienia do przetargu jest 
wpłata wadium 10 proc. wartości nierucho
mości na konto ASP Skorzów w as Bus
ko-Zdr6j 84800004·723-27001-11 naj
później w dniu zlożenia oferty. Uchylenie 
się nabywcy wyłonionego w drodze prze
targu od zawarcia umowy sprzedaży spo
woduje utratę wpłaconego wadium. Wszel
kie koszty związane ze sprzedażą ponosi 
nabywca. Sprzedawca zastrzega sobie 
prawo swobodnego wyboru oferenta. pra
wo zamknięcia przetargu bez dokonywania 
wyboru oferty oraz prawo odstąpienia od 
przetargu bez podania przyczyn. Podmiot. 
ktÓly złoży napepszą ofertę zostanie poin
formowany o wynikach przetargu w termi
nie 5 dni od zamknięcia przetargu. Szcze
gółowe informacje na temat przetargu 
można otrzymać pod nr tel. (041) 378-1 0-13 
do godz. 15.00 oraz (041) 378-77-89 po 
godz. 16 lub w siedzibie ASP. 

bb/14 

Kielce. ul. Ściegiennego 280" 
(obok Fabryki Dom6w) 
tel. 361-63-95 
Radom . ul_ Lubelska 77 
tel. 528-11. wewn _ 2 

email: optkiel@onet.pl 
Radom, ul.1.eromskiego 70, telAax 362-90-51; Kielce, ul. Sienkiewicza 43, telAax 366-21-11 

NIE MASZ CZASU PRZYJŚĆ DO NAS 
BIURO 

REKLAMY 
ECHO DNIA ZADZWOŃ! 

MY PRZYJDZIEMY DO CIEBIE 
KIELCE 

tel. 3430335 
tel. 343 02 48 

PRZED ZIMĄ - U NAS PROMOC..JA!!! UPUSTY DO 15% 

673/«> Kocioł "Beretta" (dwufunkcyjny, wiszący) compact 12/22i -~zł 2.950 zł 
Kocioł "Mora" (dwufupkcyjny, wiszący), 23 kW -~ zł 1.980 zł 
Kocioł gazowy Schifer DGx2~,67 zł 3.732,37 zł 
Kocioł gazowy żeliwny KALME HEK24 -~ zł 3.999 zł 
Piecyk gazowy do ciepłej wody WRP 275 - l KB 
firmy JUNKERS - 1~4 zł 910 zł 

9.11.98 r., godz. 10 I 16, Kielce 
ul. Czamowska 22 (bud. Polmozbytu. IV p.) 

tel. (041) 366-05-60 

Przepływowy podgrzewacz wody (elektryczny) DHB 18 -~1 zł 699 zł 
Płuczka podtynkowa Unifix .,Geherit" - ~zł 470 zł 
Wkładka kominowa <I> 120 H=7m firmy WADEX - ,;z8rzł 658 zł 

9.11.98 r., godz. 16, Wloszczowa 
ul. Jędrzejowska 13 (HURT JETA) 

tel. 394-35-50 
KURS rozpoclfCie 
INSTRUKTORÓW 10.11.98 r, g. 16 

DO 

salon firmowy 

FoRIłfr 
oferuje: 

• "ełIfrt:me pmp/porle 
ogmtnClB rtOd! "DAR, 

ot wyposaŻllnie łazienek 

- umywa/Id, 1a1mpał1y, 
- bidą, bltldzlld, filtry, 
-kabiny /If1SZIIlctltre, 
- aJa:esoda, 
- annlllDra łazlenłDwa 
I hydrauliczna 

FORMASTER S.A. KiElCE 
salon firmowy: 

ul. Damaazo_u 10, 
tel. 368 02 19 i 

WŁOCH 
za pół ceny!!! 

ŚWIA TECZNA PROMOCJA 

WENECJA * RZYM * NEAPOL 
Przejazd dwustronny w cenie biletu jednostronnego 

Bilety w sieci agencyjnej, mjn.: 
Kielce: .ABEX·, tel. (041) 344-23-26, .GROMADA", tel. (041) 343-02-31 

SKARŻVSKO-KAM.: .ORBIS', tel. (041) 251-25-54, 
,ESKAPADA', tel. (041) 253-~!9-o5 

RADOM: ,TURYSTA', tel. (048) 362-84-95, ,VICO-TRAVEL', 
tel. (048) 363-27-98, .HARCTUR', tel. (048) 363-17-67 

STARACHOWICE: B.U.T., tel. (041) 274-36-88 
BUSKO-ZDRóJ: ,.JAMS', tel. (041) 378-19-46 

OSTROWIEC ŚW.: ,TRAMP", tel. (041) 265-38-29 
STASz6w: ,STAMED', tel. (015) 864-22-04 

Radt:ur~ 
ul. M.C. Skłodowskie) 9, 31-025 Kraków 
tel. (012) 421-80-22, 421-37-00 

......, Bezpłatna infolinia 0800 130063 
-

To",arzys.",o 
W'iedzy 

Po",szeehnej 
U'WAGA! 

PRZEDSI4810RCY, WŁAŚCICIELE FIRM, 
RZEMIEŚLNICY: 

lHłP l p. pot (podstawowe i okresowe) 
• dla pracowników na stanowiskach robotniczych 
- {ila kadry kierowniczej ł in!ynieryjno-technicznej 
- dla społecznych zakladowych jnspektorów pracy 
• dla osób zajmujących się sprawami bhp w zakładach pracy 
- dla pracowników administracyjno-biurowych 
· dla 'nauczycieli 
- {ila lekarzy i pielęgniarek 

KURSY (w siedzibie TWP lub u Zleceniodawcy) 

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!!! 
Gwarantujemy najwyższ.ąjakość i solidność usług 

B/iżsuch infOrmacji udr.k/a i zapisypGY,jmuje: 
1łiuro Oddziału Regionalnego TWP w Kielcach 
uL Św. Leonarda 18 
teL 344-63-50,344-65-41, teUrax 344-95-81 

Gospodarstwo Rybackie 
Skarbu Państwa Wójcza 

z siedzibą w Biechowie nr 80,28-133 Pacanów 
tel. 090 336 925 lub Pacanów 1 

ogłasza przetarg 

na budowę 

biologiczn'ej oczyszczalni 

ścieków socjalno-bytowych. 
Projekt techniczny do wglądu w biurze Gospodarstwa pod 

adresem jw. 
W ofercie należy podać całkowity koszt budowy 

. oczyszczalni łącznie z materiałami oraz termin zakończenia 
budowy. 

Oferty prosimy składać w terminie do 14 dni od daty 
ukazania się ogłoszenia w prasie. 

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi 30 listopada 1998 r. 
o godz. 10.00. 

Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu 
bez podania przyczyny. I 

-

ŚCIENNE,MDF 
ceria ~ od 12,99 z VAT 
PODŁOGOWE (i0 tys. obr.) 

cena PrQmocyjna~1,OO z VAT 
~ =DQ6;\V~X .. 

HU O~, ul. 'urzędnlczaho 
tel. 368-49-30 

SI<$> FIRMOWY , 
'Pelce, ul. Paderewskl890 48 ~_ 

tel. 6-27.oS5 

OKNA 
Z PCV-REHAU 

--Producent--

ICTOR 
Sp. '7. () t). 

Kielce, ul. Skrajna 86 ł 
(teren "CHEMADlNU") 

tel. 366-20-73, 345-32-92 do 93 

PŁYTA 

iI§LANA 
WlLGOCIOODPORłIA 8-22 .. 

ZASTOSOWANIE: 
* POKRYCIA 

DACHOWElSTROPY ł 
'łPODŁOGI 

ł ŚCIANKI WEWNĘTRZNE 
I ZEWNĘTRZNE 

* ELEMENTY 
KONSTRUKCYJNE i". 

KiElCE 
UL. GÓRNA 

TEL 344·50·83 
ZAPRASZAMY 8·17 SOBOTY 8·13 

CZYSTYlYSK 
to własna, nowoczesna, 

EKOLOGICZNA PRALNIA 
CHEMICZNA 

Kompleksowe wyposażenie. 
projektowanie, uruchamianie, 

szkolenia ~ 
BENTEX Sp. z 0 .0. Ii'! 

05-510 Konstancin Jeziorna, 
ul. SIomczyńska 20 

tel. (022) 754-01-11. 754-01-14, 
fax 754-01-18 

Zapart ; 
1"'1 V 1-1 -.::1 r:I r lAI i S.c . .. "r 

OKNA DRZWI 
DASZKI NA SłUPKI 
PARAPETY 
Kielce, ul. Domaszowska 49 
tel. (041) 343-07-02 

net/aż, montaż, tran 
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Sposób na krew Miał zamiar zabić czy nie? 4 grudnia '98, .godz. 18 
Widowiskowo-Sportowa w Kielcach 

ul. Żytnia Życiodajny 
ambulans Bal si, ojca 

Podobnie jak w innych mia· 
stach naszego regionu. w Stara· 
chowicach spada liczba hono
rowych dawców krwi. Dła pa· 
cjentów miejscowego szpitała 
miesięcznie potrzeba co naj
mniej 120 litrów życiodajnego 
płynu. 
Już od dłuższego czasu pracow

nicy Punktu Krwiodawstwa Szpita
la Miejskiego z niepokojem obser
wują spadek zainteresowania ho
norowym oddawaniem krwi wśród 
miejscowego społeczeństwa. Po
zyskuje się jej coraz mniej. Nic dzi
wnego, że lekarze coraz częściej 
obawiają się. iż tego bezcennego 
płynu może zabraknąć do prze
prowadzania operacji i innych ra
tujących życie pacjentom zabie
gów. 
Jedną z doraźnych prób pozy

skania większej ilości życiodajne-

go płynu była niedawno przepro
wadzona akcja .Ruchomy ambu
lans·. Specjalny autobus przez 
siedem dni kursował po okolicz
nych gminach. oczekując na ho
norowych krwiodawców. W ciągu 
tygodnia pozyskano 61 litrów krwi 
od prawie 130 dawców. 

Jest to znaczące wsparcie dla le
cznictwa zamkniętego i pacjentów 
starachowickiego szpitala. Warto 
dodać. iż w statym punkcie krwio
dawstwa podobną ilość życiodaj
nego płynu pozyskuje się w ciągu 
miesiąca. Poza konkretnymi efe
ktami w postaci zgromadzonej 
krwi akcja .Ruchomy ambulans· 
jest skuteczną formą propagowa
nia idei honorowego krwiodaw
stwa. Jej organizatorzy zamie
rzająją powtarzać cyklicznie. 

(M.B.) 

Ponownie na wokandę Sądu 
Wojewódzkiego w Kielcach tra· 
fiła sprawa Andrzeja C .• oskar· 
żonego o zabójstwo swojego oj· 
ca w Oblekoniu. gm. Pacanów. 
W styczniu br. Andrzej C. został 
skazany na 12 lat więzienia. ale 

. Sąd Apelacyjny w Krakowie 
uchylił wyrok. gdyż uznał. że nie 
rozpatrzono wątku. iż mogła to 
być zbrodnia w afekcie. Obrona 
wniosła o zmianę kwalifikacji 
czynu z zabójstwa na pobicie ze 
skutkiem śmiertelnym. 

W Sądzie Wojewódzkim odbyła 
się pierwsza rozprawa. - Nie 
chciałem zabić ojca. bałem się go
powiedział oskarżony. który co 
prawda przyznał się do czynu. ale 
.z innego artykułu·. Odmówił jed
nak składania wyjaśnień . Sąd od
czytał je z akt i zasypał oskarżone
go szczegółowymi pytaniami. 

Wpłynęły prace od 33 twórców 

Konkurs zawodów 
ginących 
Od pięciu lat działa w Iłży To· 

warzystwo Ochrony i Promocji 
Zawodów Ginących. Inspiracją 
do jego powstania była wysta· 
wa .. Garncarz· zawód ginący". 
zorganizowana przez i/żeckie 
Muzeum Regionalne. Nieba· 
wem towarzystwo rozstrzygnie 
konkurs .. Sztuka i rękodzieło ar· 
tysty~zne regionu świętokrzy. 
skiego". Wpłynęty prace 33 twó· 
rców ludowych. 

Oprócz zawodów ginących. do 
tórych kierująca towarzystwem 

Niektóre prace nadesłane na 
konkurs. 

Barb~ra Adamus zalicza w regio
n kIelecko-radomskim garncar
s o, kowalstwo. hafciarstwo. ko
ronczarstwo. bednarstwo i w pew
nym sensie wyrób lalek w ludo
wych strojach. w konkursie brali 
udział malarze i rzeżbiarze ludo
wi. znawcy plastyki obrzędowej . 
Zakończenie i rozstrzygnięcie 
konkursu nastąpi w tym tygodniu. 
pokonkursowy wernisaż wystawy 
prac planowany jest na 24listopa
da. 

Adepci zawodów ginących do 
1992 roku pracowali na rzecz liże
ckiej Spółdzielni Rękodzieła Ludo
wego .Chałupnik·. Jednak 
spółdzielnia upadła i teraz towa
rzystwo próbuje podtrzymać b0-
gate tradycje starych profesji. 
Równocześnie promuje twórczość 
starych mistrzów. jak garncarze: 
nieżyjący już Stanisław Pastusz
kiewicz z Iłży. Henryk Rokita z Rę
docina koło Końskich , Tadeusz 

Poletek z Denkowa kolo Ostro
wca Świętokrzyskiego . Wśród 
kowal i wyróżniają się Paweł 
Winiarski z Błazin kolo Iłży i 
Krzysztof Solecki z Rajca 
Poduchownego kolo Radomia. 

Konkurs zorganizowało 
wspomniane towarzystwo. 
przy wsparciu Muzeum Regio
nalnego w Iłży. Fundacji .Ce
pelia" w Warszawie. Minister
stwa Kultury i Sztuki. wojewo
dy radomskiego oraz władz 
miasta i gminy Iłża . 

(CuK) 

WYDARZENIE ARTYSTYCZNE ROKU!!! 
Kieleckie Centrum Kultury 

zaprasza Państwa na 

operę Stanisława Moniuszki 

~tra~zny l>wór 
Inscenizacja i reżyseria 

Marla FOŁ TYN 
listo 998 r., godZ. "t 9.00 

DUŻA SCENA KCK 

Informacja i bile~: Impresariat KCK, tel./fax /0·41/344·90·54 

Zbrodnia miała miejsce 22 czerw
ca 1997 roku w Oblekoniu. Ojciec 
Andrzeja C. mieszkał sam. w domu 
oddalonym o 12 km od mieszkania 
rodziny C. Podobno znęcał się nad 
żoną i dziećmi. Oskarżony przy
szedł do ojca ok. godz. 2. by - jak 
twierdzi - pożyczyć konia. Rozmo
wa przerodziła się w awanturę. Oj
ciec miał grozić synowi siekierą. 

Doszło do bójki. Andrzej C. szarpał 
się z ojcem. obaj spadli do piwnicy. 
gdzie oskarżony siekierą uderzył kil
kakrotnie napastnika. 

Patronat: 

POLSI(l 
~~~~ 
~~JD~ 

Sędzia kilkakrotnie powtarzał py
tanie. dlaczego Andrzej C. szedł 
12 km w środku nocy. czy nie mógł 
sprawy załatwić w ciągu dnia. Już 
wcześniej ojciec odmawiał poży
czenia konia. wiedział więc. że 
niewiele wskóra .. . - Ciągle miałem 
nadzieję. że ojciec mnie wysłucha 
- mówił oskarżony. Nie potrafił jed
nak opisać szczegółowo bójki. Nie 
wyjaśnił też . dlaczego w tak wiel
kiej awanturze prawie nie ucier
piał. Lekarze stwierdzili u niego tyl
ko drobne otarcia i zadrapania. 

ł01 ...... n.u 

W procesie odtworzono taśmę z 
przesłuchania w prokuraturze i wizji 
lokalnej. której zapisu nie umieszczo
no w protokole. Następna rozprawa 
odbędzie się 2 grudnia br. /MAF/ 

(!g 
g@~QQ 

lIety: 0rWs. Ed. DIia teL 343-04-56 lłII pt 17 teL 30HHa 
..,. ......... , .. 36Hł97, akWy pnrf . 

Czy odeIraIeś już 
swój Katalog Na ród 
w Inuest-Banku? 

W naszym 
• • 

Co miesiąc do wygrania nagrody za 

120 000 zł! 
Teraz sam wybierasz nagrody z Katalogu 

By wziąć udział w comiesięcznym losowaniu nagród, 
wystarczy ulokować co najmniej 

200 DEM lub 100 USD. albo 1000 zł 
na jednej z lokat premiowanych 
kartą rabatową Invest-Clubu 

bądź skorzystać z kredytu samochodowego m 

regionie 
nagroda specjalna - samochód 

ubira 
rozlosowana zostanie wśród 
wszystkich. którzy do końca 
listopada skorzystają 
z oferty_lnvest-Banku 

W II00000flDia regiclmalmlDl ... udział kl' enci placówek: 

Kielce. ul. Piotri<owska 12. tel. 3682371 ; 
Osb,.iec św.. os. Słoneczne 41 . tel. 631 122; 
.... ul. 25 Czerwca 60. tel. 3628515 

-----._---~-------- -- ------. 
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Fot. A. Piekarski 
W klasztornej sali wystawowej było wczoraj tłoczno. 

III plener "Karczówka '98" 

Artyści we wn,trzu 
klasztornym 

Ciekawie zapowiadająca się 
wystawa oraz ładna pogoda 
ściągnęły w niedzielne południe 
na Karczówkę sporo kielczan. 
Ci, którzy przybyli, nie żałowali. 
Na poplenerowej ekspozycji 
zgromadzono ok. 200 prac, w 
większości olej, akwarele, foto
grafie i rzeźbę. 
Stanisław Szrek, inicjator i organ i

zator tych artystycznych konfronta
cji, zaprosił w tym roku po raz pier
wszy artystów z różnych ośrodków 
kraju. Dzięki udostępnieniu miejsc 
w klasztorze 00. Palotynów, w ple
nerze uczestniczyło 25 artystów 
spoza Kielc. Z kieleckich twórców 
zaprezentowano prace m.in. Zbig
niewa Kurkowskiego, Antoniego 
Bieleckiego, Bolesława Cetnera, 
Andrzeja Grabiwody, Zdzisława 
Surowca, Jana Szoty, Tadeusza 
Tchórza, Jana Walaska. 
Orgańizator, Stowarzyszenie 

Genius Loci, przyznał honorowe 
nagrody i wyróżnienia dla arty
stów. Dwie równorzędne nagrody 
otrzymali Zbigniew Kurkowski i 
Stanisław Jan Łazarek. Wyróżnio
no akwarele Aleksandry Ibek, ar
tystki z Gorzowa Wlkp., prace olej
ne Mirosława Górskiego oraz cykl 

starych kieleckich podwórek 
Małgorzaty Maćkowiak. Podczas 
aukcji pod młotek jako pierwsza 
poszła olejna martwa natura Ewy 
Skalbmierskiej, twórczyni z Kra
kowa. Obraz sprzedano za 420 zł. 
W centrum zainteresowania zna
lazły się prace nagrodzone - obraz 
Stanisława Łazarka sprzedano za 
1500 zł, a Zbigniewa Kurkowskie
go - za 800 zł. 

- Kiikunastodniowy pobyt na Kar
czówce wspominam z sentymen
tem - mówi Ewa Skalbmierska. -
Bardzo dobre warunki u 00. palo
tynów i wspaniałe krajobrazy. Kie
lecczyzna to piękna , malownicza 
ziemia. Będę tu powracać w moich 
artystycznych wędrówkach . 

Podobnie jak w roku ubiegłym , 
część funduszu ze sprzedanych 
obrazów organizatorzy przekażą 
na potrzeby domów dziecka i na 
konserwację klasztoru na Kar
czówce. Aukcja została połączona 
z zakończeniem obchodów czter
dziestolecia przyjśc ia 00. paloty
nów na Karczówkę. Z tej okazji od
były się koncerty, m.in. wystąpił 
zespół wokalno-instrumentalny 
działający od ponad 20 lat przy 
kieleckiej katedrze. (DMP) 

Delikatnie o miłości 
Prawie tysiąc osób obejrzało 

na dwóch spektaklach w sali 
WDK w Kielcach romantyczną 
baśń o miłości, czyli "Tobia
sza". Jest to zabawny musical 
oparty na mało znanej biblijnej 
Księdze Tobiasza. 
Młody Tobiasz wyrusza w nie

bezpieczną podróż. Po powrocie 
przywozi z sobą nie tylko pie
niądze, o które prosił go ojciec, ale 
także żonę. On sam jest teraz in
nym człowiekiem . Wyjechał jako 
dziecko, a wrócił jako mężczyzna
oto zarys fabuły mu
sicalu .Tobiasz". 

- To lekki spektakl. 
Pięknie i delikatnie 
mówi o miłości. Jest 
na czasie, towidaćw 
dialogach - mówi na
uczycielka. 

- Myślę , że warto
ści moralne są tu wy
starczająco wyeks
ponowane - cieszy 
się jeden z księży. 

W roli tytułowego 
Tobiasza występuje 
Leszek Styś, a ro
mantyczną Sarę gra 
Grażyna Kusyk. 
Drugą ważną parą 
scenicznych boha
terów są mądry i do
wcipny anioł Aza
riasz oraz bezczelny 
demon Asmodeusz. Azariasza 
zagrał Mariusz Kozubek, zar{!
zem reżyser i autor libretta, nato-

, miast demona - uzdolniony aktor 
scen muzycznych Mariusz Łuko
wski, który jednocześnie reżyse
rował walkę na miecze oraz układ 
tańca irlandzkiego (!) na hucz
nych poprawinach wesela Tobia
sza i Sary. 

Atmosfera zarówno wieczorem, 
jak i na porannym seansie szkol-

nym była wspaniała ... Teatr A" z 
Gliwic trafił w gust kieleckiej publi
czności. Dlaczego? Może dlate
go, że "Tobiasz" jest mieszanką 
różnych gatunków scenicznych i 
muzycznych. Każdy znalazł tu 
coś dla siebie. Melodie śpiewane 
przez młodych aktorów skompo
nował absolwent katowickiej Aka
demii Muzycznej Marcin Dzwono
wski. Mamy tu romantyczne balla
dy, a także rock, pop, soul, rap, a 
nawet disco polo. Podobnie róż
norodne są sceny - od romantycz-

nych, dramatycznych, pełnych 
grozy, przez komediowe, aż do 
kabaretu. 

Owacje na stojąco, wielokrotne 
wywoływanie artystów i domaga
nie się bisów - oto spontaniczna 
reakcja sali. 

Po spektaklu nie wszyscy chętni 
zdołali kupić kasety i płyty, bowiem 
wykonawcy nie przewidzieli aż ta
kiego zapotrzebowania. 

(ZW) 

ECHO KIELECKIE 

• 
Zaduszki Jazzowe 
pod znakiem 
duetów 

Henryk Gembalski, Bernard 
Maseli, Rafał Nowak, Andrzej 
Rajski, Krzysztof Ścierański i 
Michał Zduniak - to gwiazdy Za
duszek Jazzowych, które po raz 
dziewiąty odbyły się w Domu 
Środowisk Twórczych w Kiel
cach. 

Stare fotografie ożywiają pamięć. 

Niech powrócą wspomnienia 

9 listopada 1998 r . 

Tradycyjnie, jak każdej jesieni, 
pałacyk Tomasza Zielińskiego stał 
się miejscem prawdziwej uczty 
muzycznej dla miłośników jazzu. 
Pierwszego dnia zaduszek, przed 
kielecką publicznością zaprezen
tował się duet "Automatik", czyli 
Rafał Nowak i Andrzej Rajski. Mu
zyka tej pary młodych artystów, 
mająca więcej wspólnego z Jed
nym z podgatunków techno niż 
tradycyjnie pojmowanym jazzem, 
wzbogacona dodatkowo poprzez 
wirtualną scenografię Krzysztofa 
Owczarka, stworzyła prawdziwie 
hipnotyczną atmosferę. Transowy 
klimat wieczoru udzielił się części 
młodej publiczności, która ruszyła 
w taneczne pląsy. Szkoda tylko, że 
ten hipnotyczny koncert zakończył 
się tak szybko, pozostawiając po 
sobie wrażenie niedosytu i konste
rnacji. 

Czy pamiętasz? 
Drugi dzień zaduszek, który zgro

madził znacznie więcej słuchaczy, 
okazał się natomiast prawdziwym 
świętem dla fanów jazzu pojmowa
nego bardziej tradycyjnie. Jako 
pierwsi na scenie zaprezentowali 
się : Michał Zduniak (perkusja) i 
Henryk Gembalski (skrzypce). Ar
tyści grający w duecie od kilku lat, 
kiedyś filary formacji "Young Po
wer", zaprezentowali kawał solid
nej, free jazzowej muzyki - jednak 
ich występ, choć przyjęty w skupie
niu, nie wzbudził większego entu
zjazmem. Największą i najgoręcej 
przyjętą gwiazdą ostatnich zadu
szek okazał się trzeci, a· zarazem 
ostatni duet całej imprezy, czyli 
BIG-2. Mistrz gitary basowej Krzy
sztof Ścierański , dzielnie wspiera
ny przez anioła wibrafonu Bemar
da Maseli, zaprezentował przed 
kielecką publicznością utwory po
chodzące w większości z ostatniej 
solowej płyty, która ukazała się la
tem tego roku. Koncert rozpoczął 
się od ciepłego walca w stylu afry
kańskim, który sądząc po rea
kcjach oczarował wszystkich ze
branych. Był to jednak zaledwie 
przedsmak prawdziwej uczty jaz
zowej, która w piątkowy wieczór 
wydarzyła się w pałacyku . 

Paweł WIĘCKOWSKI 

- Pamiętasz "Globusa"? Nie dawał ściągać na klasówkach. A te wa
gary w parku, przez które wylądowaliśmy na dywaniku u dyrektora? 
- To chyba Piotrek? Kochałam się w nim w czwartej klasie - słychać 
rozmowy w holu w WDK w Kielcach. W sobotę "Śniadecczycy" do 
białego rana świętowali tam 9S-lecie swojej szkoły. 

Oficjalne uroczystości rozpo
częły się w sobotę mszą świętą w 
bazylice katedralnej. Nabożeń
stwo celebrował biskup Mie
czysław Jaworski. Potem "Śnia
decczycy" ruszyli na zwiedzanie 
swojej ukochanej "budy". - Na tych 
schodach uczyliśmy się matmy. 
Całe wieki leżał tu taki chodnik w 
kwiatki - mówi pan w średnim wie
ku i wszyscy patrzymy jak urze
czeni na stare schody. - W piwnicy 
była taka stara kuchnia z fajerkami 
i dawali gorącą herbatę. A na środ
ku stał ogromny stół z ceratą w zie
loną kratkę - zerkamy w stronę 
szkolnego sklepiku. Po kuchni ani 
śladu. I tylko stara sala gimnasty
czna z drewnianymi belkami 
wygląda tak jak we wspomnie
niach sprzed lat. To największy 
problem szkoty, sala jest za ma/a. 
Nie można w niej rozgrywać me
czów piłkarskich . Dlatego też jed
nym z głównych punktów zjazdu 
było wmurowanie aktu erekcyjne
go pod budowę hali sportowej . Na 
specjalnie przygotowanym doku
mencie, który został wmurowany 

Zdjęcia A. Piekarski 

obok aktu erekcyjnego, swoje 
podpisy złożyli absolwenci. 

Po południu w sali teatralnej 
Wojewódzkiego Domu Kultury 
przedstawiono program artystycz
ny przygotowany przez uczniów 
"Śniadka" i Szkoły Muzycznej . -
Przez mury liceum przewinęło się 
ponad 20 tysięcy uczniów. Byli ró
żni, ale łączyło ich jedno - słabość 
do kamieniczki z czterema wieży
czkami, zwanej pieszczotliwie 
"Śniadkiem" - wita zebranych dy
rektor Juliusz Zaborowski. - Mam 
nadzieję, że dzisiejsze spotkanie 
pozwoli przywołać wspomnienia. 
,Odczytano listy gratulacyjne. Mini-

ster edukacji narodowej Mirosław 

Bankiet trwał do rana ... 

Handke życzył, by szkoła, jak dotąd, 
była przyjazna uczniom. Profesor 
Jerzy Kotliński z Uniwersytetu 
Wrocławskiego: - Ta szkoła otwo
rzyła mi drogę w świat. Nie mogę 
być na zjeżdzie, ale sercem jestem 
z wami. Życzenia jubilatce złożył za 
pośrednictwem Anny Hans woje
woda kielecki ignacy Pardyka. 
Życzył kolejnych, równie udanych 
jubileuszy. Bogusław Skalski uho
norował dyrektora Zaborowskiego 
Kombatanckim Krzyżem Zasługi. W 
uroczystościach wzięli także udział 
przedstawiciele Urzędu Miasta. 

Kiedyś grali na tym boisku w piłkę. 

- Niech ożyją wspomnienia w 
słowie i piosence - zapowiada kon
feransjer. Na scenie pojawiają się 
artyści. Przez ponad trzy godziny 
dawali popis swych możliwości. 
Czego tam nie było! Szkolna aka
demia, koncert muzyki klasycznej, 
kabaret. .Profesor" w dżinsach i 
czarnej kurtce urządził .uczniom" 
klasówkę. Musieli rozwiązać za
danie o Adamie, co wyjechał do 
Brukseli i Adolfie, co kąpał się w 
Pradze. Trzeba przyznać, że pyta
nie pana psora: który basen był 
najszybciej opróżniony, wywołało 
na widowni salwy śmiechu . 

Tuż przed godziną dwudziestą w 
. holu zrobiło się tłoczno. Na 
początku wszyscy się tylko 
przyglądali, by za chwilę rzucić się 
sobie w ramiona. - Pamiętacie jak 
Wiesiu Gołas pisał klasówkę - roz
prawiają panowie, matura rocznik 
1950. - Psor Makuszko podykto
wał zadania, trudna była ta mate
matyka, a ściągać się nie dało. 
Wiesiu zadań nie rozwiązał, wpadł 
za to na fenomenalny pomysł. Z 
kolegami zrobili skok na pokój na
uczycielski. Wykradli zeszyty. Wy
rwaliśmy kartki i zadanie popraw
nie rozwiązaliśmy. Makuszko się 
tylko dziwił, że musiał Gołasowi 
piątkę postawić. Wziął go do tabli
cy i kazał od nowa rachunki roz
wiązać, a dla Wiesia to była czama 
magia i cała sprawa się wydała . 

- Na wagary chodziliśmy do "Czar
dasza". Kupowało się jedną mine
ralną i prosiło pięć szklanek. Prze-

siadywaliśmy tam tak długo, dopóki 
nie skończyły się lekcje - wspomina 
ze swoimi koleżankami z klasy An
na Kryś-Dyja, matura rocznik 1978, 
obecnie rzecznik prasowy Minister
stwa Edukacji Narodowej. 

- Papierosy paliło się w bramie 
naprzeciwko, niczym zbawienia 
wypatrywało się długiej przerwy -
mówi Ewa Nowak-Konopka, ma
tura 1980, która teraz całkiem le
galnie i na oczach belfrów popala 
w holu. - A pamiętacie, jak mieli
śmy jechać na wycieczkę i na
uczycielka zachorowała. Pojecha
liśmy sami. A na drugi dzień pani 
wychowawczyni, profesorka Ku
rowska od rosyjskiego, kazała 
nam pisać podania o przyjęcie do 
szkoty. - Oczywiście po rosyjsku -
dodaje Jola Banaś, nazywana 
przez wszystkich Bananem. 

, Wspomnieniom na bankiecie nie 
było końca . Wesołe okrzyki mie
szały się z rytmami nieśmiertel
nych przebojów. Na parkiecie do 
białego rana szaleli uczniowie ra
zem ze swoimi belframi. 

Magdalena PORWET, 
Dorota KOSIERKIEWICZ 
- absolwentki "Śniadka" 
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Piłkarze ręczni Iskry stracili 
w Lubinie trzy punkty, a Marek 
Witkowski ... dwa zęby 

Dużo bójek, 
malo gry 

Fot. Sławomir Stachura 
Mariusz Jurasik i jego koledzy przywieźli z Lubina tylko jeden 

punkt. 

Trzy punkty i... kawałki 
dwóch zębów Marka Witko
wskiego zostawili w Lubinie 
piłkarze ręczni Iskry Kielce. 
W sobotę po meczu pełnym 
brutalnych fauli (cztery czer
wone kartki dla Zagłębia) go-

spodarze wygrali 30:28, 
wczoraj padł remis 26:26. 

O meczach piszemy na str. 2 
IPKI 

W meczu 
"na szczycie" 
wlIlidze 
koszykówki 

Stal pokonała 

Mitex 

Fot. Aleksa"der Piekarski 
Leon Derricks zdobył w Sta· 

lowej Woli 15 punktów. 

Do meczu .na szczycie" w II li
dze koszykówki mężczyzn 
doszło w Stalowej Woli. Spotkały 
się dwa czołowe zespoły ligi Stal i 
Mitex Kielce. Wygrali gospoda
rze 82:76. Duży sukces odnieśli 
koszykarze Siarki Tarnobrzeg 
pokonując w Częstochowie Te
chmel. Niestety, znów słabo wy
padły zespoły z Radomia i Warki 
przegrywając swoje mecze. 

Czytaj na str. 3 

• 
Szymański 

wśród 
Ole y 

Szachista Marcin Szyma
ński z AZS Politechnika 
Świętokrzyska zajął 24 
miejsce w mistrzostwach 
świata juniorów rozgry
wanych w Oropesa dei 
Mar w Hiszpanii. 

Kielczanin rywalizował w 
grupie do 16 lat i w jedena
stu partiach zgromadził 6,5 
pkt. (4 zwycięstwa, 5 remi
sów i 2 porażki) . Po dziewię
ciu rundach miał nawet 
szansę na medal, Jednak 
pechowa porażka z rozsta-
wionym z nr. 3 Niemcem 
Bunzmannem wyelimino
wała go z walki o czołowe 
miejsca. Ostatecznie w gro
nie 112 zawodników został 
sklasyfikowany na 24 pozy
~. ~orl 

Efektowne zwycięstwo piłkarzy KSZO 

• Piłkarze Korony w ćwierćfinale Pucharu Polski! 
• 6 tysięcy widzów na trybunach. Policja pod bronią 

ECI 
W KIELCACB 
Wspaniały sukces odniosła 

Korona Nida Gips Kielce, któ
ra po pokonaniu pierwszo
ligowego GKS Katowice 1:0 
awansowała do grona ośmiu 
najlepszych drużyn piłkar
skiego Pucharu Polski. Po raz 
pierwszy kielecki klub dotarł 
do tak wysokiego szczebla 
tych rozgrywek i co ważne, 
uczynił to w bardzo dobrym 
stylu, bo GKS może być zado
wolony, że stracił tylko jedne
go gola. 

Mecz na stadionie przy ul. 
Szczepaniaka oglądało 6 łysię
cy kibiców, w tym trzystuosobo
wa grupa fanów katowickiej dru
żyny, która przyjechała do Kielc 
pociągiem, a z dworca dotarła 
na stadion pod eskortą policji. 
Takiego oblężenia stadion Koro
ny nie przeżył chyba od 1983 ro
ku, gdy do Kielc zawitała war
szawska Legia. Wtedy to na
szpikowana gwiazdami polskiej 
pHki Legia pokonała 4:3 Koronę 
w 1/16 Pucharu Polski. 

W sobotnim meczu przeciwko 
GKS kielczanie zagrali dosko
nale pod względem taktycznym. 
Świetnie radzHa sobie defensy
wa kierowana przez Jarosława 
Paconia, a bohaterem meczu 
był Tomasz Pietrasiński - autor 
jedynego gola, który podobnie L-.,_ ...... 
jak kilku innych kieleckich pHka
rzy, przypadł do gustu trenerowi 
GKS Markowi Koniarkowi. 

Wynik w Kielcach jest niespo
dzianką, ale do sensacji doszło 
w Radomsku, gdzie miejscowy 
RKS pokonał lidera ekstraklasy 
Wisłę Kraków 3:1 . Zmęczona 

Tomasz Pietrasiński za chwilę zdobędzie "złotą" bram
kę .. · 

\ 

bojami z Parmą .Biała Gwiaz- \ 
da· plany zdobycia Pucharu 
Polski musi więc odłożyć na 

rok, a RKS potwierdził, że 
jest bardzo g rożny. Prze
konały się o tym Korona 
NG i KSZO, które w roz
grywkach II ligi przegrały z 
RKS i to na własnych boi
skach. 
NIespodzianką 1/8 finału 

PP była również porażka w 
rzutach karnych Legii War
szawa z GKS Bełchatów. 
Losowanie 1/4 finału odbę
dzie się już wiosną 1999 r0-

ku, a drużyny będą rywalizo
wać systemem mecz i re
wanż. Ciekawe, kogo los 
przydzieli kieleckiej druży-
nie. 

/STACH/ 

Relacja z meczu Koro
na NG - GKS Katowice 
oraz wyniki 1/8 finału PP 

Zdjęcia Sławomir Stachura na str. 6. 
.. .I utonie w objęciach kolegów. 

Piłkarze wszystkich 
klubów łączą się L. 

Zagrają 
Sześć goli w Ostrowcu 

dla doktora 
W środę, 11 listopada, na 

stadionie przy ul. Sciegien
nego w Kielcach dojdzie do 
ciekawego turnieju piłkar
skiego, z którego całkowity 
dochód zostanie przekazany 
na leczenie ciężko chorego 
doktora Michała Pańkl, zna
nego w kieleckim środowi
sku ortopedy, który przez 
wiele lat pomagał sportow
com. 

Fot. jaros/aw Cuch 
Fragment meczu STK Perlopol- AZS Zapolex. 

W Starachowicach po dramatycznym 
meczu drugie zwycięstwo Peńopolu 

• ar W turnieju, który rozpocznie 
się o godzinie 11, zaprezentują 
się czołowe jedenastki drugiej 
ligi - KSZO Ostrowiec i Korona 
Nida Gips Kielce oraz trzecioli
gowi Błękitni. Zespoły będą 
grały z sobą po 45 minut. Dla ki
biców przewidziano wiele atra
kcji, a dla najlepszego piłkarza 
tumieju specjalną nagrodę fun
duje redakcja .Echa Dnia". 

ISTACH/ 

Fot. jarosław Cuch 
Efektowną wygraną 6:0 ze Stalą Sanok piłkarze KSZO Ostrowiec zakończyli przed własną 

publicznością jesienną rundę /I ligi. Na zdjęciu: z piłką strzelec dwóch goli dla KSZO Arkadiusz 
Si/ski. Czytaj na str. 6 

W Starachowicach miejscowe koszykarki po niezwykle dramaty
cznym boju pokonały AZSZapolex Toruń 57:55. Kibice oglądali wie
le niemal zapaśniczych pojedynków. To drugie zwycięstwo stara
chowiczanek w ekstraklasie w tym sezonie. 

Czytaj na str. 2 
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Pięć czerwonych kartek i trzy punkty dla Zagłębia 

K,.O BIJE, WYGRYWA 
W meczach ekstraklasy piłkarzy 

ręcznych Zagłębie Lubin poko
nało w sobotę ISKRĘ KIELCE 
30:28 (15:14), a w niedzielę zremi
sowa/o 26:26 (15:11). 

Iskra: Stęczniewski, Bemacki - P. 
Sieczka 5 i 6, Jurasik 6 i 5, Witkowski 
3 (2) i 7 (3), Niedzielski 5 i 4, Wasiak 
5 i 2, Hiliuk 4 i O, Chrabota - i 2, Zy
droń O i O, Kamielin O i O, J. Sieczka O 
i O, Bąblewski - i O. Kary: 6 i 12. 
Zagłębie: Zaprutko, Kowlun - Or

donowski 8 (2) i 7 (3), Morawski 5 i 
6, Kozłowski 7 i 2, P. Będzikowski 3 i 
3, Sieczek 1 i 4, Orzlowski 3 i 1, Ja
siński 2 i 2, GręboSl: O i 1, Fabisze
wski 1 i -, Wierzbicki O i -. Kary 20 i 
10minul 

Czerwone kartki, w sobotę: Grę
bosz (19 min, trzecia kara), 
Orz/owski (49 min trzeda kara), Wie
rzbicki (53 brutalny faul), Mąrawski 
(56 brutalny faul, w niedzielę: 
Orz/owski (60 min, trzecia kara). Sę
dziowali M. Baum z Warszawy i H. 
Szczepański z Gdańska. Widzów 
500 i 500. 

Przebieg, sobota: 4:1, 6:5, 7:7, 
10:8, 11 :10, 14:14, 15:14; 15:15, 
18:15, 19:18, 22:19, 23:22, 26:23, 
29:26, 29:28, 30:28. 

Witkowskiemu. Kielczan .dobił" 
Tomasz Fabiszewski. 

W drugim meczu swój ligowy de
biut w tym sezonie zaliczył Krzysztof 
Chrabota, który zmienił grającego 
słabiej niż w sobotę Jurę Hiliuka. 
Chrabota zdobył dwie bramki, które 
zadecydowały o remisie. Wcześniej 
niemal cały czas prowadziło 
Zagłębie. Iskra zagrała słabo w pier
wszej połowie. Nieźle wprawdzie za
częła - w 11 min prowadziła 6:4, ale 
potem kielczanie przez 15 minut 
zdobyli jedną bramkę ('l. W 40 minu
de było już 20:1 5 dla Zagłębia, ale 
końcówka należała do Iskry. Od sta
nu 25:24 (58 min) dla gospodarzy 
dwa razy tram Chrabota i dopiero 
rzut Tomasza Morawskiego 20 se
kund przed końcem spotkania d0-
prowadził do remisu. - Dzisiaj było 
już mniej bijatyki, a więcej gry - po- . 
wiedział nam po meczu dyrektor 
Iskry Andrzej Jung. - Zagłębie za
grało mniej brutalnie, a my twardziej. 

W sobotę i niedzielę Iskra podej
muje Śląsk Wrodaw. 

W innych meczach: Zepter Cus
. sons Wrocław - Warszawianka Top 

2000 30:27 (14:11), 27:25 (9:14), 
Pogoń Zabrze - Pańa Szczecin 
28:23 (18:13), 26:23 (11:11), Wy
brzeże Gdańsk - Petrochemia 
Płock 20:20 (9:9), 21 :1 8 (10:11), 
AZS AWF Pol-Kres Biała Podla
ska - Spójnia Gdańsk 27:25 
(9:14),25:25 (11:13). Mecze Me
talplastu Obomiki Wlkp. z Czuwa
jem Przemyśl zostały odwołane. 

W serii B I ligi szczypiornistów 

Wymęczone zwycięstwo STK Perfopol Starachowice 

Walczyly jak lwice 
W ostatnim meczu pier

wszej rundy ekstraklasy ko
szykarki STK PERFOPOL 
STARACHOWICE pokonały 
Zapolex Bator AZS Toruń 
57:55 (25:26) 

Pertopol: Żyłczyńska 12, Tur
kowska 12, Madejska 8 (1x3), 
Zajączkowska 7 (1x3), Mitiagi
na - Miłoszewska 8, Kędzior 7, 
Leszczyńska 3, Załęska. 

Zapolex: Tkalicz 14, Sowiń
ska 12 (1x3), Dołgorukowa 10, 
Chełczyńska 9, Abrasimowa 7 -
Danielewska 3, Lamparska, 
Karwal. 
Sędziowali: R. Zieliński z War

szawy, R. Patyra z Wrocławia. 
Widzów 450. 

Starachowiczanki odniosły 
drugie w tym sezonie zwycię
stwo, a sobotni mecz dostarczył 
kibicom sporą dawkę emocji. 
Wprawdzie poziom spotkania 
pozostawiał wiele do życzenia, 
ale zaangażowania, ambicji i 
waleczności nie można odmó-

Turkowska, która zdobyła zwy
cięskie punkty. 

Zdaniem trenera Zbigniewa 
Andresza, najlepiej zagrała Ma
rta 2yłczyńska, natomiast nieco 
zawiodły najbardziej doświad
czone Barbara Zajączkowska i 
Beata Madejska. 

W pozostałych meczach: 
MTK Polfa Pabianice - Wisła 
Cristal Kraków 81 :69 (43:28), 
Polonia Teoma Warszawa - Fo
ta Porta Gdynia 66:68 (32:31), 
Color Cap Rybnik - ŁKS Łódź 
78:60 (38:31), Polifarb Ślęza 
CW OH! Wrocław - Dick Black 
Start Gdańsk 68:41 36:1 6 ::;. ' . . 

Przebieg, niedziela: 2:0, 4:6, 7:6, 
7:7,11:8,14:10,15:11; 16:14,20:15, 
22:21, 22:22, 23:22, 23:23, 24:23, 
24:24, 25:24, 25:26, 26:26. 

O tym, że w Lubinie gra się 

wyjątkowo dężko wiedzą wszystkie 
drużyny naszej ekstraklasy. Pod
czas tego weekendu doŚĆ boleśnie 
przekonali się o tym mistrzowie Pol
ski, którzy w hali Zagłębia zostawili 
aż trzy punkty. 

Euforia '. Końskich 

wić żadnej zawodniczce. Do 
ostatnich sekund waźyły się lo
sy meczu, a koszykarki wal
czyły na parkiecie niczym lwice, 
często nie przebierając w środ
kach. Niektóre zawodniczki 
opuszczały po meczu parkiet ze 
łzami w oczach. Już pierwsze 
minuty zapowiadały, że będzie 
to wyrównany i zacięty pojedy
nek. W 12 minucie po trafie
niach Marty Żyłczyńskiej , i w 16 
po rzucie Katarzyny Turko
wSkiej, jednopunktowe prowa
dzenie obejmowały gospody
nie, ale przez większą część 
pierwszej połowy prowadziły to
runianki. Nasze koszykarki 
grały fatalnie w ataku, rażąc 
nieskuteczJ}ością nawet w wy
śmienitych sytuacjach. Na 
szczęście rywalki także często 
.gubiły" się pod koszem Perto
polu. Podobnie wyglądała dru
ga część gry. Oba zespoły grały 
agresywnie i walczyły o każdą 
piłkę , poziom, szczególnie w 
akcjach ofensywnych pozosta
wiał wiele do źyczenia. Na trzy 
minuty przed końcem był remis 
50:50, a po rzutach Anny Kę
dzior było 53:50. W dramatycz
nej końcówce, kiedy znów obie 
drużyny prześcigały się w 
błędach i agresywnej grze, naj
więcej zimnej krwi zachowała 

W następnej kolejce (pier
wszy mecz rundy rewanżowej), 
14 listopacijł, koszykarki STK 
Pertopol podejmują ŁKS Łódź. 

Mirosław ROLAK 

.Boks, a nie piłka ręczna" - komen
towali sobotni mecz jego obserwato
rzy. Klasycznym przykładem może 
być sytuacja z 53 minuty, kiedy Se
bastian Wierzbicki bokserskim spo
sobem tram Marka Witkowskiego, 'Ń 
wyniku czego kielczanin ma ukru
szone dwa zęby. Taka gra ol<azała 
się jednak skuteczna. - Chyba się 
wystraszyli tego boksu - powiedział 
nam trener Iskry Giennadij Kamielin. 
- Nie wystraszyliśmy się. Zabrakło 
nam zdecydowania w obronie, ale 
nie wydaje mi się, żeby w tym meczu 
było więcej brutalności niż np. w nie
których naszych meczach z Petro
chemią - skomentował ten pojedy
nek kapitan kielczan Radosław Wa
siak. - Po prostu sędziowie nie wa
hali się wydągać czerwone kartki i 
każdy przejaw ostrej gry był karany. 

O porażoe gości zadecydowała 
sytuacja z 59 minuty, kiedy przy sta
nie 29:28 po obronie rzutu kamego 
przez Madeja Stęczniewskiego sę
dziowie odgwizdali faul ofensywny 

ZAKŁAD 
MECHANIKI POJAZDOWEJ 
KIELCE, UL. MAZURSKA 7 

KOWALSTWO 
RESOROWE 

SYlWESTER TURKIEWICZ 
ZAKŁAD 

tel. 344-28-49 ł 
tel. kom. 090 247 780 " 

W meczu serii B I ligi piłka
rzy ręcznych MKS Końskie 
pokonał Olimpię Piekary 
Śląskie 24:21 (11 :1 0). 
Końskie: Latos, Wolański -

Tłuczyński 9, Zielonko 4, Jasz
czuk 4, Paluch 3 (1), Napierała 
2 (1), Zięba 1, Przybylski 1. 
Najwięcej dla Olimpii: Choj

niak 5 (2), Hrbacek 4. Sędzio
wali : M. Patyk i M. Baranowski z 
Warszawy. Widzów - 500. 

Po bardzo emocjonującym, 
choć nie stojącym na wysokim 
poziomie meczu, koneccy 
szczypiorniści sprawili dużą 
niespodziankę wygrywając z 
niepokonanym dotąd liderem. 
Duża w tym zasługa obu bram
karzy MKS, którzy w sumie od
bili ponad połowę rzutów pieka
rzan, wielokrotnie wychodzili 
zwycięsko z pojedynków sam 
na sam, a Krzysztof Latos nie 
dał się pokonać przy trzech rzu
tach karnych. 
Początek meczu był nieco 

chaotyczny ze strony gospoda
rzy, którzy często gubili piłkę w 
ataku. Na szczęście nieco lepiej 
podopieczni Edwarda 
Strząbały grali w obronie. MKS. 
prowadził 2:0, ale w 10 min po 
trzech błędach i kontratakach 
Olimpii goście prowadzili 4:3. 
Na szczęście gospodarze 
uporządkowali grę, zaczął tra
fiać Łukasz Tłuczyńskj, Woj
ciech Zielonko zaskakiwał bra
mkarza z Piekar rzutami .z bio-

W grupie C II ligi piłkarzy ręcznych 

dra" i w 27 min gospodarze wy
grywali 10:7. W końcówce tej 
części meczu zawodnikom z 
Końskich znów przytrafiło się 
kilka strat i w 30 min był remis 
10:.10. 

Druga połowa zaczęła się fa
talnie dla gospodarzy. Znów 
były proste błędy wymuszone 
przez agresywną. kombino
waną obronę Piekar, kilka kon
trowersyjnych, a niekorzyst
nych dla MKS decyzji podjęli 
sędziowie i w 41 min Końskie 

. przegrywały 13:16. Nic-nie za
powiadało szczęśliwego finału. 
Znów jednak nastąpił zryw go
spodarzy. Kilka ważnych bra
mek zdobył Wiktor Jaszczuk, 
fenomenalnie bronił Adam Wo
lański. W 50 min konecczanie 
wygrywali 18:17, a trzy minuty 
później po siatkarskim smeczu 
Jaszczuka 21 : 18. Końcówka 
była nerwowa i chaotyczna (55 
min 21:20), ale gole Tłuczyń
skiego (2) i Zielonki rozwiały 
obawy. Końcową syrenę za
wodnicy i kibice Końskich przy
jęli z eufońą. 

W innych meczach: MSPR 
Łódź - Grunwald Poznań 29:25 
(18:12), MMTS Kwidzyn - Chro
bry Głogów 21: 16 (6:8), Hutnik 
Kraków - Wolsztyniak Wolsztyn 
25:15 (12:6), Wisła Puławy -
Unia Tamów 33:23 (15:10), Sti
lon Gorzów - MTS Chrzanów 
22:24 (8:11). W zaległym me
czu MMTS Kwidzyn - MTS 

Ani jednego punktu 
Wszystkli nasze zespoły 

grające w grupie C II ligi po
niosły w tej kolejce porażki. 

• Gwardia Opole - MCS Iskra 
Kielce 31:23 (16:11). 

MCS: Smagór, Solecki - Her
buś 6 (2), Samek 5, Adach 4, 
Paweł Oleksyk 4, Kućma 3, 
Lniak 1, Pyrek, Glita, Paweł 
Bednarski. 
Goście dotrzymywali Gwardii 

kroku do 20 minuty, do kiedy był 
remis 9:9. CzterY minuty póź
niej gospodarze prowadzili już 
12:9, a w 49 minucie 25:16. 

• Górnik MK Katowice -
Wisła Sandomierz 27:23 
(10:11)_ 
Wisła: Owsiński, Janasz -

Ogrodnik 7, Marzec 5 (4), Wę
grzynowski 4, Kwitek 4, Syta 2, 
Mroczek 1, Bury, Błajszczak, 
Mendala, Chmiel. 

W bramce katowiczan wystąpił 
44-letni wychowanek sando
mierskiej Wisły, Janusz Klucze
wski'i był on najlepszym zawod
nikiem na parkiecie. Szczypior
niści Wisły toczyli z gospodarza
mi wyrównany bój do 36 minuty, 
stale prowadząc róźnicą jednej 
bądź dwóch bramek. Później 
jednak Kluczewski był zaporą 
nie do pokonania i katowiczanie 
objęli prowadzenie. 

• SPR Stal Mielec - Włók
niarz Konstantynów 27:30 
(15:14). 

Stal: Kania, Kozioł - Bialic 8, 
Michalik 6, Nowak 5 (1), Sikor
ski 2 (2), Szczerba 2, Dobosz 2, 
Ryś 1, J. Basiak 1, Pazdan O. 

Gospodarze grali chwilami ko
mpromitująco, w efekcie czego 
przegrali z dość przeciętnym 
zespołem Włókniarza. 

W innych meczach: Sokół 
Święta Katarzyna - Sparta Za
brze 31 :21 (14:14), Janina Li
biąź - Stal Zawadzkie 35:28 
(13:14), Grunwald Ruda ŚI. - Vi-

/PK, PISZ! 

Paweł KOTWICA ' Fragment sobotniego meczu. 

W I lidze serii B szczypiornistek 

Bolak w roli glównej 
W szóstej kolejce spotkań I 

ligi serii B szczypiornistek 
KOLPORTER KIELCE poko
nał AZS AWF Warszawa 27:22 
(11 :8). 

Kolporter: Feldman, Rębosz -
Rolak 12 (4), Gruba 6, Pohreb
niak 5 (1), Kulik 2, Stokłosa 1, 
Zalita 1, Wodyk, Kolus, Kargul, 
Doropowicz. 
Najwięcej dla AZS: Semiak 7, 

Wach 4. Sędziowali: A. Szmyd, 
M. Łoboda z Krakowa. Kary: O-
8. Widzów: 400. 

Trzytygodniowa przerwa w 
rozgrywkach korzystnie 
wpłynęła na zespół Kolportera, 
który w spotkaniu z sąsia
dującym w tabeli AZS AWF Wa
rszawa odniósł pewne zwycię
siwo. O wygranej kielczanek 
zadecydowały mądra gra w ob
ronie oraz znakomita dyspozy-

W akcji Agata Rolak. 

cja strzelecka skrzydłowej Aga
ty Rolak. 
Początek spotkania naleźał 

do szczypiornistek Kolportera, 
które po indywidualnych 
akcjach Anety Kulik i Oleny Po
hrebniak objęły dwubramkowe 
prowadzenie. .Akademiczki· z 
Warszawy nie mogły sobie po
radzić ze szczelną obroną kiel
czanek, gubiły piłkę i oddawały 
rzuty z nie przygotowanych po
zycji. W bramce gospodyń do
brze spisywała się Natalia Feld
man, która między 12 a 17 mi
nutą czterokrotnie broniła w sy
tuacjach sam na sam. W 25 mi
nucie zespół gości miał na kon
cie zaledwie 5 bramek. Nonsza
lancja i szkolne błędy kielcza
nek w końcówce pierwszej 
połowy sprawiły, że .akademi
czki zeszły na przerwę tylko z 
trzybramkową stratą. Druga 

część spotkania rozpoczęła się 
od szybkich akcji Kolportera. 
Okres między 35 a 54 minutą 
meczu był strzeleckim popisem 
skrzydłowej Rolak, która zdo
była wtedy 8 bramek. - Bałam 
się tego spotkania, bo ostatnio 
nie szło mi n_ajlepiej, a ponadto 
od kilku dni jestem mocno prze
ziębiona. Cieszę się, że 
przełamałam się przed własną 
publicznością - powiedziała 
skuteczna szesnastolatka. W 
końcówce spotkania na parkie
cie pojawiły się rezerwowe za
wodniczki Kolportera. 

W pozostałych meczach: 
Słupia Słupsk - AZS AWF 
Wrocław 22:20, AZS AWF Po
znań - Cracovia Kraków 15:16, 
Otmęt Krapkowice - Victońa To
ruń 29:23, Dora Dzierżoniów -
AZS AWRF Katowice 28:20, 
AKS Gdynia - Start Gdańsk 

W n<i.ił"",n .. i 
pada) szczypiornistki Kolporte
ra zagrają w Gdańsku ze Star
tem. Dorota KUŁAGA, Imlrl 
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Stal Stalowa Wola - Mitex Kielce 82:76 (39:31) Techmet Częstochowa - Siarka Tarnobrzeg 78:88 (34:49) 

DRAMATYCZNIE Ootrzymal i słowa 
W meczu II ligi koszykarzy 

Stal Stalowa Wola pokonała 
Mitex Kielce 82:76 (39:31). 

Stal: Niemiec 22 (4x3), Grzyb 
19, Rzegocki 17 (2x3), Jagódka 
9, Rudko 8, Partyka 5 (1x3), Ku
ziora 2, Jargieło. 

Mitex: Hayes 33, Derricks 15, 
Rajkowski 12 (1x3), Kij 11, Ku
zian 3, Woldan 2, Szczerbala. 
Sędziowali: M. Lembrich i M. 

Adameczek z Lublina. Widzów: 
800. 
Już dawno tak liczna widow

nia nie zasiadła w hali w Stalo
wej Woli, ale też i dawno nie 
było w niej tak dramatycznego 
widowiska . Początek spotkania 
należal do gospodarzy, którzy 
fJO .trójce· Marcina Rzegockie
go i trafieniu Daniela Niemca 
prowadzili 5:2. Wtedy dali o so
bie znać trafiający z dystansu 
Mirosław Rajkowski i fantasty
cznie 'spisujący się w tym okre
sie pod tablicami Leon De
rricks. To głównie za sprawą 
tych dwóch zawodników w 7 
min Mitex prowadził 18:14 i 
zaczął grać nonszalancko. Nie
dokładna gra w obronie i straty 
piłek w ataku wystarczyły Stali 
do objęcia prowadzenia 23:20. 
Przez kilka następnych minut 
trwała wyrównana walka i żad
nej z drużyn nie udało się zdo
być większej niż 4 punkty prze
wagi. Ozdobą tej p%wy była 
walka pod tablicami Roberta 
Grzyba z Leonem Derricksem. 

Winnych 

meczach: 
Wisła Kraków - AZS Politech

nika Wrocław 79:74, Górnik 
Walbrzych - Linodrut Zabrze 
90:84, Stal Bobrek II Bytom - Al
ba Chorzów 71 :67, Resovia Re
szów - Start Lublin 85:72. 

1. Resovia 1018 860:nO 
2. Stal 1017 769:701 
3. AZS Wroc. 10 17 730:672 
4. Hutnik 1016 771:692 
5. Mitex 1016 787:741 
6. Górnik 1016 862:846 
7. Start 1016 712:713 
8. Wisła 1016 789:796 
9. Bobrek 915 640:613 
10. Linodrut 1014 742:728 
11. Techmet 1014 753:804 
12.Gllmar 1014 701:777 
13. Siarka 1013 807:813 
14. Alba 1013 669:742 
15. Siarka 1013 807:813 
16. Warka 9 11 640:687 
AZS Radom 10 11 696:846 

:/f'Kl 

• Drużyna polskich szpadzi
stów zdobyła srebmy medal 
szermierczych mistrzostw Eu
ropy juniorów, które odbywają 
się w Bratysławie . 

• W finale turnieju tenisowego 
mężczyzn w paryskiej hali Ber
cy (suma nagród 2,5 mln dola
rów) Brytyjczyk Greg Rusedski 
pokonał w trzech setach rozsta
wionego z numerem 1 Amery
kanina Pete'a Sam prasa 6:4, 
7:6,6:3. 

• W pierwszym meczu grupy D 
europejskiej Ligi Mistrzów w 
piłce ręcznej kobiet MKS Mon
tex Lublin pokonał zdobywcę 
Superpucharu Europy, duński 
Ikast FS 27:26 (12:15). 

• Reprezentacja Polski w hoke
ju na lodzie wygrała międzynaro
dowy tumiej w Dunaujvaros. Po
lacy pokonali kolejno Danię 5:1, 
Węgry 5:3 i Holandię 5:0. 

• Powracająca do dawnej for
my Niemka Steffi Graf wygrała 

Po dominacji w pierwszych mi
nutach koszykarza Mitexu, póź
niej Grzyb spisywał się znacz
nie lepiej od wyższego rywala, 
zdobywając w tej części meczu 
16 punktów. W końcówce tej 
części spotkania goście zaczęli 
popełniać błędy w ataku. Trzy 
straty i kilka niecelnych rzutów 
pozwolilo Stali powiększyć wy
nik do 10 punktów w 18 minu
cie. 

Po zmianie stron Mitex 
dokładniej ustawił strefę i ko
szykarze Stali odrzuceni od ko
sza przestali trafiać . W 24 min 
goście zmniejszyli straty do 
czterech .oczek·. Stal nie da
wała jednak za wygraną, 
ponadto za pięć przewinień boi
sko musiał opuścić zawodnik 
gości Marcin Kuzian. Chwilę 
później dwa przewinienia w od
stępie kilkunastu sekund po
pełnil Rafał Partyka i również 
musiał usiąść na ławce. Przez 
dłuży czas gospodarze prowa
dzili kilkoma punktami i dopiero 
w 34 minucie na tablicy pojawił 
s ię remis 64:64. Zapracowal 
glównie na niego fantastycznie 
spisujący się w szeregach Mite
xu Derrick Hayes, który w dru
giej części meczu zdobył 26 
punktów. Goście chyba wtedy 
uwierzyli, że zwycięstwo mają 
już w kieszeni, bo na chwilę zo
stawili wolnego Daniela Nie
mca, który dwukrotnie trafił zza 
linii 6,25 m. Chwilę później ten 
sam zawodnik popełnił piąte 
przewinienie. To zdeprymowalo 
gospodarzy i Mitex znów zaczął 
odrabiać straty. Na niespełna 
dwie minuty przed końcem sę
dziowie odgwizdali przewinie
nie Roberta Grzyba, który mu
siał opuścić parkiet i w tym mo
mencie Stal pozostała bez wy
sokich zawodników, a prowa
dziła wtedy zaledwie 75:74. Ko-

W ligach bokserskich 

szykarze Mitexu zagapili się 
jednak i pozostawiony pod ko
szem Rzegocki nie zmarnował 
okazji. W odpowiedzi spudłował 
Derricks i goście zaczęli ucie
kać się do taktycznych fauli. Te 
nie przyniosły rezultatu, bo go
spodarze trafiali z linii rzutów 
osobistych, a wśród przyjezd
nych przestał zdobywać punkty 
Derricks, który .trzyma/" wynik 
przez całą drugą p%wę. 

IJAKI 

W meczu II ligi koszykarzy Te
chmet Częstochowa uległ Siar
ce Tamobrzeg 78:88 (34:49). 

Siarka: Zych 29, Woltyński 18 
(2 x 3), Knjeglinić 18, Pyszniak 
10, Szwed09, Kulaś4, DudekO. 

Techmet: Motyl 20, Sośniak 18 
(3 x 3), Nowak 10 (2 x 3), Jań
czyk 10 (2 x 3), Pęczak 9 (2 x 3), 
Hondzyński 9, Machynia 2, Bo
rysewicz O, Prusak O, Miękus O. 
Sędziowali W. Chabrat i M. 

Tracz z Krakowa. Widzów-300. 

Fot. Aleksander Piekarski 

Marcinowi Kuzianowi i jego kolegom nie udało się wygrać w 
Stalowej Woli. 

Nie powinni przegrać 
W spotkaniu I ligi bokser

skiej, rozegranym w Bydgosz
czy, miejscowy Zawisza poko
nał KSZO Ostrowiec 12:8. 

Wyniki walk, na pierwszym 
miejscu zawodnicy gospoda
rzy. Aleksander Wo/czan - Le
szek Pasowicz 2:2, Krzysztof 
Wróblewski - Miko/aj Miełando
wicz 3:0, Adam Netkowski - Pa
weł Pożoga 0:3, Marcin Gru
chała - Rafał Rękawik 3:0, Woj
ciech Kończalski - Siergiej Niki
tienko 3:0, Marcin Radomski -
Zdzisław Pata lita 0:3, Wojciech 

tumiej tenisowy w Lipsku. W fi
nałowym meczu pokonała roz
stawioną z numerem 2 Francu
zkę Nathalie Tauziat 6:3, 6:4. 

• Reprezentacje Rosji i Kuby 
jako pierwsze zakwalifikowały 
się do półfinałów mistrzostw 
świata w siatkówce kobiet, któ
re odbywają się w Japonii. 

Oprac./jl 

Gruchała - Łukasz Dybiec, zwy
cięstwo Gruchały przez rsc w 2. 
rundzie, Maciej Jankowski - Ce
zary Kozłowski, zwycięstwo 
Kozłowskiego przez rsc w 3. 
rundzie, Ryszard Zawadzki - To
masz Miałkowski 0:3, Paweł 
Matuszewski - Piotr Gwóźdż 3:0 
Zespół KSZO nie zasłużył na 

porażkę, gdyż był równorzęd
nym przeciwnikiem, ale nie po
pisali się sędziowie, którzy 
skrzywdzili Pasowicza w wadze 
muszej, dając zwycięstwo za
wodnikowi gospodarzy, chociaż 
Pasowicz miał przez wszystkie 
trzy rundy wyraźną przewagę . 
Nie zawiedli w zespole KSZO 
Pożoga , Patalita i Miałkowski. 
Bardzo dobrą walkę, mimo po
rażki , stoczył Miełandowicz z 
Wróblewskim. Zawiódł Ręka
wik, który wyraźnie przegrał. 

W pozostałych spotkaniach: 
Ekstraklasa. Renoma Start 

Elbląg - Walka Zabrze 16:4, 
Concordia Knurów - Gwardia 

Druga porażka siatkarzy Warki Czarnych 

Wrocław 16:4, Victoria Jaworz
no - Polonia Świdnica 12:8, pa
uzowała drużyna 06 Kleofas 
Katowice. 

1. Victoria 11 15125-95 
2. Renoma 10 14112-86 
3. Polonia 10 13122-76 
4. Concordia 9 10 87-91 
5. Gwardia Wr. 11 8105-115 
6. 06 Kleofas 9 572-108 
7. Walka 10 573-127 

I liga. Gwardia Warszawa -
Superfighter Nowy Sącz 16:4, 
Hetman Białystok - KS Eldora
do Jastrzębie 17:3. 

1. Gwardia 

2. Hetman 

3. Jastrzębie 

7 11 82-58 

8 10106-54 

8 8 87-73 

4. SuperfiRhter 7 7 62-78 

5. KSZO 8 6 75-85 

6. Zawisza 6 2 28-92 
/jl 

Eksperymenty w Pucharze 
Siatkarze Warki Czarnych 

Radom ponieśli drugą poraż
kę w Pucharze Polski. Tym ra
zem od podopiecznych tre
nera Edwarda Skorka lepsi 
okazali się zawodnicy Ja
strzębia Boryni. 

• Jastrzębie Borynia - Warka 
Czarni Radom 3:0 (15:11, 
15:5,15:11). . 

Warka Czarni: Szymanowski, 
Maroszek, Stancelewski, Sta
niec, Boratowski, Gabrych oraz 

Stępień (Libero), Kocik i Piotro
wski. 

Radomianie, mimo kolejnej po
rażki, rozegrali niezły mecz. W 
porównaniu do spotkań z AZS In
dykpol Olsztyn i reprezentacją 
Egiptu widoczny był postęp w 
grze podopiecznych trenera Ed
warda Skorka. Tym razem co 
najmniej poprawnie rozgrywał 
Piotr Szymanowski, a skutecz
niej w ataku radzili sobie Piotr 
Gabrych i Artur Maroszek. 

Edward Skorek zmuszony był 
nadal eksperymentować ze 
składem. W Boryni, obok prze
bywającego z reprezentacją w 
Japonii Adama Nowika, nie gra
li bowiem kontuzjowani Paweł 
Słomka i Krzysztof ŚmigieJ. 
Obaj narzekają na drobne dole
gliwości, Słomka - kolana, Śmi
giel- barku. 

Na tle Czarnych bardzo do
brze zaprezentował się zespół 
Jastrzębia . Jest to całkowicie 

Przed wyjazdem do Często
chowy tarnobrzeżanie zapo
wiadali walkę o zwycięstwo i 
słowa dotrzymali pokonując go
spodarzy co prawda różnicą .ty
Iko" dziesięciu punktów, ale ab
solutnie nie oddaje ona rzeczy
wistej przewagi, jaką mieli w 
tym spotkaniu. 
Częstochowianie nie mogli s0-

bie poradzić z agresywną obroną 
gości tracąc wiele piłek , co w efe
kcie owocowało szybkimi i skute
cznymi kontratakami w wykona
niu tarnobrzeżan . Po pięciu mi
nutach gry Siarka prowadziła 
12:7, a po kolejnych pięciu 24:9. 
Najskuteczniejsi w naszej druży
nie byli wtedy: Krzysztof Zych, 
Grzegorz Woltyński i Zbigniew 

Pyszniak. Tak wyraźna przewa
ga wpłynęła demobilizująco na 
podopiecznych trenera Eugeniu
sza Grążawskiego i nastąpił nie
wielki przestój w grze naszej dru
żyny, co spowodowało, że w 17 
minucie było tylko 37:30 dla Siar
ki. Goście jednak szybko 
uporządkowali grę i za sprawą 
Zycha znów .odjechali· gospo
darzom, schodząc na przerwę_z 
15-punktową przewagą. 
W drugiej p%wie przewagę 

także mieli tarnobrzeżanie, w 
25 minucie wynosiła ona 20 
punktów (61:41). W ostatnich 
dwóch minutach meczu goście 
wykonywali aż 12 rzutów osobi
stych, ale tylko p%wa z nich 
była skuteczna. IPISZ! 

AZS Politechnika Radom - Hutnik KraKów 
61 :90 (27:41) 

Trzeba pracować 
W meczu o mistrzostwo 

drugiej ligi koszykarze AZS 
Politechnika Radom przegra
li z Hutnikiem Kraków 61 :90 
(27:41). 

AZS Politechnika: Allen 25 
(1x3), Kuzmienko 12 (1x3), Zie
wiec 8 (2x3), Szwej 7, Olczyk2, 
Majewski 2, Figura 2, Janusz 2, 
Mikos 1, GadajskI. 
Sędziowali : Z. Kobierski z 

Łodzi i R. Bartocha z Kielc. Wi
dzów - 400. 

Hutnik odniósł w pełni 
zasłużone zwycięstwo. Prze
waga gości od pierwszych mi
nut była bardzo widoczna. 
Dokładna gra w obronie, ścisłe 
krycie i szybkie kontry to sche
mat, który zaprezentowali kra
kowianie. Okazał się on wystar-

czający na umiejętności koszy
karzy AZS, którzy razili szcze
gólnie błędami pod własnym 
koszem i niezliczoną wprost 
liczbą strat przy wyprowadza
niu ataków. Zdzisław Kassyk, 
trener Hutnika, po zakończeniu 
meczu postawę naszego ze
społu skomentował krótko: - Je
śli .akademicy· z Radomia 
myślą o pozostaniu w II lidze, 
czeka ich jeszcze wiele pracy. 

Po raz pierwszy w sobotni wie
czór drużynę AZS Politechnika 
oficjalnie poprowadził szkole
niowiec Marek Jarecki. Toma
szowi Serkowi - dotychcza
sowemu trenerowi - działacze 
przed rozpoczęciem spotkania 
podziękowali za współpracę . 

Sławomir MONIK 

Glimar Gorlice - SMS PZKosz. Warka 
78:59 (34:29) 

Przegrali z rutyną 
W meczu II ligi koszykarzy 

Glimar Gorlice pokonał zespół 
Szkoły Mistrzostwa Sportowe
go Polskiego Związku Koszy
kówki z Warki 78:59 (34:29). 

SMS: Ignerski 14, Czerwonka 
12, Józefowicz 10 (3x3), Lise
wski 8, Snochowski 3 (1x3), He
rnik 3, Sikora 2, Gajewski O, Do
browolski O. 
Sędziowali: A. Krasucki i R. B0-

gdan z Katowic. Widzów: 450. 
Przebieg pierwszej połowy 

spotkania w Gorlicach nie wska
. zywał, 18' porażka' zespołu z 
Warki będzie aż tak wysoka. 
Przez większość czasu gra była 
bardzo wyrównana. W siódmej 
minucie II połowy podopieczni 
trenera Mańusza Mazura prowa
dzili nawet jednym punktem. Pó
źniej nastąpiło jednak pasmo 
prostych błędów, które Glimar, 
głównie za sprawą rutynowa
nych Andrzeja Peciaka i Krzy
sztofa Kwiatkowskiego, bezbłęd
nie wykorzystał. Ambitnie 

inna ekipa od tej z ubiegłorocz
nego sezonu. Pierwsze .skrzy
pce. w drużynie trenera Walde
mara Kuczewskiego gra Grze
gorz Wagner, pozyskany z 
Włókniarza Bielsko-Biała. 
Obserwatorzy sobotniego spot
kania zadawali sobie jednak py
tanie, czy forma .górników" nie 
przyszła za wcześnie, wszak do 
rozpoczęcia ligowych zmagań 
pozostało jeszcze pięć tygodni. 

Grupa C 

1. Jastrz$bie 2 4 6:0 
2. AZS 2 3 3:4 
3. Warka Czarni 2 2 1:6 

Imonl 

grający zawodnicy SMS zerwali 
się do walki jeszcze w ostatnich 
2 minutach gry, zdobyli 10 pun
któw, co pozwoliło nieco zmniej
szyć rozmiary porażki. 

Mimo przegranej w drużynie 
Warki na wyróżnienie zasłużyli 
Adrian Czerwonka, Bartłom iej 
Józefowicz i najskuteczniejszy 
Michał Ignerski. Imonl 

W ligach 

zagran icznych 
Anglia 
W uzupełnieniu wyników ze 

strony 8 podajemy rezultaty me
czów zakończonych wczoraj wie
czorem: Arsenal - Everton 1:0 
(Anelka 6), Leeds - Sheffield 2:1 
(Hasselbaink 39, Woodgate 61 -
Booth 3), Manchester Unlted -
Newcastle United 0:0, West 
Ham United - Chelsea 1:1 (Rud
dock 4 - Babayaro 75). 

Włochy 
Wyniki. Barl- Parma 1:1 (Masin

ga 76 - Fuser 45), Bologna - AS 
Roma 1:1 (Signori 17 - Sergio 14), 
Cagliarl- Piacenza 3:2 (Muzzi 20 i 
61, Kallon 54 - Busa 38, łnzaghi 
57), Fiorentlna - Venezia 4:1 (Pa
dalino 22, Batistuta 45 i 65, Rui Ce
sta 63 z karnego - Schwoch 42 z 
karnego), lazio - Napoli 4:1 (Ne
gro 22 i 27, Salas 30, Mancini 62 -
Carparelli 81), Peruggla - Vicenza 
3:1 (Rapaijc 25, Nakata 51 z karne
go, Mełli 74 - Ambrosetti 30), Sam
pdoria - SaJemitana 1:0 (Ortega 
50 z karnego), Udinese - Juven
tus 2:2 (Bachini 65, Sasa 90 - Zida
ne44, F.lnzaghi 50), AC Milan -In
ter Mediolan - wynik jutro. 

W tabeli prowadzi Fiorentina. -
18 pkt przed Juventusem 17pkt i 
Romą - 14. opr. JSTACH/ 
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Fot. Sławomir Stachura 
Sławomir Rutka (z prawej) ostatnio prezentuje znakomitą formę i jest utrapieniem napastników 

rywala. 

Sławomir Rutka: Wróżono mi karierę w ... tenisie stołowym 

stopniowo wchodząc do pier
wszego zespołu . Po meczu ze 
Świtem Nowy Dwór, w którym 
wpisałem się na listę strzelców, w 
pełni poczułem się związany z 
moim nowym pracodawcą. 

* Przed obecnym sezonem nie 
mogłeś dogadać się z 
działaczami Korony ... 

- Doszliśmy do porozumienia. 
Chciałbym kiedyś z Koroną awan
sować do ekstraklasy, a w tych 
rozgrywkach namieszać w Pu
charze Polski. Świetnie czuję się 
w Kielcach, mam fajnych kumpli , 
klub zapewnił mi ładne mieszka
nie. 

* Dlaczego koledzy wymyślili 
ci pseudonim "Łyda"? 

- To pomysł Pawła Kozaka. 
Przemek Cichoń twierdzi , że 

mam łydki większe niż uda. 
* Podobno masz już kobietę 

marzeń? 
- Narzeczona ma na imię Ania i 

pochodzi z Pionek. Jestem ro
mantycznym człowiekiem . Lubię 

spędzać czas nad jeziorem w 
Okunince, oglądać filmy z Melem 
Gibsonem. Cenię Sharon Stone i 
Marcina Oańca. Moim najwię

kszym marzeniem jest wyjazd do 
Australii. Ten kraj wywarł na mnie 

am chara ler g' rala 
* Były trener Widzewa Woj

ciech Łazarek stwierdził, że Ru
tka to piłkarz z "widzewskim" 
charakterem. 

- Było mi milo, gdy usłyszałem tak 
dobrą opinię z ust znakomitego ta
chowca. Nie należę do ludzi, którzy 
łatwo się poddają, powiedziałbym , 

że mam charakter górala. 
* Zdaniem wielu kolegów, i tak 

nie wykorzystujesz w pełni 

swoich atutów, do których na
leży potężne uderzenie. 

- Rzuty wolne egzekwują inni. 
Kiedy zdobędę gola, przełamę się 
i będzie lepiej. 

* Bardzo chciałeś zostać 

piłkarzem? 
- U mnie w rodzinie nikt nie grał 

w piłkę, ale wszyscy interesowali 
się sportem. W rodzinnej Jedlni 
Letnisku mieszkałem obok sta
dionu Jodły i chyba to zadecydo
wało. Niektórzy wróżyli mi dużą 
karierę w tenisie stołowym . Byłem 
mistrzem województwa radom
skiego szkół podstawowych. Po
stawiłem na futbol, a w moje ślady 
poszedł brat, obecnie wystę
pujący w Jodle. 

* Dlaczego jednak byłeś wy
chowankiem Prochu Pionki? 

- W Jodle tylko trochę treno
wałem i zgłos~em się do Prochu. 
Trener Jerzy Leszczyński postawił 
na mnie i dość szybko zagrałem w 
czwartej lidze, i świętowałem 

awans do trzeciej. W tej klasie roz
grywek rozegrałem w Prochu 
wszystkie mecze w sezonie. 

* I po zdolnego lewego obroń
cę zgłosił się drugoligowy Ra
domiak ... 

- Na początku przygody z piłką 
gralem na prawej stronie obrony. 
Kiedy prawa noga mnie bolała , 
nauczyłem się grać lewą i teraz je
stem zawodnikiem obunożnym . 
To chyba moja największa piłkar
ska zaleta. Wad mam nadal dużo, 

muszę pracować nad techniką i 
skończyć ze skłonnością do ostrej 
gry. Wracając do Radomiaka, to 
było to dla mnie solidne przetar
cie. Szkoda tylko, że Radomiak 
opuścił drugą ligę. Takie miasto, 
jak Radom, potrzebuje futbolu na 
dobrym poziomie. 

* Nie najlepiej wiedzie się two
im kolegom z Kozienic. 

- Ten zespół wciąż stać na wiele. 
Choć gra tylko w czwartej lidze, 
mógłby z powodzeniem rywalizo
wać z drugoligowcami. Kiedy mie
liśmy szansę awansować do dru
giej, na drodze stanęła nam Koro
na. Mecze Kozienic z moim obe
cnym klubem były prestiżowe, na 
stadionach panowała gorąca at
mosfera, aż chciało się grać. Ko
zienice przegrały z Koroną batalię 
o awans, bo wiosną miały finan
sowe i organizacyjne kłopoty. 

Bardzo dobry trener, jakim był Jó
zef Antoniak i duży potencjał 

p~karski nie wystarczyły. 

* Kiedy zadecydowały się losy 
twojego transferu do Korony? 

- Byłem w Kielcach na testach 
przed rozpoczęciem rozgrywek 
drugoligowych. Sprawdzian wy
padł pomyślnie, świetnie przyjęli 

mnie koledzy. Najpierw zadebiu
towałem w rezerwach Korony, 

I SŁAWOMIR RUTKA. Obrońca, pomocnik. Urodzony 16 
kwietnia 1975 r. w Jedlni Letnisku. Piłkarz Jodły Jedlnia, Pro
chu Pionki, Radomiaka, MZKS Kozienice, Korony Nida Gips 
Kielce. 

niesamowite wrażenie po obej
rzeniu serialu .Ptaki ciernistych 
krzewów". 

* Twoje piłkarskie marzenia? 
- Awans do ekstraklasy, gra w 

kadrze. W dalszej perspektywie 
występy w Premiership, najlepiej 
w barwach Manchesteru United. 
Dodam, że rpoim idolem jest Pao
lo Maldini. 

* Dlaczego w Koronie nie po
wiodło się twojemu koledze z Ko
zienic GrzegorzowI Seremakowi? 

- Grzesiek potrzebował czasu 
na aklimatyzację . Seremak świet
nie czuje się w towarzystwie ro
dziny, a tego mu brakowało. Grze
gorz jest bardzo dobrym piłka

rzem i jestem pewien, że nie po
wiedział ostatniego słowa . 

* Co po zakończeniu rundy je
siennej będzie robił Sławomir 
Rutka? 

-Wypoczywał, grając w piłkę ha
lową. Uwielbiam tę odmianę fut
bolu. Postaram się pomóc ekipie 
Maćka Pastuszki w wygraniu tur
nieju o Puchar APH .Do-Centa". 
Będzie to mój debiut w tej impre
zie i postaram się dać we znaki 
bramkarzom. 

Rozmawiał Jaromir KRUK 

Du Jung, nowa Chinka w zespole pingpongistek Telwoltu jest. .. jedynaczką, 
a sport zaczęła uprawiać ze względu na częste choroby 

• "bezludnym" "arnobrzegu 
Nowym nabytkiem drużyny 
ośmiokrotnych mistrzyń 
Polski, tenisistek stołowych 
Telwoltu Tarnobrzeg jest 19-
letnia Chinka Du Jung, która 
ma w tym sezonie pomóc 
wywalczyć kolejny tytuł mi
strza kraju, a także zwię
kszyć siłę zespołu w rozgry
wkach Pucharu Europy. 

Ou Jung chętnie przystała 
na rozmowę . - Znam już do
brze . Echo Dnia·, choć jesz
cze nie potrafię czytać po pol
sku . Te polskie literki sąjakieś 
dziwne i śmieszne . Niczym 
nie przypominają tak prostej 
pisowni chińskiej .. . - żartuje 
Du Jung, która najwyrażniej 
lubi się pośmiać. Uśmiech nie 
znikał z jej twarzy nawet na 
moment podczas naszej roz
mowy. 

Z dziadkiem na trening 

Du Jung urodziła się 10 maja 
1979 roku. Był to chiński rok 
Barana. Jest... jedynaczką. co 
w Chinach jest rzadkością. Jej 
rodzice nigdy nie uprawiali 
sportu, a do tenisa stołowego 
trafiła w wieku sześciu lat tylko 
dlatego, że była wątłym , scho
rowanym dzieckiem. 

- Po przejściu na emeryturę 
mój dziadek zaczął uprawiać 
wu-shu (rodzaj walki kung-fu -
przyp. pisz). Poznał wtedy jed
nego z trenerów tenisa stołowe
go i opowiedział mu o jego 
schorowanej i mizemiutkiej 
wnuczce. Szkoleniowiec zapro
ponował wtedy mojemu dziad
kowi, by przyprowadził mnie na 
zajęcia . I tak już zostało. Ten 
sport, który jest u nas niezwykle 
popularny, od razu mi się spodo
bał - mówi Ou Jung. 

Fot. Piotr Dziewic 

Po roku systematycznych 
treningów z mizerniutkiej 
dziewczynki .wyszły· wszy
stkie choroby - przyszły też 
pierwsze sukcesy. W wieku 
dziewięciu lat Du Jung zajęła 
drugie miejsce w mistrzo
stwach Chin dzieci. Później 
były kolejne laury. Sama naj
bardziej ceni sobie piąte 
miejsce w deblu zdobyte w 
mistrzostwach Chin w 1996 
roku oraz piątą lokatę zdo
bytą rok póżniej w mistrzo-

stwach zawodniczek do lat 20. 
- Nigdy nie myślałam, że będę 

grała w Polsce. O waszym kraju 
wiedziałam tylko tyle, że leży w 
Europie. Nic więcej . W moim 
Tian-Jin mieszka 10 milionów 
ludzi. Ten Tarnobrzeg przy na
szym mieście wygląda jak wylu
dnione miasto - śmieje się 

Jung. - Ale już się przyzwy
czaiłam i cieszę się , że jest tu 
tak miło i spokojnie. To dla mnie 
bardzo ważne . Przyjechałam 

tu, by podnieść swoje umiejęt
ności. Jeszcze nie wiem jak po
toczy się moja dalsza kańera. 
Nawet o tym zbytnio nie myślę. 
Chcę grać - dodaje. 

Banany i gruszki 

Największymi problemami 
dla Jung były, oczywiście, ba
ńera językowa oraz pożywie
nie. Początkowo miewała 
kłopoty z żołądkiem , ale polska 
kuchnia szybko jej się spodo
bała . Teraz je dosłownie wszy
stko, ale w odpowiednich pro
porcjach. Jej zdaniem na pol
skim jedzeniu - ubogim w ryż -
szybko można utyć, a Ou tego 
nie chce. Najbardziej lubi ba
nany i gruszki. Są jej zdaniem 
pyszne. Kiedy przyleciała do 
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Monika Gruba: Gdy przegrywamy 
mecz, mąż krytykuje moją grę 

• 
I---a a 

r z CJ 
Trudno wyobrazić sobie zespół szczypiornistek Kolportera 

Kielce bez Moniki Grubej. 23-letnia wychowanka kieleckiego 
klubu umiejętnie kieruje grą młodszych koleżanek, zdobywa 
sporo bramek, a przy tym jest dobrym duchem drużyny Maria
na SiewrOka. Rozmawialiśmy z nią po sobotnim meczu ligo
wym z AZS AWF Warszawa. 

* Czy jesteś zadowolona z 
występu przeciwko warsza
wskim akademiczkom? 

- Zagrałam jedno z lepszych 
spotkań w tym sezonie, ale nie 
ustrzegłam się kilku prostych 
błędów, zwłaszcza przy wypro
wadzaniu kontrataków. Nad 
tym elementem oraz nad rzu
tem z drugiej linii muszę jeszcze 
sporo pracować. 

* Podczas meczów w Kiel
cach dopinguje cię prawie 
cała rodzina. Czy to pomaga 
na boisku? 

- Tak, obecność najbliższych 
dodaje mi pewności siebie i 
mobilizuje do lepszej gry. Moi
mi wiernymi kibicami są: mąż, 
mama, teściowie i 4-letni syn 
Bartosz, który wie już nawet z 
jakim gram numerem. Gorzej 
jest po przegranym meczu, 
gdy rodzina, a szczególnie 
mąż wytyka mi błędy i krytyku
je za grę. 

• Znana jesteś z tego, że na 
boisku walczysz bardzo twar
do. 

- Jestem zadziorną zawod
niczką. lubię się trochę poszar-

pać w ferworze walki. Wynika to 
z mojego żywiołowego usposo
bienia. Na boisku zawsze daję z 
siebie wszystko, dlatego pod 
koniec meczu często łapią mnie 
bolesne skurcze. Nikt jednak 
nie może mi zarzucić złośliwej i 
brutalnej gry. 

* Podobno kilka sezonów te
mu jedną nogą byłaś już w 
czołowym polskim zespole -
Piotrcovii. 

- Miałam już podpisany kon
trakt z tym zespołem, ale na 
szczęście dla mnie nic z tego 
nie wyszło. Nie chciałabym wra
cać do tej sprawy. Ciekawe ofe
rty miałam też z AZS AWF 
Gdańsk i ze Zgody Bielszowice. 
Nie opuściłam Kielc, bo tu 
miałam rodzinę i dobre warunki 
do podnoszenia sportowych 
umiejętności. 
* Do gry w drużynie naro

dowej nie miałaś szczę
ścia ••. 

- Kilka razy .ocierałam· się o 
kadrę. Reprezentacyjni szko
leniowcy mówili, że mam 
dobrą technikę, precyzyjny 
rzut, .ciąg· na bramkę, ale 

Fot. Sławomir Stachura 
Monika Gruba (z piłką) - podpora zespołu Kolportera. 

Polski z przerażeniem stwier
dziła, że zapomniała ... 
pałeczek. Na szczęście po
chodząca także z Tian-Jin i 
grająca w minionym sezonie w 
Telwolcie Liu Feng zostawiła je 
w Tarnobrzegu i Du Jung może 
być spokojna o to, czym będzie 
jadła . A jeśli o przyrządach do 
jedzenia mowa to młoda Azjat
ka nie mogła pohamować 
śmiechu , kiedy zobaczyła coś 
co jest zwane nożem i widel
cem i służy Polakom do jedze
nia . Najpierw przeszła eduka
cję , w której ręce trzeba trzy
mać nóż, a w której widelec. 
Ale operować nimi jest jej dużo 
trudniej niż pałeczkami. 

Jung jest bardzo zadowolona 
z treningów jakie aplikuje jej 
trener Zbigniew Nęcek. Prakty
cznie codziennie ma możli
wość . sparowania" z zawod
niczkami i zawodnikami prefe
rującymi różne techniki gry. 
Wie, że może to procentować 
w przyszłości. Natężenie zajęć 
treningowych jest w Tarno
brzegu dużo większe niż w 
Tian-Jin, często czuje się po 
nich bardziej zmęczona niż to 
miało miejsce w jej ojczyżnie. 

Du nie kryje, że bardzo tęskni 
za rodzicami. Wie jednak, że 
wkroczyła już w dorosłe życie i 
musi być samodzielna. 
*** 
Serdecznie dziękujemy Ma

ciejowi Grandysowi biegle 
władającemu językiem chiń
skim za wystąpienie w roli 
tłumacza . 

Piotr SZPAK 

główną przeszkodą był niski 
wzrost - 168 centymetrów. 
Prawdopodobnie zadebiuto
wałabym w kadrze młodzieżo
wej , gdy jej trener-em został 
Marian Siewruk. Jedną z jego 
koncepcji było wypróbowanie 
mnie na pozycji skrzydłowej . 
Wtedy jednak z powodu ciąży 
miałam roczną przerwę w tre
ningach . 

• Co naj chętniej robisz w 
wolnych chwilach? 

- Zajmuję s ię synkiem Barto
szem, relaksuję się słuchając 
muzyki. Czasem lubię i ść na 
dobrą imprezę . Do niedawna 
prowadziłam treningi z 12-letni
mi dziewczętami. Traktowałam 
to zajęcie hobbfstycznie, ale w 
przyszłości chciałabym się nim 
zająć na poważnie. 

* Czy w aktualnym składzie 
zespół Kolportera stać na 
awans do serii A pierwszej li
gi? 

- Olena Pohrebniak i Joanna 
Stokłosa okazały się dużym 
wzmocnieniem siły uderzenio
wej zespołu , a Natalia Feldman 
ma w bramce prawie 50 pro
cent skuteczności. Z meczu na 
mecz gramy coraz lepiej i my
ślę , że w rundzie rewanżowej 
odrobimy dystans do pro
wadzącej Dory Dzierżoniów. 
Jeśli nie uda nam się awanso
wać w tym sezonie, to w 
przyszłym, po powrocie Rena
ty Wychowaniec, Doroty Rę
bosz i innych dziewcząt z Kielc, 
nie powinnyśmy mieć z tym 
żadnych problemów. 

* Dziękuję za rozmowę. 

Dorota KUŁAGA 



http://sbc.wbp.kielce.pl
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Mariusz Kukiełka: Mam dość Holandii, Holendrów 
i Rody Kerkrade. Chcę wrócić do Polski. 

ZLA DECYZJA 
- Podpisanie kontraktu z Rodą 

Kerkrade było moim błędem. 
Zbyt wcześnie zdecydowałem 
się na grę poza granicami Poł
ski. Bardzo żałuję tego kroku i 
nie wstydzę się do tego przy
znać. Mam już dość Hołandii i 
Kerkrade. Chcę jak najszybciej 
grać w połskiej ekstraklasie -
mówi wychowanek tarnobrze
skiej Siarki, Mariusz Kukiełka, 
który w sobotę skończył 22 la
ta. 

Długa lista sukcesów 

Mimo tak młodego wieku Ma
ńusz otarł się już o wielką piłkę. li
sta jego dokonań jest długa. Wy
mieńmy tylko 72 mecze w repre
zentacji Polski juniorów, w których 
zdobył trzy bramki oraz grę w dru
żynie U-16 trenowanej przez An
drzeja ZamiIskiego, która zdobyła 
w Turcji złoty medal mistrzostw 
Europy oraz czwarte miejsce w 
drużynie U-17 po pechowo prze
granym rzutami karnymi meczu z 
Chile, podczas mistrzostw świata 
w Japonii. Kukiełka grał też kilka
dziesiąt razy w meczach polskiej 
ekstraklasy, reprezentując w nich 
barwy tarnobrzeskiej Siarki i GKS 
Bełchatów. Zasmakował też gry w 
pierwszej reprezentacji Polski se
niorów. Jego debiut w drużynie tre
nowanej przez Antoniego Piechni
czka przypadł na wyjazdowe to
warzyskie spotkanie z Czechami 
przegrane przez naszą drużynę 
1 :2. Mańusz zagrał wtedy tylko 
ostatnie 20 minut. Cały mecz grał 
podczas spotkania reprezentacji 
Polski z Gruzją rozegranego w ra
mach eliminacji mistrzostw świata , 
wygranego przez Polaków 4:1. 
Selekcjonerem naszej reprezen
tacji byl wtedy .chwilowo" Krzy
sztof Pawlak. Kukiełka był wtedy 
na topie. Zbierał bardzo dobre re
cenzje za swoje występy. Zaczęły 
się nim interesować najlepsze pol
skie zespoły. Chciał grać w war
szawskiej Legii. Ciągnęło go do 
stolicy. Całkiem niespodziewanie 
podpisał wtedy kontrakt z hołen
derską drużyną Rodą Kerkrade. 
Propozycja gry w zespole 
mającym zapewniony udział w Pu
charze UEFA była kusząca. Pod
pisał więc .papier" i teraz bardzo 
żałuje . Czasu jednak nie da się 
cofnąć. Chce tylko jak najszybciej 
opuścić nieprzychylną mu Holan
dię i znów grać w Polsce. 

Chel m do gil 

- Po roku gry w Bełchatowie było 
głośno o moim przejściu do Legii. 
Tak naprawdę to do końca nie 
wiem jak to się stało , że nie 
wyłądowałem w warszawskim 
kłubie . Z dyrektorem Legii 
Władysławem Stachurskim 
byłem po wstępnych rozmowach i 
ustnej umowie, natomiast pod
czas rozmowy z prezesem 
Bełchatowa Zbigniewem Drob
niewskim rozmawiał on o wszy-

stkim tylko nie o moim transferze 
do stołecznego klubu. Nie ukry
wam, że sam chciałem iść do Le
gii. Trafiła się jednak wtedy propo
zycja z Holandii, z Rody Kerkra
de. Umowę podpisałem 16 wrześ
nia ubiegłego roku. 

- Uważam, że zrobiłem spory 
błąd wyjeżdżając na Zachód w 
zbyt młodym wieku. Na własnej 
skórze przekonałem się, że je
stem zbyt młody, by grać poza 
granicami Polski. Brak najbliż
szych, kolegów z drużyny i przyja
ciół, spowodował, że zacząłem 

bardzo tęskriić za domem. Do te
go doszły nieporozumienia z me
nażerem i trenerami Rody. Dzień 
po podpisaniu umowy z Rodą 
przyjechałem do Tarnobrzega i 
biorąc udział w treningu Siarki do
znałem kontuzji ścięgna Achille
sa. W Holandii zostałem poddany 
skomplikowanej operacji, miałem 
zerwane blisko 90 procent ścięg
na Achillesa. Leczenie trwało kil
ka miesięcy. W końcu zagrałem w 
pucharowym spotkaniu przeciw
ko włoskiej Vicenzie. Na własnym 
boisku przegraliśmy 1 :4, a w re
wanżu jeszcze wyżej, bo aż 1 :5. 
Małym pocieszeniem dla mnie 
było to, że jako jedyny zdobyłem 
uznanie holenderskich dziennika
rzy. Cóż z tego ... Łącznie w Ro
dzie rozegrałem tylko dziewięć 
spotkań, z czego za kadencji tre
nera Martina Jol/a, sześć. Kontu
zja ścięgna Achillesa znów dała o 
sobie znać wiosną tego roku i 
znów miałem przerwę. Kiedy się 
wyleczyłem i byłem pełen nadziei 
na grę w holenderskiej drużynie, 
przyszty nieporozumienia z trene
rem Van Hossenem. Trener za
rzucił mi, że na boisku za dużo 
biegam. Wiem, że może wydać 
się to śmieszne, ale taka jest pra
wda . Nie mogłem się pogodzić z 
tym, że "biegałem za dużo· i lek
ko się podłamałem. Po trzech 
trudnych tygodniach pojechałem 
z rezerwową drużyną Rody na 
mecz do Bochum. Zagrałem tam 
90 minut, czułem się bardzo do
brze, byłem już zdrowy i chciałem 
trenować z pierwszym zespołem. 
Van Hossen powiedział jednak 
.nie·. Idziesz na bok - dodał. 
Doszło wtedy do małej scysji mię
dzy mną a szkołeniowcem. Zare
agowałem impulsywnie. Po tre
ningu zapytałem go, czemu 
będąc zdrowym piłkarzem nie 
mogę trenować z pierwszą dru
żyną. Odrzekł, że nie jestem zdro
wy. - To, jeśli jestem chory dlacze
go grałem cały mecz w rezer
wach? - zapytałem Hossena. I 
znów po wymianie zdań pojawił 
się problem, że za dużo biegam 
po boisku. Wyjeżdżając tam my
ślałem, że będzie zupełnie ina
czej. Perspektywa gry przeciwko 
takim drużynom, jak Ajax Amster
dam czy PSV Eindhoven była 
kusząca. Magnesem były też wy
stępy w Pucharze UEFA. My
ślałem, że Zachód to raj dla piłka
rzy. Pełne trybuny, telewizja, prze
kazy na całą Europę ... 

W styczniu Justynie i Mariuszowi urodzi się dZIecko. 

Mariusz chciałby jak najszy
bciej znaleźć się w jednym z 
polskich klubów. 

Nie chcę tam grać 

- Kontrakt z Rodą mam jeszcze 
ważny dwa lata. Nie ukrywam jed
nak, że nie chcę i nie będę grał już 
w tym klubie. Mam dosyć Holan
dii, Holendrów i Kerkrade. Najpó
żniej w czerwcu wyjadę stamtąd . 
Chcę grać w polskiej ekstraklasie. 
Mam 22 lata i nie interesuje mnie 
siedzenie na ławce rezerwowych. 
Ja chcę grać i podnosić swe umie
jętności. Konkretnych propozycji 
gry w którymś z polskich klubów 
jeszcze nie mam. Jestem po roz
mowie telefonicznej z działacza
mi krakowskiej Wisły. Rozma
wiałem też z trenerem Legii, Je
rzym Kopą. Po kilku dniach pan 
Kopa powiedział mi szczerze, że 
niektórzy ludzie w stołecznym klu
bie są przeciwko mnie. 

- Teraz najważniejsze to wrócić 
do Polski, tu mam swoją rodzinę i 
przyjaciół. W Kerkrade czuję się 
zagubiony. W Rodzie widać po
działy na miejscowych i tych .ob- . 
cych". Jeśli Roda wygrywa to wy
grywają swoi, jeśli jest porażka to 
przez tych spoza Holandii. Teraz, 
nawet gdybym dostał konkretną 
propozycję z któregoś z zachod
nioeuropejskich klubów to i tak z 
niej nie skorzystam. Wyciągnę z 
tej lekcji odpowiednie wnioski i 
drugiego takiego błędu już nie po
pełnię· 

D bry 1999 rok? 

Latem tego roku Mariusz zawarł 
związek małżeński z uroczą tar
nobrzeżanką Justyną. Na jego 
weselu bawiło się wielu byłych i 
aktualnych graczy Siarki. Za trzy 
miesiące Justyna z Mańuszem 
zostaną szczęśliwymi rodzicami. -
Nieważne, czy to będzie córa czy 
syn. Najważniejsze, by dziecko 
było zdrowe, bo o tym, że będzie 
kochane jesteśmy z żoną przeko
nani - mówi Mańusz. 

Narodziny potomka państwa 

Kukiełków przewidziane są na 
styczeń. Może to będzie wspa
niały początek udanego dla Ma
ńusza roku? 

Piotr SZPAK 

F ot. Piotr Dziewic 

Fot. Piotr Mazur 
Marcin Kocik - reprezentant Polski juniorów. 

"Rambo" , nauczyciel, reprezentant 
i koszykarz uzupełnili skład zespołu 
Warka Czarni Radom 

Od rozpoczynającego się za niespełna miesiąc sezonu 1998199 w 
zespole siatkarzy Warka Czarni Radom zaprezentuje się tylko trzech 
wychowanków. Za kadencji Edwarda Skorka w Radomiu pojawiło się 
~iedmiu nowych zawodników. Oznacza to, że skład tej drużyny w 
ostatnich 18-miesiącach zmienił się w 75 procentach. Tegoroczni 
przedstawiciele "nowej fali" to: Paweł Boratowski, Marcin Kocik, Ja
rosław Stancelewski i Andrzej Piotrowski. 

Siły na zamiary 

Hitem tegorocznych .łowów" 
działaczy Warki Czarni Radom 
miało być zdobycie stosownych 
podpisów Piotra Gruszki i Damia
na Dacewicza, którym kończyły 
się kontrakty w Yawalu AZS Czę
stochowa. Z ambitnych planów nic 
jednak nie wyszło. Sprowadzenie 
wspomnianej dwójki od początku 
wydawało się mało realne. Głów
nie z powodów finansowych. Nie 
było tajemnicą, że na .dzień dobry" 
radomscy działacze musieliby 
wyłożyć minimum 550.000 
złotych, a na taki wydatek w tej 
chwili w ekstraklasie siatkarzy mo
że sobie pozwolić jeden, co najwy
żej dwa kluby. Poza tym Piotr Gru
szka przyznał przed kilkoma dnia
mi, że poważnie rozważał tylko 
ofertę z Mostostalu Azoty Kędzie
rzyn - zespołu mistrza Polski. 
Ostatecznie obaj zawodnicy pozo
stali pod Jasną Górą, a działacze z 
Radomia w pierwszej kolejności 
rozpoczęli starania o ... utrzymanie 
stanu posiadania (kilku siatka
rzom kończyły się kontrakty). Po
stanowiono również poważniej po
traktować zaplecze pierwszej dru
żyny. Dopiero póżniej zaczęto się 
rozglądać za nowymi osobami. 
Skład uzupełniono czterema za
wodnikami z zewnątrz. Jak się nie
oficjalnie dowiedzieliśmy, cena ich 
pozyskania nie przekroczyła 
połowy sumy jaką trzeba byłoby 
zapłacić za dwójkę siatkarzy Ya
walu. 

"Rambo" Z Mirkowa 

się zmieniła . Dynamicznie grający 
siatkarz zawitał do Radomia już w 
maju. Kontrakt został jednak sfI
nalizowany dopiero przed kilkoma 
dniami. Obok spraw finansowych, 
głównym atutem przy jego pozy
skaniu było zapewnienie mu miej
sca nauki w Medycznym Studium 
Rehabilitacji. ,Starzy" siatkarze 
przyznali 22-latkowi przydomek 
.Rambo', a to z powodu prezento
wania akrobatycznych akcji na 
parkiecie. 

O całe dziesięć lat starszy od Bo
ratowskiego jest Andrzej Piotro
wski. Najstarszy i najbardziej do
świadczony z czwórki nowych za
wodników. W siatkówkę zaczął 
grać na początku lat 80. Przez kilka 
sezonów wspólnie z Jackiem Ry
chlickim - wychowankiem Czar
nych, reprezentował barwy pier
wszoligowej Wifamy lódż. W 1991 
roku z różnych względów zespól 
ten jednak przestał istnieć, a Piotra-

czenia kariery, przez trzy mie
siące nawet nie trenowałem, ofer
ty działaczy radomskiego klubu 
jednak nie mogłem odrzucić. Nie 
tylko ze względów finansowych, u 
kresu kariery znów pograć w 
ekstraklasie to duża frajda - twier
dzi Andrzej Piotrowski. Nowy roz
grywający Warka Czarni jako je
dyny z czwórki pozyskanych gra
czy ma ułożone życie prywatne. 
Ma rodzinę i jest szczęśliwym oj
cem. Z wykształcenia jest na
uczycielem wychowania fizycz
nego. 

z Wałbrzycha 

i koszykarz z Nysy 

Marcin Kocik mierzący dwa me
try wzrostu reprezentant kraju ju
niorów znalazł się w Radomiu z ra
cji osobistego zaangażowania tre
nera Edwarda Skorka. Mało bra
kowało , by obok niego w Radomiu 
zagrał również Bartłomiej Soroka, 
jeszcze jeden utalentowany za
wodnik młodego pokolenia. 
Działaczy Warki Czarnych ubiegli 
jednak ich koledzy z Kazimierza 

Fot. Tadevsz Klocek 
Paweł Boratowski - "Ram

bo" z Mirkowa. 

Płomień Sosnowiec. Kocik jest 
wychowankiem Che/mca 
Wałbrzych, klubu z którego 
.wyszło· kilkunastu dobrej klasy 
siatkarzy. Mimo młodego wieku 
zawodnik posiada już sporą reno
mę· Ryszard Pisarek - dyrektor ra
domskiego zespołu, twierdził, że w 
nadchodzącym sezonie powinien 
on grać w podstawowej .szóstce'. 
Czy tak się jednak stanie? Ostat
nio młody organizm nie wytrzymu
je obciążeń. We wrześniu z powo
du kontuzji barku Kocik prawie nie 
zaistniał podczas mistrzostw Eu
ropy juniorów w Czechach, a od ki
lku dni zmaga się z dolegliwością 
kręgosłupa. Od pażdziernika jest 
studentem katedry wychowania fi
zycznego Politechniki Radom
skiej. 

Studia na radomskiej uczelni były 
również głównym powodem trans
feru Jarosława Stancelewskiego. 
Jego odejście ze Stali Hochland 
Nysa było dużym zaskoczeniem. 
Swojego rozczarowania nie kryl 
trener popularnych ,serków" An
drzej Kaczmarek. - Darzę swojego 
byłego szkoleniowca wielką sym
patią, w Radomiu widzę dla siebie 
jednak większą szansę rozwoju. 
Mam 24 lata i chciałbym w siatków
ce osiągnąć coś więcej niż brązowy 
medal mistrzostw Polski - stwierdził 
Jarosław Stancelewski. Mierzący 
203 centymetry wzrostu środkowy 

i nauczyciel z Łodzi 

Pierwszym, który pojawił się w 
zespole ,piwno-wojskowych·, był 
Paweł Boratowski. Gracz, który w 
ubiegłym sezonie reprezentował 
barwy drugoligowego RKS Mir
ków-Konstancin, jest wychowan
kiem MKS MDK Warszawa. W 
Czarnych był już na testach w 
ubiegłym roku. Edward Skorek 
orzekł wtedy, że jego czas na grę w 
ekstraklasie jeszcze nie nadszedł. 
Po dwunastu miesiącach sytuacja 

Fot. Tadl!łJSZ Klocek 
Andrzej Piotrowski (z lewej) - nauczyciel z Łodzi i Jarosław 

Stancelewski - koszykarz z Nysy. 

wski tram do drugoligowej Bzury 
Ozorków. - Miałem tam pograć se
zon, góra dwa. Były to jednak cięż
kie czasy i tak się nieszczęśliwie 
złożyło, że spędziłem w Ozorkowie 
aż siedem lat - wspomina Andrzej 
Piotrowski. - Co prawda dwa razy 
awansowaliśmy do I B ligi, ale w su
mie był to dla mnie stracony czas. 
Nosiłem się już z zamiarem zakOl'\-

bloku swoją przygodę ze sportem 
zaczynał od ... koszykówki. W r0-

dzinnej Legnicy grał nawet w III li
dze. Dopiero p6żniej rozpoczął się 
jego ,romans' z siatkówką. Kon
trakt z zespołem Warka Czarni ma 
podpisany na trzy lata z możliwo
ścią renegocjacji warunków po .ka
żdym sezonie. 

Sławomir MONIK 
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STRONA 6 SPORT 

Korona Nida Gips lepsza od GKS Katowice 

ecz jakich malo ... 
W meczu 1/8 finału piłkar

skiego Pucharu Polski Koro
na Nida Gips Kielce pokonała 
GKS Katowice 1:0 (1 :0). Bram
kę w 45 minucie zdobył To
masz Pietrasiński. 

Korona NG: Pyskaty - Sitnicki, 
Pacoń , Rutka - Cichoń (89. Ru
szkowski), Heinrich, Kozak, Ko
zubek - Pastuszka, Trestka (85. 
Grzesik) - Pietrasiński (83. Kubi
cki). 

GKS Katowice: Tkocz - Ada
mus, Mandziejewicz (35. 01-
czak), Jacyna, Jermakowicz -
Szala, Widuch, Miąszkiewicz, 
Pęczak (46. Obieraj), Bała - Mu
szalik. 
Żółte kartki: Widuch, Jermako

wicz, Olczak. Sędziował: M. Ko
walczyk z Lublina. Widz6w: 6 
tys. 
Świadkami wspaniałego me

czu byli w sobotę kibice w Kiel
cach. Drugoligowa Korona Nida 
Gips ograła kolejnego pierwszo
ligowca i znalazła się w 1/4 finału 
piłkarskiego Pucharu Polski, co 
jest największym sukcesem w 
historii klubu. Przyznać trzeba, 
że zar6wno wcześniej w poje
dynku z Polonią,jak i w potyczce 
z GKS Katowice kielczanie byli 
zdecydowanie lepsi i wygrali 
zasłużenie . W meczu przeciwko 
Katowicom podopieczni Włodzl
mier-za Gąsiora stworzyli nawet 
więcej okazji do zdobycia goli i 
gdyby goście przegrali w Kiel
cach 0:3, nie mogliby mieć pre
tensji. Po prostu w sobotę pod 
każdym względem ustępowali 
gospodarzom i nic dziwnego, że 
po końcowym gwizdku dobrze 
prowadzącego zawody Marka 
Kowalczyka, prawie sześć tysię
cy kibic6w zgotowało swoim pu
pilom kilkuminutową owację na 
stojąco . Prawie, bo niepocieszo
na była trzystuosobowa grupa 

Grupa 1 

fan6w Katowic, kt6rzy musieli 
przełknąć gorycz porażki swojej 
drużyny. 

Mecz był ciekawy, a trener 
Gąsior po raz kolejny okazał się 
mistrzem taktyki. Wiedział, że 
katowiczanie nie zaatakują jak 
to zrobiła wcześniej warsza
wska Polonia, a raczej będą 
czyhać na błędy rywala. Siłą kie
leckiej drużyny zawsze była 

ofensywna gra wahadłowych 
pomocnik6w, kt6rzy często ini
cjują akcje kończąc kilkudzie
sięciometrowe rajdy grożnymi 
dośrodkowaniami w pole karne. 
Ale Gąsior to .cwany lis·. Wie
dział przecież, że katowiczanie 
podpatrywali jego zespół w me
czu z Hutnikiem i dlatego tym ra
zem gł6wną siłę rażenia skiero
wał na środek. Zupełnie w przo
dzie operował Tomasz Pietrasi
ński , natomiast z głębi pola 
wspierali Tomasz Trestka i Ma
ciej Pastuszka. Skrajni pomoc
nicy - Dariusz Kozubek i Prze
mysław Cichoń , mieli natomiast 
zneutralizować poczynania 
skrzydłowych GKS. Efekt był ta
ki , że Katowice grożne z oskrzy
dlających akcji przez cały mecz 
nie przeprowadziły żadnej . 

Drugim kapitalnym pociągnię
ciem Gąsiora było przydzielenie 
Pawłowi Miąszkiewiczowi opie
kuna - Ernesta Heinricha. Roz
grywający znakomity mecz He
inrich tak przykleił się do reżyse
ra gry Katowic, że ten był zu
pełnie niewidoczny, a kielczanin 
znalazł jeszcze spos6b na to, by 
inicjować akcje zaczepne i raz 
omal nie zdobył gola. Właśnie to 
agresywne krycie w środkowej 
strefie boiska, poparte dobrą in
dywidualną grą poszczeg61nych 
piłkarzy Korony, było kluczem 
do sukcesu. 

• Lechia/Polonia Gdańsk - Naprzód Rydułtowy 0:1 (0:0). Pan
cer 75. 

• Elana Toruń - MŻKS Myszków 1:2 (1 :1). G6recki 24 - Kołaczyk 
37, Minkina 90. 

• JKP Jelenia Góra - Odra Szczecin 0:0. 
1. MŻKS MyS~kóvi ( "" 13 26 8-2-320:15 
2. Aluminium Konin , 12 24 7-3-2 19:10 

"3. Raków Ciestochowa 12 ,23 7-2-3 2_1:9 
4. GrocUn Grodzisk Wlkp. 12 23. " 6-5-1 23:19 #; 

13 » 21 

12 17 
12 

Grupa 2 

• KSZO Ostrowiec Św. - Stal Sanok 6:0 (3:0). Bilski 50, 87, Żela
zowski 6, Krawiec 42, Kaczorowski 44, Świerad 77 karny. 

• Unia Tarnów - Hetman Zamość 0:1 (0:0). Pliżga 54. 
• Ceramika Opoczno - Hutnik Kraków 2:1 (1 :0). Kowalczyk 45, 

~oz?stałe mecze 0:statniej jesiennej kolejki odbędą się w sobotę i 
niedZielę· Korona Nida Gips będzie podejmować AVię Świdnik, a 
Stal Stalowa Wola Jezioraka lIawa. 

/PKt 

Już na początku było widać, że 
katowiczanie nie ruszą zdecy
dowanie do przodu, lecz będą 
starali się wciągnąć Koronę na 
własną połowę . Nasza drużyna 
nie była jednak skłonna do od
krycia się, grała spokojnie i z 
kontry. W 9 minucie Pastuszka 
po dośrodkowaniu Cichonia 
strzelił tuż obok słupka . Podob
nie było w 24 minucie po centrze 
Pawła Kozaka, tym razem 
.gł6wkę· Pastuszki złapał 

Tkocz. 
Kielczanie grali spokojnie, wy

czuwali intencje gości i z łatwo
ścią odbierali im piłkę w środko
wej strefie. W 36 minucie Tre
stka wywalczył piłkę , ruszył na 
bramkę Tkocza i strzeliltuż obok 
prawego słupka. Była to najlep
sza w tej części okazja do zdo
bycia gola. - Widziałem, że po 
drugiej stronie pola kamego jest 
dobrze ustawiony ,Pietras' i 
miałem mu nawet podawać, ale 
bałem się , że piłkę przechwyci 
stoper. Dlatego zdecydowałem 
się na strzał - skomentował sytu
ację Trestka. W 45 minucie Tre
stka zrehabilitował się jednak 
koledze, gdy tuż przy linii środ
'kowej wyłuskał piłkę Pęczakowi, 
podał do wychodzącego na 
czystą pozycję Pietrasińskiego , 
a ten popędził w kierunku pola 
kamego i będąc sam na sam z 
Tkoczem zdobył jedyną jak się 
okazało bramkę meczu. 

Po przerwie obraz gry nie 
zmienił się . Goście nie potrafili 
rozmońtować znakomicie 
grającej defensywy Korony, na
tomiast sami robili takie błędy, 
że kilka razy Tkocz był w 
opałach. W 62 minucie środ
kiem w pole karne przedarł się 
Heinrich, ale w decydującym 
momencie za daleko wypuścił 

Piłkarze Korony NG dziękują kibicom za gorący doping. 

piłkę , nie zdołał precyzyjnie 
uderzyć i bramkarz ją złapał. Ki
lka minut p6żniej w znakomitej 
sytuacji znalazł się z kolei Pa
stuszka, ale zn6w g6rą był 
Tkocz. Z kolei w 78 minucie w 
znakomitej sytuacji był Pietrasi
ński, kt6ry sprytnie oszukał Wi
ducha i sędziego (zagrał ręką), 
lecz bramkarz GKS zdołał 
złapać piłkę. 

Z akcji gości godne odnotowa
nia są tylko dwie, gdy z rzutu 
wolnego 5 metrów -nad bramką 
strzelił Miąszkiewicz (55 min), a 
w 64 groźnie strzelił Artur Ada
mus, ale znakomitym refleksem 
popisał się Pyskaty. Na więcej 
nie pozwoliła Katowicom zna
komicie grająca w sobotę Koro
na. 

Po meczu powiedzieli: 

Włodzimierz Gąsior, trener 
Korony NG: - Rozegraliśmy 
najlepszy mecz w tym roku. 
Piłkarze znakomicie wypełnili 
zadania taktyczne, indywidual
nie również byli lepsi i przy ol
brzymim zaangażowaniu 
osiągnęli sukces. Cieszę się, że 
na trybunach zasiadło tylu kibi-

ców. Byli świadkami naprawdę 
dobrego widowiska. 

Marek Koniarek, trener GKS: 
- Taką grę jak zaprezentowała 
dziś Korona chcieliby oglądać 
kibice w całej Polsce. Ta niesa
mowita ambicja poparta dobrą 

KSZO Ostrowiec - Stal San Sanok 6:0 (3:0) 

Spokojna zima 
W drugoligowym spotkaniu 

piłkarskim KSZO Ostrowiec 
pokonał Stal San Sanok 6:0 
(3:0). 

1 :0 Żelazowski 6, 2:0 Krawiec 
42,3:0 Kaczorowski 44 ,4:0 Bil
ski 50, 5:0 Świerad 70 z karne
go, 6:0 Bliski 87. 
'KSZO: Jojko 7 - Jop 7, Pasio

nek 7, Stokowiec 7 (70. Misie
wicz 3) - Kaczorowski 7, Graba 
8, Bliski 8, Budka 7 (63. Grębo
wski 3), Krawiec 7 (63. Sydo
renko 3) - Świerad 7, Żelazo
y<:ski 8. 

Stal: S.ołtysik - Bryndza, Le
choszest, Węgrzyn Zabłotny -
Ząbkiewicz, Zięba (65. Kosi
ba), Gołda (46. Sierodzki), Bi
r6wka (46. Kuzicki), Majk - Kor
necki. 
Żółta .kartka: Piotr Stokowiec 

KSZO. 
Sędziował Piotr Święsz Kato

wic, widz6w 6 tysięcy. 
Po wysokim, efektownym 

zwycięstwie nad zamykającą 
tabelę sanocką Stalą, piłkarze 
KSZO mogą spokojnie myśleć 
o zimie. Punkt straty do pro
wadzącej Ceramiki to, jak po
wiedział po spotkaniu trener 
Henryk Apostel, dobra pozycja 
wyjściowa do ataku na wiosnę . 
Sobotnie spotkanie było wido
wiskiem jednostronnym. Go
ście, zgodnie z oczekiwaniami, 
zagęścili przedpole własnej 
bramki, pozostawiając w pier
wszej linii osamotnionego To
masza Korneckiego, który po
za groźnym strzałem w 22 mi
nucie spotkania, po którym 
piłka nieznacznie minęła 
słupek bramki Janusza Jojki, 
niczego nie pokazał. Przyjezd
ni raz jeszcze poważnie zagro
zili bramce KSZO w 26 minu-

cie, kiedy zmierzającą w kie
runku siatki piłkę wybił Marcin 
Pasionek. Poza tymi momen
tami, kt6re byty raczej konsek
wencją nonszalancji miejsco
wych aniżeli skutkiem umiejęt
ności ,stalowc6w', praktycznie 
grał tylko KSZO, mnożąc do
godne do strzelenia bramek 
sytuacje. Warto przy tym pod- -
kreślić bardzo dobrą -postawę 
Marka Graby, kt6ry zawsze 
znakomicie ustawiony przery
wał większość akcji rywali. 
Mecz ustawił szybko strzelony 
gol. Z błędu defensywy Stali 
przytomnie skorzystał Tomasz 
Żelazowski. Napastnik KSZO 
wypracował sobie dwie kolejne 
sytuacje w 8 i 10 minucie, kiedy 
udanie dryblował w polu kar
nym i uderzał w piłkę z powie
trza, ale na miejscu był szczę
śliwie broniący Mariusz Sołty-

sik. Bardzo aktywni w pier
wszej połowie byli Paweł Ka
czorowski, który w tempie eks
presowego pociągu wpadał w 
pole karne Stali oraz Tadeusz 
Krawiec. Długo jednak z prze
wagi KSZO nie było korzyści 
~ramkowych, gdyż albo instyn
ktownie bronił Sołtysik, albo 
miejscowi pudłowali z najbliż- 
szej odległości. Kolejne gole 
padły tuż przed przerwą. Naj
pierw po dw6jkowej wymianie 
'pi/ki -Żelazowskiego "z Bliskim 
ten ostatni dostrzegł i obsłużył 
dokładnym podaniem wbie
gającego w pole karne z prze
ciwległego skrzydła Krawca, 
który opanował piłkę i z bliska 
przytomnie wpakował do siat
ki. Następnie Mirosław Budka 
podał odebraną przez Marcina 
Pasionka piłkę do szarżujące
go Kaczorowskiego, który w 

Fot. Jarosław Cuch 
Janusz Świerad zdobywa bramkę d/a KSZO z rzutu karnego. 

9 listopada 1998 r. 

taktyką i umiejętnościami spra
wiły, że gospodarze zwyciężyli. 
Trzech piłkarzy z Korony wpadło 
mi w oko i gdyby to ode mnie za
leżało już w sobotę graliby w 
mojej drużynie w meczu ekstra
klasy. Sławomir STACHURA 

pełnym biegu minął defensora 
gości, samodzielnie kończąc 
dynamiczną akcję. 

Po przerwie Stal starała się 
pokazać z lepszej strony, ale 
zapał gości ostudził strzał z 
ostrego kąta Bliskiego, po któ
rym pi/ka wylądowała w tzw. 
długim rogu bramki Sołtysika. 
Na kolejnego gola, mimo seryj
nie stwarzanych sytuacji, trze
ba było czekać do 77 minuty, 
kiedy to w polu karnym sfaulo
wany został Wiktor Sydorenko. 
Klika minut wcześniej udanie 
wprowadził się na boisko także 
Daniel Grębowski. Publiczność 
co prawda skandowała:_ .Ja
nusz, Janusz' - życząc sobie, 
aby stojący w bramce kapitan 
KSZO Jojko wykonał ,jedena
stkę', ale do piłki podszedł- Ja
nusz Świerad i pewn1e podwy
ższył wynik-spotkania. Ostatnia 
bramka ponownie była dziełem 
Bliskiego, kt6ry przytomnie po
czekał przed polem kamym ry
wala, i gdy piłka została po rzu
cie rożnym wybita pod jego no
gi, zdecydował się na strzał z 
dystansu. Kopnięcie było na ty
le mocne, źe nie pomogła inter
wencja Sołtysika. 

Po meczu powiedzieli: 
Jerzy Daniło, trener Stali: -

Mój zespół nie podjął walki, 
ograniczając swe poczynania 
praktycznie do wybijania piłki. 
Gospodarze byli zdecydowa
nie lepsi, przewyższając nas 
pod katdym względem. 

Henryk Apostel, trener 
KSZO: - Szybko strzelona bra
mka telazowskiego i potem 
głupia gra przez pół godziny. W 
efekcie dopiero pod koniec pie
rwszej połowy posypały się na
stępne gole. Cieszę się z trzech 
punktów i sześciu bramek. Dru
gie miejsce w tabeli obok Cera
miki i Petrochemii przed zimą to 
dobra pozycja wyjściowa, ale 
trzeba także uważać na 
mającego aspiracje Gómika z 
Łęcznej. Do rywalizacji może 
się także włączyć kielecka Ko-
rona. 

Zbigniew TYCZYŃSKI 



http://sbc.wbp.kielce.pl
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Piłkarze III ligi rozegrali ostatnią kolejkę spotkań w pierwszej rundzie rozgrywek. Mistrzem jesieni, mimo porażki w Przemyślu, została Siarka Tarnobrzeg. Pozostałe nasze zespoły plasują się na 
dość odległych pozycjach - na najwyższej, ósmej są kieleccy Błękitni. W ostatniej kolejce spotkań nasze zespoły grały zresztą fatalnie, oprócz Błękitnych wszystkie przegrały swoje mecze, a porażek 
na własnych boiskach doznały: Alit Ożarów, Tłoki Go!Zyce, Szydłowianka Szydłowiec i Spartakus Oaleszyce. 

3·LIGA 

~ 
Błękitni Kielce - Cracovia 0:0 

e Tylko goli brak 
Błękitni : Sroka 6 - Przybyliński 

6, Stefański 6, Wołoszyn 6 -
Łuszczyński 5, Stępniewski 5, 
Cieślikowski 5, Gołąbek 7, Tre
la 5 - Rogala 6, P. Kukuła 5 (73. 
Saliou). 
Żółte kartki: Przybyliński (B), 

Depa (C). Sędziował: M. Guzik 
z Krosna. Widzów: 400. 
Niezłe widowisko stworzyły 

oba zespoły i przyznać trzeba, 
że remis żadnego z nich nie 
krzywdzi. Szkoda tylko, że nie 
padły bramki, ale i tak kibice mo
gli być zadowoleni, bo emocji 
było sporo. C9 prawda lepsze 
sytuacje stworzyli kielczanie, 
ale goście mieli więcej z gry, a 
to, że nie potrafili stworzyć zbyt 
wielu okazji do zdobycia bram
ki to zasługa dobrze spisującej 
się wczoraj defensywy Błękit
nych, w której znów brylował 
Marek Sroka. Kielecki bram
karz miał kilka bardzo dobrych 
interwencji, dzięki czemu spo
kojnie grała linia obrony Błękit
nych kierowana przez Rafała 
Stefańskiego . Warto odnoto
wać również fakt, że w kielec
kiej drużynie wyróżnił się Marek 

Marek Gołąbek w walce z obrońcami Cracovii. 

Gołąbek, który po służbie woj
skowej wrócił do zespołu . Jeśli 
ten zawodnik solidne przepra
cuje zimę, trener Czesław Palik 
na pewno będzie mial z niego 
pożytek . 

Spartakus Daleszyce - Lublinianka Lublin 
0:2 (O:1) 

Bez werwy 
0:1 Dębiński 8 min, 0:2 Brzo

zowski 68 
Spartakus: P. Mierzwa 5 - Pin

dral 4 (75 Zarębski), Bąk 5, 
Dróżdż 4 - Detka 5, Bujak 4 , 
Gryz 4, Mochocki 4, Pawłowski 
4 - Meresiński 3, Bamat 3 (60 
Matałowski 1). 

Od pierwszych minut tempo 
akcji było bardzo szybkie. W 8 
minucie kielczanie powinni pro
wadzić 1 :0, gdy po rzucie wol
nym wykonywanym przez Pio
tra Kukulę w dobrej sytuacji 
znalazł się Robert Rogala, ale 
zwlekai ze strzałem i obrońcy 
Cracovii zażegnali niebezpie
czeństwo. W odpowiedzi 
groźną akcję przeprowadzili go
ście, jednak Sroka zdołał wy
grać pojedynek sam na sam z 
Hermaniukiem. W 35 minucie 
znów Rogala miał dobrą okazję 
po podaniu Roberta Stępnie
wskiego, ale piłka po jego strza
le trafiła w nogi jednego z obro
ńców. Ten sam zawodnik przed 
szansą uzyskania prowadzenia 
stanął w 40 minucie, ale prze
grał pojedynek .oko w oko' z 
Kwiatkowskim. Po chwili groź

nie było pod bramką Sroki, ten 

jednak zdołał sparować na róg 
piłkę zmierzającą w ,okienko' 
po uderzeniu Hermaniuka. 

Po przerwie niewiele się zmie
niło . Goście niesieni dopingiem 
kilkusetosobowej grupy swoich 
kibiców i kibiców Korony NG za 
wszelką cenę starali się zdobyć 
gola , ale defensywa Błękitnych 
nie popełniała błędów. 
Największe zagrożenie pod 

bramką Cracovii było natomiast 
po stałych fragmentach gry, 
gdy pojedynki główkowe z de
fensorami Cracovii toczyi 
Gołąbek. Groźnie na bramkę 
Kwiatkowskiego strzelali rów
nież Cieślikowski (60 min) i Ro
gala. W 90 minucie gola na wa
gę trzech punktów mogli zdo
być goście, ale Sroka ziapał 
piłkę po strzale czarnoskórego 
Djabonga. 

Sławomir STACHURA 

Żółte kartki: Bryda, Kamor, 
Dębiński (L). Sędziował: K. Hy
jekzRzeszowa. Widzów-300. 

Pawłowski strzelił ponad 
bramką, a sześć minut później 
Robert Bąk z wolnego posłał 
piłkę obok bramki. W 30 minu
cie znów w opałach był Mierz
wa, ale najpierw pomógł mu 
słupek , a dobitkę golkiper Spar
takusa zdołał odbić. Chwilę pó
źniej Łukasz Bujak zaprzepa
ścił bodaj najlepszą sytuację w 
tym spotkaniu. Po dokładnym 
dośrodkowaniu z ostrego kąta 
Szymona G ryza , Bujak otrzy
mał piłkę trzy metry od bramki i 
miał przed sobą tylko bramka
rza. Niestety, strzelił fatalnie i 
piłka poszybowała ponad po
przeczką. 

Tłoki Gorzyce - Pogoń Leżajsk 0:2 (O:1) 

Kiepsko zakończyli pierwszą 
rundę w /II lidze piłkarze Sparta
kusa Daleszyce, przegrywając z 
przeciętnie grającą Lublinianką. 
Gospodarze mogą mieć preten
sje tylko do siebie, bo nie wyko
rzystali kilku wyśmienitych sytu
acji, a obie bramki stracili po 
szkolnych błędach bramkarza i 
obrońców. Grali anemicznie i 
bez charakterystycznego dla 
beniaminka zaangażowania . 
Już w 8 minucie po zupełnie nie
grożnym strzale Dębińskiego z 
rzutu wolnego, Przemysław 
Mierzwa zamiast piąstkować, 
usiłował złapać piłkę i zrobił to 
tak nieudolnie, że wepchnął s0-

bie futbolówkę do siatki. Niefor
tunny początek spotkania nieco 
zdeprymował gospodarzy, któ
rzy grali schematycznie i nie po
trafi.l.i przeprowadzić składnej 
akql. W 20 minucie Rafał 

Pogonili Tłoki 
W drugiej połowie znów czę

ściej atakowali daleszyczanie, 
ale brakowało skutecznego wy
kończenia akcji. W 55 minucie 
świetnie dośrodkował Bujak, 
piłka trafiła wprost na głowę To
masza Bemata, ale ten będąc 
cztery metry od bramki fatalnie 
przestrzelił. To, co nie udawało 
się gospodarzom, udało się lub
linianom. W 68 minucie przy 
biernej postawie obrońców, 
Brzozowski otrzymał podanie 
na linii pola karnego i posłał po
tężną bombę w róg bramki bez
radnego Mierzwy. 

Mirosław ROLAK 

0:1 M. Szmuc 23 min, 0:2 M. 
Szmuc70. 
Tłoki: Bi/ski 5 - Ożga 4, Liśkie

wicz 1 (35 Balmas 2), Syguła 3, 
Murdza 3 - Konopelski 3, Ław
ryszyn 4, Pacanowski 4 (54 Du
dek), Góreczny 4 - Karasiński 3, 
Tułacz 4. 
tó/ta kartka: T. Szmuc (P). Sę

dziował: P. Musialik z Krakowa. 
Widzów - 900. 

Fatalnie zakończyli rundę je
sienną piłkarze Tloków Gorzy
ce, przegrywając z przeciętnym 
zespołem Pogoni Leżajsk. Kibi
ce spodziewali się rehabilitacji 
ze strony gospodarzy, tymcza
sem spotkał ich kolejny srogi 
zawód. 

Szydłowianka Szydłowiec -Just Amico AZS Biała Podlaska 1:3 (0:0) 

PRZEGRALI ... DZIALICZE 
0:1 Pawlowski48min,1:1 Sa

sal 50, 1:2 Dziewulski 52, 1:3 
Podlecki 89. 

Szyd/owianka: Boruch 5 - le
szczyk 5, Jackowski 5, Łyżwa 2 
(62 Olbromski 1), Kozicki 3 -
Krzosek4, Joubert2 (53 Kowal
czyk 1), Nowocień 4, Nowak I 4 
- Sasal 4, Krakowiak 4. 
Sędziował: S. Myjak z Nowe

go Sącza . Widzów: 500. 
Przed ostatnim meczem w 

rundzie Jesiennej trener 
Szyd/owianki Jerzy Giska wraz 
z piłkarzami zapowiadał pier
wsze zwycięstwo na własnym 
stadionie. Atmosferę jednak 

dwa dni przed meczem z .aka
demikami' popsuli działacze 
klubowi, wręczając dwóm piłka
rzom - Mirosławowi Kaczmar
czykowi i Ireneuszowi Biernato
wi - wymówienia. Dodali jedno
cześnie, że to jeszcze nie ko
niec .czystek· w Szyd/owiance. 

Samo spotkanie rozstrzyg
nęło się zaledwie w ciągu pięciu 
minut. Najpierw w 48 minucie 
po ograniu Sylwestra Łyżwy, 
Tadeusz Pawłowski z 16 me
trów pokonał Leszka Borucha. 
Nie minęły dwie minuły, a kapi
tan zespołu Mariusz Sasal wy
kończył składną akcję całego 

zespołu, zdobywając wyrówna
nie. Gdy wydawało się, że może 
szczęście uśmiechnie się do 
Szydłowianki, goście wyprowa
dzili szybką kontrę i najlepszy w 
szeregach AZS Marcin Dziewu
lski zdobył gola. Po stracie goła 
gospodarze oblegali bramkę 
gości, jednak strzelali nieudol
nie lub na przeszkodzie stawał 
bramkarz Ireneusz Nosowski. 
W końcówce .akademicy" z 
Białej Podlaskiej przypieczęto
wali zwycięstwo zdobywając 
trzecfego gola, którego auto
rem był Robert Podlecki. 

fW.lJ 

Pierwsza połowa stała na bar
dzo słabym poziomie, a sytuacji 
podbramkowych było jak na le
karstwo. W 11 minucie gospo
darze mogli objąć prowadzenie, 
kiedy to po dośrodkowaniu Bo
gusława Pacanowskiego piłka 
nabierając rotacji od podmuchu 
wiatru trafiła w poprzeczkę. Ane
micznie grający gospodarze z0-

stali skarceni w 23 minucie, kie
dy to goście przeprowadzili 
szybką kontrę, Błotnik przebiegł 
z piłką przez pół boiska, podał 
do wychodzącego na czystą po
zycję Marcina Szmuca, który 
strzałem w długi róg pokonał 
Roberta Bilskiego. 

W przerwie kibice liczyli na 
przebudzenie gorzyczan, ale 
nic takiego nie nastąpiło. Na do
datek w 54 minucie trener Ser
giej Gacenko zdjął z boiska 
aktywnego Bogusława Paca
nowskiego i gospodarze .bili 
głową w mur". Jedynym god
nym odnotowania zdarzeniem 
w tej części gry był drugi gol 
zdobyty w podbramkowym za
mieszaniu przez Szmuca, który 
z pięciu metrów strzałem w pra
wy róg po raz drugi pokonał Bil
skiego. IPISZJ 

W innych meczach: 

Czuwaj Przemyśl - Orlęta 
luków 1:1 (1:1), W. Jaroch 26-
Syta 36; Górnik Wieliczka -
Sandecja Nowy Sącz 0:1 (0:1), 
Dorula -12; Dalin Myślenice • 
Karpaty Krosno 2:0 (0:0), For
nalik 50, Olczykowski 88. 

Polonia Przemyśl - Siarka Tarnobrzeg 
2:1 (1 :0) 

Zawalili obrońcy 
1:0 Oleniacz (samobójcza) 20 

min, 1:1 Samiec 59, 2:1 Hajduk 
64. 

Siarka: Dziuba 6 - Łukawski 2 
(46 Kuranty 2), Żuchnik 4, Ole
niacz 4, Pa pierz 4 (79 Rozmus)
Hynowski 5, Rejczyk 5, Złotek 5, 
Bamak 5 - Samiec 7, Białek 5. 
Żółte kartki: Załoga (P), Hyno

wski, Papierz (S). Sędziował: M. 
Kwiatosz z Lublina. Widzów -
1000. 

Dobre spotkanie obejrzeli na 
zakończenie rundy jesiennej ki
bice w Przemyślu . Niestety, tylko 
gospodarze mieli powody do za
dowolenia, bowiem wykorzy
stując słabą grę defensywy tar
nobrzeżan zainkasowali komplet 
punktów. 

Pierwsze minuty należały do 
gości , którzy stworzyli dwie groź
ne sytuacje pod bramką gospo
darzy (notabene wychowanka 
Siarki) Grzegorza Abrama. Naj
bliżej szczęścia był Mariusz Bar
nak, który otrzymał dokładne po
danie od Krzysztofa Złotka, ale 
piłka po jego strzale minimalnie 
minęła słupek bramki przemy
ślan. Kiedy podopieczni trenera 
Jacka Zielińskiego uzyskiwali c0-

raz większą przewagę padł gol 
dla przemyślan . Piotr Pankiewicz 
przeprowadził ładną akcję, wy
korzystał gapiostwo stoperów 
Siarki i chciał prze lobować Robe
rta Dziubę . Udało mu się to o tyle, 
że starający się wybić piłkę Rafał 
Oleniacz traft! do własnej bramki. 
Podziałało to na gości jak zimny 

prysznic i gospodarze mogli po
kusić się o kolejne gole, ale bar
dzo dobrze bronił Dziuba. 

Po zmianie stron lider mocno 
nacisnął, stwarzając przed 
bramkąAbrarna częste zagroże
nie. Przyniosło to efekt w 59 mi
nucie i po godzinie gry był remis. 
Złotek zagrał do Sławomira Sa
mca, ten wymanewrował obronę 
i bramkarza gości, lokując piłkę w 
pustej bramce. Radość tarno
brzeżan trwała raptem pięć mi
nut. Jan Niemiec przeprowadził 
rajd lewą stroną. dośrodkował na 
głowę Dariusza Jarocha, ale jegó 
strzał instynktownie obronił Dziu
ba. Nasz bramkarz był jednak 
bezradny przy dobitce Grzego
rza Hajduka. W tej sytuacji po raz 
kolejny nie popisali się obrońcy 
Siarki pozwalając gospodarzom 
na spokojne ,harcowanie' w po
bliżu bramki. Po stracie gola lider 
wreszcie wziął się do roboty i z 
pasją zaczął atakować, jednak 
bez efektu bramkowego. Ostat
nie minuty meczu to istne oblęże
nie bramki gospodarzy. Nasz ze
spół stworzył kilka znakomitych 
sytuacji do wyrównania, ale 
brakło precyzji. Najdogodniejszej 
nie wykorzystał w 86 minucie Ro
man tuchnik, główkując z sze
ściu metrów prosto wAbrama. 
Jeszcze w 90 minucie bliski wyj
ścia na tzw. czystą pozycję był 
Jacek Kuranty, ale jego zapał 
ostudził arbiter odgwizdując rze
komy faul na obrońcy gospoda
rzy. IPISZI 

Alit Cementownia Ożarów -
Wisłoka Dębica 1:2 (1:1) 

Jedna akcja ... 
0:1 Pszeniczny 3 minuta, 1:1 

Stawiarski 42, 1:2 Kasprzyk 79. 
Alit: Franczuk 3 - Cieciura 3, 

Nieradka 5, Karwacki 4 - Stawi ar
ski 4 (60. Ural, Siczek 4, Buczek 
6, Kulczycki 3 (75. Reimus), Sej
dziński 4, Klepacz 3 - Sajdak 5. 
Żółte kartki : Kukowski, Gosek 

(W). Sędziował J. Klimek z Rze
szowa, widzów 300. 
Goście zaczęli szczęśliwie, 

Franczuk wypuścił kopniętą z 
dystansu piłkę i Pszeniczny z bli
ska dopełnił formalności . Alit 
złapał rytm gry po dziesięciu mi
nutach. Ożywił się Sejdziński, a w 
środku pola Buczek z Siczkiem ki
lka razy wymanewrowali rywali. 
Niestety, największym manka
mentem gospodarzy były nie
dokładne podania. Bliżsi strzele
nia gola byli za to przyjezdni. Z 
ostrego kąta grożnie strzelał 
Pszeniczny, a naciskany przez 
Nieradkę Wolański posłał piłkę 

1. StARKA TARNOBRZEG 

2. Wisłoka Deblca 

3. Cracovia Kraków 

.4. Lublinianka Lublin 

5. Polonia Przemyśl 

6. SandecJa Nowy Sącz 

7. Pogoń LeiaJsk 

8. BleKłTNI KlELCE 

9. Dann Myślenice 

10. TlOKl GORZYCE 

11. Just Amlco Podłasle B. P. 

ponad poprzeczkę. Najlepszą sy
tuację dla Wisioki zmamowal w 
pierwszej połowie Kaczówka, 
strzelając w 40 minucie z linii pola 
kamego tuż obok słupka. Chwilę 
potem kapitalną i praktycznie je
dyną w meczu składną akcję Alitu 
przeprowadził Buczek, który spry
tnie wymanewrował Kukowskie· 
go i idealnie podał do Stawiarskie
go, któremu pozostało tylko skie
rować piłkę do siatki. Po przerwie 
Wisłoka postawiła jednak jeszcze 
trudniejsze warunki. W 50 minu
cie Wolański kopnął piłkę w po
przeczkę, a w 52 minucie Pszeni
czny zamiast strzelać, praktycz
nie podał z kilku metrów piłkę w 
ręce Franczuka .• Marzenia o jed. 
nym punkcie rozwiał ostatecznie 
Kasprzyk, który opanował w polu 
kamym piłkę i przy biemej posta
wie Ury strzelił gola. 

Zbigniew TYCZVŃSKI 

17 35 10·5-2 43:13 
17 34 9-7-1 
17 33 -9-6-2 
17 33 10-3-.4 
17 33 10-3-4 
17 29 8-5--ł 

17 27 7-6-4 
17 25 6-7-.4 22:16 
17 25 7-.4-6 21:27 
17 24 6~ 27:18 
17 21 5-6-6 19:19 

12. SPARTAKUS DALESZVce 17 19 4-7-6 18:22 
13. ALIT OŻARÓW 17 18 4-6--7 16:23 
14. Górnik Wieliczka 17 18 6-0-11 15:30 
15. Czuwaj Przemyśl 17 17 ~2·10 16:39 
16. Karpaty Krosno 17 14 3..s.9 16:25 
17. SZVDlOWIANKA 17 10 2 ...... 11 16:33 
18. Orlęta Łuków 17 2 0-2-15 9:68 

Najlepsi strzelcy: 15 - Grzesiak (Lublinianka), 13 - Zegarek (Cra-
covia), 9 - Hynowski, Białek (Siarka), 8 - Boroń (Pogoń), Samiec 
(Siarka), Karasiński (Tłoki), 7 - P. Kukuła (Błękitni), T. Szmuc (Pogoń); 
D. Jaroch (Polonia), Montsko (Sandecja), Tułacz (Tłoki) . IPKI 
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Orientalny stoper 

Piłkarza Korony Nida Gips Ja
rosława Paconia kilka dni 
przed meczem z GKS Katowice 
widzieliśmy w wietnamskiej re
stauracji. Orientalna atmosfera 
najwyraźniej dobrze wpłynęła 
na formę poapory defensywy 
kielczan . 

A na boisku był prawdzi
wym orient-ekspresem. 

Koszykarki 
jak zapaśniczki 

Bardzo zacięty był ostatni 
mecz pierwszej rundy ekstra
klasy koszykarek STK Perfopol 
Starachowice - Zapolex AZS' 

SPORT 

Fot. Sławomir Stachura 
Piłkarz Korony Nida Gips Kielce Tomasz Pietrasiński za zwycięską bramkę w 

meczu z GKS Katowice otrzymał od żony i córeczki szampana, Oczywiście, 
(mrugnięcie okiem) bezalkoholowego. 

Fot. Piotr Mazur 
... natomiast kajakarz z Drzewicy Michał Stani

szewski takich prezentów jeszcze nie dostaje, bo 
córka jest niewiełe większa od butelki szampana. 

ślady zadrapań na ramieniu . 
Obie zawodniczki w końcówce 
meczu miały łzy w oczach, ale 
nie zwalniały tempa. 

To się nazywa walczyć do 
upadłego. 

radomskiemu koszykarzowi 
Pawłowi Gregorkowi w minio
nym tygodniu urodziła się cór
ka. Paweł zapowiada, że bę
dzie ona siatkarką. 
Czyżby tata uważał, że grą w 

koszykówkę kobieta nie zaro
bi na życie? 

. Zych przetestuje? 

Tablice do gry w koszykówkę 
stojące w hali tarnobrzeskiej 
Siarki otrzymały w czwartek no
we obręcze. Instalowała je po
kaźna grupa mężczyzn , w któ
rej nie zabrakło oczywiście tre-

nera drugoligowych koszykarzy 
Siarki Eugeniusza Grąża

wskiego. Po długich męczar
niach obręcze zostały zainsta
lowane, a fachowość wykona
nych prac sprawdzi zapewne 
podczas najbliższego ligowego 
meczu Krzysztof Zych, 
słynący z efektownych wsa
dów. 

Oby pod ręką były wtedy ko
lejne "obrączki" ... 

Głodzą młodzież 

skazane są na głodówkę. Oto 
podczas kilku V'JYjazdów piłkar
skich drużyn juniorów i juniorów 
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młodszych nie otrzymali oni od 
klubu diet, mimo że byli poza 
miejscem zamieszkania prawie 
cały dzień . Niektórzy chłopcy 
nie mogli sobie kupić nawet hot
doga. 

Proponujemy mecze Siarki 
nazywać gimnastyką odchu
dzającą· 

Pokrzywdzeni 

Ukarani przez Wydział Gier i 
Dyscypliny Okręgowego 
Związku Piłki Nożnej w Tarno
brzegu zamknięciem stadionu 
działacze Klimontowianki KIi
montów nie kryją zadowolenia z 
przejścia od no~ego roku do 
województwa świętokrzyskie
go. Chcą nawet grać w kielec
kiej klasie A już od rundy wio
sennej, czują się bowiem po
krzywdzeni. 

W Świętokrzyskiem im ra
czej stadionu nie otworzą, ale 
przynajmniej "kartoteka" bę
dzie czysta. 

IPK, mir, PISZ, WU 

Fot. Piotr Mazur 
Syn byłego siatkarza Czarnych Radom Dariusza Grobelnego 

na razie trenuje pompki ... 

Toruń . Zawodniczki walczyły 
jak lwice, nie szczędząc sobie 
ostrych, a czasem dość nie
konwencjonalnych zagrań , któ
re przypominały zmagania za
paśniczek. Najbardziej zażarte 
pojedynki toczyła Beata Made
jska z Jolantą Sowińską. Po 
jednym ze starć Madejska o 
mało nie' wywróciła stolika spi
kera zawodów, a Sowińska , 
która też kilkakrotnie mocno po
obijała się na parkiecie, demon
strowała sędziom czerwone 

Nie brakowało emocji w 
ekstraklasach Anglii, Nie
miec i Francji. Oto nasze mel
dunki 

Anglia 

Aston Villa z trudem, bo z tru
dem, ale pokonała Tottenham i 
utrzymała przodownictwo w ta
beli. Paul Gascoigne po kuracji 
odwykowej przed tygodniem 
wrócił na boisko, a w sobotę 
zdobył gola dla Middlesbrough 
w wyjazdowym meczu z Sou
thampton. W słabiej formie jest 
natomiast Liverpool, który prze
grał w sobotę na własnym boi
sku z Derby. 

Wyniki. Aston Villa - Totłen
ham 3:2 (Dublin 31 i 35, Colly
more '48 - Anderton 65 z karne
go, Vega 76), Blackburn Ro
vers - Coventry 1:2 (Sherwood 
73 - Huckerby 54, Whelan 74), . 
Charlton - Leicester 0:0, Live
rpool - Derby 1:2 (Redknapp 
84 - Harper 6, Wanchope 27), 
Nottingham - Wimbledon 0:1 
(Gayle 23), Southampton _ 
Middlesbrough 3:3 (Monkou 
31, Beattie 82, Ostenstad 85 -
Gascoigne 47, Lundekvam 66 
samob., Festa 90). 

Koszykarze 
się rozmnażają 

Amerykański koszykarz II-li
gowego AZS Politechnika Ra
dom Michael Allen został w 
ubiegłym tygodniu szczęśliwym 
ojcem, Jego żona Virginia uro
dziła chłopca , który waży 3600 
g i ma 55 cm. Otrzymał imię Ja
coby i pewnie będzie jak tata, 
koszykarzem. Poród miał cha
rakter rodzinny, Allen był obec
ny na sali porodowej. Innemu 

Fot. Sławomir Stachura 
... a syna byłej koszykarki i trenerki STK Perl opoI Starachowi

ce Nataszy Tkaczuk-Mańki wydarzenia sportowe w ogóle nie 
interesują· . 

Fot. Sławomir Stachura 
- Ciekawe, jak długo ustoję na jednej nodze - zastanawia się 

koszykarz kieleckiego Mitexu De"ick Hayes. 

* Świerczewski w szpitalu * Juskowiak znów strzela * Powrót Gascoigne 
1. Aston Villa 11 25 14:5 
2. Manchester 10 21 23:9 
3. Arsenał 11 20 13:5 
4.MdclesbCldl12 18 20:15 
5. Derby 12 17 12:10 
6. Leicester 12 17 11:10. 

Niemcy 

Andrzej Juskowiak walnie 
przyczynił się do zwycięstwa 
VfL Wolfsburg nad swoim daw
nym klubem - Borussią Moen
chengladbach. Polak należał 
do najlepszych na boisku i zdo-

był dwa gole w wygranym 7:1 
meczu przez Wolfsburg. W po
jedynku na szczycie Bundesligi, 

. w którym zmierzyły się dwa ze
społy z Monachium, zdecydo-
wanie lepszy był Bayem, poko
nując .Lwy· 3:1. 

Wyniki: MSV Duisburg - Nu
ernberg 1:1 (Vana 78 - Gerber 
24), Werder Bema - Borussia 
Dortmund 1:1 (Bogdanoviv 62 
- Ricken 8), VfL Wolfsburg -
Borussia Moenchenglad
bach 7:1 (Akunnor 6 i 72, Ju
skowiak 14 i45, Praeger41 i 67, 
O'Nal 52 - Polster 3), VfL Bo-

Fot. PAP/ CAF 
W meczu angielskiej Premiership Southampton zremisował 

w sobotę z Middlesbrough 3:3. Na zdjęciu: przy piłce strzelec 
pierwszej bramki dla Middlesbrough - Paul Gascoigne, z 
prawej Mark Hughes. 

ch um - Hertha Berlin 2:0 
(Sundermann 60, Drincici 89), 
Hamburger SV - Schalke 04 
2:2 (Hollerbach 39, Yeboah 67 
- Mulder77, Max80), S.C. Fre
iburg - FC Kaiserslautern 
0:1 (Christow 37). Hansa Ro-

stock - Eintracht Frankfurt 
2:2 (Ehlers 44, Lange 86 - Pe
dersen 26, Schneider 89), Ba
yern Monachium - TSV 1860 
Monachium 3:1 (Jeremies 
60, Zickler 64, Linke 87 -
Kientz 90). 

Fot. PAP/CAF 
W ligowych derby Monachium Bayern wygrał w sobotę z TSV 

18603:1. Na zdjęciu: na plecach zawodnika Bayernu Jensa Je
remiesa "wylądował" Miroslav Stevic. 

1. Bayern 11 28 30:10 
2. TSV 1860 11 20 22:15 
3. Bayer 10 19 25:14 
4. Kaisers-tem 11 18 18:22 
5. Hamburger 10 17 16:12 
6. Hertha 11 17 16:13 

Francja 

Piotr Świerczewski, gracz Ba
stii i reprezentacji Polski, został 
w piątek odwieziony do szpitala 
ze wstrząśnieniem mózgu, któ
rego doznał w pojedynku z Lo
rient. Polak w 60 minucie zde
rzył się z jednym z zawodników 

-Lorient i upadając uderzył w be
tonowy krawężnik. W tabeli na
dal prowadzi drużyna z Marsylii, 
która pokonała w piątek Mona
co po golu Maurice w 90 minu
cie. 

Wyniki. Bastia - Lorient 2: 1, 
Olimpique Marsylia - Monaco 
1 :0, Rennes - Sochaux 4:0, 
Montpellier - Paris SI. Germain 
2:1, Metz - Olimpique Lyon 3:2, 
Giorondis Bordeaux - Touluse 
3:1, Le Havre - Re Lens 3:1 , 
Strasbourg - Nancy 1 :2, AJ Au
xerre - Nantes 1: 1. 
1. OIimpique M.12 30 25:8 
2. Bordeaux 12 28 27:12 
3. Rennes 
4. Monaco 
5. Auxere 
6. Nantes 

12 26 17:11 
12 20 18:9 
12 19 15:12 
12 1815:14 

Wyniki ligi włoskiej na stro
nie 3. 

ISTACHI 
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Napisaliśmy o korepetycjach i ... zaczęło się 

Na kim 
czapka gore? 

Nasz redakcyjny kolega z 
"Echa Młodych" napisał o na
uczycielach, którzy sugerują 
uczniom, by brali korepetycje. 
Potępił takie praktyki, zwłasz
cza że spotkał się w swej klasie 
ze swoistym szantażem: "nie 
przyjdziesz na prywatne lekcje, 
będziesz miał kłopoty z ma
turą" · 

Po tym tekście odezwało się kil
ku oburzonych takimi posądzenia
mi nauczycieli, dowodząc, że ... to 
nie o nich chodziło. A kilku z kole
gów współpracujących z "Echem 
Młodych" zostało potępionych 
przez dyrekcje szkół za to, że ka
lają własne gniazdo. Co najcieka
wsze umieściliśmy przykład w Bu
sku, bo jest tam kilka szkół śred
nich, a mieliśmy odzew, że to cho
dzi na pewno o Ostrowiec, Kielce, 
Końskie. Czyli zjawisko istnieje i 
to w niemałej skali. W takim mie
ście jak Kielce nazwiska korepe
tytorów dających lekcje biologii, 
języków czy matematyki i chemii 
swym wychowankom, przygoto
wującym się do egzaminów, są 
powszechnie znane. Tym bar
dziej są one znane w mniejszych 
środowiskach, więc nie ma co 
udawać, że problemu nie ma. I nic 
dziwnego, że młodzież o nim roz
prawia, bo to właśnie jej korepety
cje dotyczą. 
Potępianie uczniów za to, że 

piszą w swej gazecie o bulwer-

sujących , niepokojących zjawi
skach w ich otoczeniu jest nie do 
przyjęcia. A wyciąganie wobec 
nich konsekwencji za wykazaną 
odwagę z pewnością na dłuższą 
metę renomy szkole nie przynie
sie, bo małe świństwa nabierają 
wielkiego rozgłosu i długo tkwią w 
społecznej pamięci. 

Anna KRAWIECKA 

Pan minister edukacji 
wpadł na pomysł wystrzałowy 
Lekcje seksu? Toż sensacja! 
Wkują je najtępsze ... głowy. 
Jednak szczęście jest w nie-

szczęściu 
to teoria, nie praktyka. 
Wiedza ma pochodzić z książek. 
Koleżanek nikt nie tyka. 
Mamy wiedzieć, czy w kapuście 
znaleźć można córkę, syna? 
Czy to może bocian w chuście 
nas przynosi? To nowina! 
O co chodzi w tych zajęciach? 
Każdy z nas wie to od dawna. 
Problem niewarl jest podjęcia. 
Jednak lekcja jest zabawna. 

(GiF) 

Wernisaż dzieci specjalnej troski 

Trochę piękna w duszy 
Refleksja podobnej treści 

przyszła mi do głowy, gdy ucze
stniczyłem w wernisażu człon
ków Swiętokrzyskiego Klubu 
Dzieci i Młodzieży Specjalnej 
Troski. Na tak wielkiej gali nie 
byłem jeszcze nigdy w życiu -
Wojewódzki Dom Kultury, Sala 
Lustrzana, mnóstwo zaproszo
nych oficjeli, prasa, radio, tele
wizja, odświętne stroje, moja 
dziewczyna Baśka i oczywiście, 
osoby najważniejsze - dzieci i 
młodzież specjalnej troski, ich 
rodzice oraz wspaniali opieku
nowie z WDK z Krystyną Ści
wiarską na czele. 
. Idąc na wystawę spodziewałem 

Się dziecięcych obrazów i prymi
tywnych bazgrołów, a tymczasem 
zobaczyłem dojrzałe prace na wy
sokim poziomie artystycznym. 
Niejeden z obrazów jest lepszy od 
profesjonalnych .bohomazów". 
Ci malarze nie kierują się modą, 
tendencjami w sztuce i komercja
lizmem (tak bardzo dzisiaj popu
larnym) - oni malują naprawdę se
rcem. Z tych obrazów emanują 
ciepło, radość i niezwykła fanta
zja. 
Również ich dorobek i osiągnię

cia są niemałe, bo większe nawet 
od niejednego kieleckiego artysty 
.Iudowego" - wystawy w USA, ale i 
w Polsce cieszą się wielkim uzna
niem i nikt nie przechodzi obok 
nich obojętnie. Niech sobie nikt nie 
myśli, że niepełnosprawni wy
ciągają tylko rękę po jałmużnę, ich 
talent zaczyna już procentować . 
Na wystawie w Chicago obrazy 

sprzedano .na pniu· , a nawet oka
zało się, że jest ich za mało w sto
sunku do zainteresowania, jakie 
wywołały. 

Na zaproszonych oficjelach eks
pozycja w WOK zrobiła takie wra
żenie, że prześcigali się w obietni
cach różnorakiej pomocy, głównie 
finansowej. Oby tylko słowa do
trzymali, bo potrzeby klubu, dzieci 
i młodzieży specjalnej troski wciąż 
są ogromne. 

W czasie ciekawego występu 
taneczno-wokalnego dzieci i 
młodzieży z koła dowiedzieliśmy 
się, że Krystyna Ściwiarska zo
stała odznaczona zaszczytnym ty
tułem Społecznika Roku. Z roz
mów z uczestnikami wemisażu 
wynikało, że w pełni na ten tytuł 
zasługuje, ponieważ jest bardzo 
oddana dzieciom. 
Tradycyjną, jak to na wernisa

żach bywa, lampkę szampana 
zastąpiła w WOK pięknie podana 
szklaneczka soku. Byłem trochę 
zawiedziony, ale przypomniałem 
sobie, że dzieci i mlodzież nie piją. 

Bardzo dobrze, że wybralem się 
na ten wernisaż. Spotkałem wielu 
ciekawych ludzi, osobiście poz
nałem artystów z klubu, a rozmo
wa z wieloletnim konferansjerem 
prowadzącym imprezę , także nie
pełnosprawnym Tomaszem J. 
(ach, ten to ma gadane) przybli
żyła mi obraz działalności 
ŚKOiMST. To właśnie on zacyto
wał mi słowa Maksymiliana Giery
mskiego: .Aby widzieć piękno , 
trzeba mieć trochę piękna w du
szy". 
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Co samorząd będzie miał do powiedzenia? 

BARTE NA CI E! 
Uczniowie I LO im. S. Żeromskiego wybrali nowy samorząd. Od 

początku listopada miejsce ustępującego przewodniczącego Toma
sza Marcinkowskiego zajął Bartek Nowak, uczeń klasy /lic. 

Do wyborów zgłoszono cztery 
kandydatury, spośród których wy
borcy największym poparciem ob
darzyli wlaśnie Bartka (367 
głosów). Kolejni kandydaci uzy
skali już znacznie mniej głosów: 
Stefan Nabiałczyk - 146, Ewelina 
Pro kop - 60 oraz Ewa Cyrańska -
42. Można zatem śmiało stwier
dzić, że znokautował on konkuren
tów. Na szczęście w tym roku 
obyło się bez oszustw, o których 
tak głośno było w ubiegłym roku i 
nikt nie miał żadnych zastrzeżeń 
do pracy komisji. Jedynym "zgrzy
fem" byla tylko agitacja zwolenni
ków Bartka w dniu wyborów, co 
było niezgodne z ordynacją. Jak 
twierdzi sam zainteresowany, nic 
nie wiedzial o rozwieszeniu wiel
kich transparentów nama
wiających do poparcia jego kandy
datury. 

Ajak odnoszą się do samego po
mysłu i sposobu przeprowadzania 
wyborów uczniowie "Żeromskie
go"? 

Tomek: - To bardzo dobry po
mysł, gdyż młodzież może poczuć 
się jak .poważni ludzie". A trzeba 
przyznać, że zarówno wybory, jak i 

cała kampania miały namiastkę te
go, co dzieje się w świecie pra
wdziwej polityki. 

Anka: - Wszystko to wygląda 
całkiem fajnie, ale jednak wydaje 
mi się, że samorząd będzie miał 
niewiele do powiedzenia, o wszy
stkim będzie decydować dyrekcja. 

Monika: - Jest OK, zobaczymy 
tylko, czy te pięknie brzmiące 
hasła z programu wyborczego Ba
rtka Nowaka zostaną wypełnione. 

Na pierwszym posiedzeniu Rady 
Uczniowskiej wybrano pozo
stałych jej członków. W skład no
wego samorządu weszli: Zofia 
Wiewiórowska /wiceprzewod
nicząca/, Mateusz Pakuła /sekre
tarz/, Katarzyna Wójcik /skarbnik/, 
Tymoteusz Cieślicki /kultura/, Pa
ulina Armata /kontakty z mediami/, 
Ewa Tatar /organizacja rockotek/ 
oraz Ewelina Prokop /odpowie
dzialna za dyskoteki/o Warto za
uważyć, iż Bartek wypełnił tym sa
mym swoje przedwyborcze obiet
nice i w skład nowej rady weszli 
przedstawiciele klas ze wszy
stkich roczników. 
Zapytaliśmy Bartka o najbliższe 

plany. 

\ 
\ 

\ 

- Już dwudziestego listopada, 
wspólnie z odchodzącym sa
morządem, organizujemy kolejną 
dyskotekę. Ponadto nie zamie
rzamy rezygnować z codzienne
go losowania "szczęśliwego nu
merka". A pierwszą własną inicja
tywę, którą chciałbym przeforso
wać, jest spotkanie uczniów z 
szefem .Monaru· Markiem Kotań
skim. Jeżeli chodzi o mój nastrój, 
to jest naprawdę znakomity. 
Chcialbym podziękować tym 
wszystkim, którzy oddali na mnie 
swe cenne głosy. 
Życzymy nowo wybranemu sa

morządowi samych sukcesów! 

IArsonl 

"Echo Młodych" 
W poniedziałki 
Przypominamy, że " Echo 

Młodych" ukazuje się w ponie
działki. 

Przy okazji informujemy, że spot
kania zespołu redagującego "EM" są 
we wtorki o gadz. 18.15. 

IKRA! 

'11 @ 

Najlepsza 
FmnaRoku. Najbardziej 

lubię białY, 

STRONA 13 

Zapisane podczas lekcji w I LO: 
• Nie wilga, a pliszka. W sumie 

tyz ptosek, prawda? 
• Nie będę nic mówiła, tylko po

wiem parę zdań ... 
• Człowiek jest zwierzęciem 

stadnym i to jest naturalne. 
• Jesteście homo politicus. 
• A wy tak nie piszcie, jak te ciotki 

w kościele.. . IPANDA! 
• Niemiecka kobieta to siedzi w 

kuchni i płodzi dzieci. 
• Ja was kocham i to wcale nie 

jest przyjemne. 
• Profesorka: - Oczekuję od was 

jakiegoś entuzjazmu. 
Głos: Hura!!! IDAPI 
Zapisane w LO w Busku 
• Co za świnia popaprała ten 

dziennik czekoladkami. To chyba 
jednak ja. 

• Chłopak się uśmiechnął, bo nie 
jest ślimakiem. 

• Żeby Jagiełło zmartwychwstał, 
to byśmy znów wyruszyli pod 
Grunwald. 

• Orzeszkowa nie pojechała za 
swoim Orzeszkiem. Orzeszek, 
stary, nie mógł jej dogodzić. Stary, 
zjarany. 

• Szperasz jak ten szczurek. 
Szczurek też jest ładny. 

• Piotrek mi tu dziamdzia. Ja ci 
podziamdziam. 

. ' .;..~ J 
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bo kojarzy mi się z czystością, blaskiem i ciszą. Dlatego lubię moją zmywarkę Amica: lubię oglądać pod światło 

lśniące kieliszki, lubię jej cichą pracę i mam świadomOOć, że program ECO zadbał o oozczędność 

wody i energii Rzeczywistość nabiera wtedy jasn}dl baJw. 

Zmyv.u\ó kriIoo charoIderyzujq się wysokim komIixtem i bezpieczeruIwem uźylł<awania. Posiodojq 

zabezpieczenia ocIónojące CIIJIomaycznie dopływ wody ~ wnęIrzo wvkonone ze siali nierdzewnej. 

poręczne panele sIen:Moonio i kogę o regukzt,qnej wysokości. Zmyworłci kriIoo wysIępujq w ~ 

....d~ i do zabudowy, zarówno o szerokości ćIJ, jak i 45an. 

fiW@1 
infolinia marketing 0-800·160 -719, infolinia senMs 0-800-160-708; http:// www.amica.com.pl Jasna strona życia. 

Kielce: PH ARDOMPOl, lA. HouIce Bosako 10, Ieł./Iax (041) 36ló8-96; Radom FHU DOMGAZ S.C, .... W~ 58, Iei.,llox (048\408ó3, 

leI.090255970; Tcn1Ów: FH WencEl & KtA:iczek, lA. Hocło....tcr.o 6, Iei.,llox (014) 22-41-11, lei. (0141 2~ 1()'11 ; 



http://sbc.wbp.kielce.pl

~ .. 
t 

:1 

STRONA 14 

PONIEDZIALEK 
Imieniny obchodzą: ~ui. TYlkO 

Teodor i Ursyn 

9 listopada jest 313 dniem roku. 
Przed nami 52 dni 1998 roku. 

(~ 
9.11.1998 r. 
kIelCE \ 

Pogotowie Ratunkowe - 999 
Straż Pożarna - 998 
Pogotowie Policyjne - 997 

BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ 
"ECHA DNIA", 
ul. Targowa 18, 
tel. 343-{)6-21, tel.lfax 332-45-40, 
czynne w godz. 7.30-18.00. 

TEATRY I KINA 

• Teatr im. S. Żeromskiego 
- tel. 34-475-00, 34-460-48; dzień wo

lny. 

• P11lA "Kubuś" 
- tel. 368-02-93; nieczynny. 

• "Romantica" 
- DOLBY DIGITAL; .zagubieni w kos

mosie' USA. L 12. g. 13.15. 18. ,Sposób 
na błondynkę' USA. L 15. g . 15.45, 
20.30. 

• ,.Moskwa" 
- ,Od wesela do weseła' USA. L 15, g.' 

13.30,18. ,CO z oczu, tozserca' USA, L 
15, g. 11. 15.30,20. 

• "Studyjne" 
- ,6 dni , 7 nocy" USA. L 15. g. 17.30. 

• "Echo" 
- nieczynne. 

WYSTAWY 

• Galeria BWA 
- tel. 344-63-19; Galeria BWA , Piwni

ce'. ul. Leśna 7. Grzegorz Bednarski -
wystawa rysunków. Galeria czynna od 
poniedziałku do piątku w godz. 11-17. w 
niedziele w godz. 11 -15. w soboty - nie
czynna. Galeria BWA ,Na Piętrze', ul. 
Leśna 7 . Poplenerowa wystawa malar
stwa. Galeria czynna od poniedziałku do 
piątku w godz. 9-15, w soboty i niedziele 
nieczynna. 

• Galeria Fotografii 
- ul. Paderewskiego 12. ,Drogi Teatru 

'98' w obiektywie Stacji F. E. P. autorsta
wa Tadeusza Czarneckiego, Pawła Mar
cinkowskiego, Waldemara Kozuba. Ga
łeria czynna: wtorek-piątek w godz. 
11.00-17.00, soboty w godz. 11.00-
16.00. 

M..UZEA 

• Muzeum Narodowe 
- dawny pałac biskupów krako

wskich, pl. Zamkowy 1. tel. 34-423-18. 
Ekspozycje stałe : Korpus główny : ,Wnę
trza zabytkowe z XVII i XVIII wieku'. ,Da
wne uzbrojenie europejskie i wschod
nie'. ,Sanktuarium Marszałka Józefa 
Piłsudskiego', skrzydło północne : ,Gale
ria malarstwa polskiego i sz1uki zdobni
czej (od początku XVII w. do 1939 roku)". 
Wystawa czasowa: ,Od rozbiorów do 
niepodległości' (w korpusie głównym) . 

Muzeum czynne codziennie, oprócz po
niedziałków i wtorków w godz. 9.00-
16.00. W niedziele wstęp wolny. 

• Muzeum 
- przy Rynku 3/5. tel. 344-40-14. Eks

pozycje stałe: ,Współczesna sz1uka lu
dowa Kielecczyzny". Wystawy czasowe: 
.z pradziejów regionu świętokrzyskiego' 
i ,Kielecczyzna średniowieczna'. Czyn
ne codziennie. oprócz poniedziałków i 
śród, w godz. 9.00-16.00. W niedziele 
wstęp wolny. 

• Oddział 
- Muzeum Lat Szkolnych S . terom

skiego (Oddział Muzeum Narodowego), 
ul. Jana Pawła II 5. tel. 344-57-92. Wy
stawa materiałów biograficznych i litera
ckich z młodzieńczych lat pisarza. Czyn
ne: wtorki. czwartki. piątki. niedziele w 
godz. 9-16. środy w godz. 11-18. W nie
dziełe wstęp wolny. 

• Oddział 
- Muzeum H. Sienkiewicza w Oblę

gorku (Oddział Muzeum Narodowego -
tel. 303-04-26). Odtworzony wystrój 
mieszkania pisarza oraz wystawa 
biograficzno-łiteracka. Muzeum czynne 
codziennie. oprócz poniedziałków i wtor
ków w godz. 10.00-16.00. W soboty 
wstęp wolny. 

• Zabawkarstwa 
- wystawy: pokonkursowa modelar

ska, autorska: .zabawki Stanisława Na
roga'. świąteczna: , Stroje choinkowe i 
ozdoby bożonarodzeniowe' •• Lalka i jej 
gospodarstwo'. Muzeum czynne. poza. 

poniedziałkami. każdego dnia tygodnia 
w godz. 10.00-17.00. 

• Muzeum Wsi Kieleckiej 
- Dworek Laszczyków, ul. Jana Paw@ 

II 6. teł . 344-92-97 .• Kolorowy świat dóbr 
doczesnych - środki i fonmy reklamy na 
ziemiach polskich w I połowie XX wieku'. 
Wystawa czynna od pon iedziałku do 
piątku i w niedzielę w godz. 10-15, w nie
dzielę wstęp bezpłatny. 

• Park Etnograficzny 
wTokami 

- wnętrza XIX-w. chałup. XIX-w. apte
ka. dwór z Suchedniowa. wystawa rzeżb 
J. Bemasiewicza. Skansen czynny od 
poniedziałku do piątku w godz. 9-14. 

• Muzeum Geologiczne 
- ul. Zgody 21 . tel. 361-25-37. Wysta

wa stała : ,600 milionów lat historii Gór 
Świętokrzyskich". ,Skały, minerały i ska
mieniałości Kielecczyzny" . Muzeum 
czynne od poniedziałku do piątku w 
godz. 8-15. Wstęp wolny. 

Telefony 

- Straż Miejska: 986. 368-75-1 5 (czyn
ne całą dobę); 368-75-33 (w godz. 7-1 5. 
po godz. 15 fax); posterunki, czynne w 
godz. 7.00-22.00: Śródmieście - 67-60-
13. dworzec PKS: 366-01-10. os. Święto
krzyskie: 331-15-41 ; Pomoc Drogowa: 
366-00-65. Pogotowie Energetyczne 
Kielce-miasto: 991. Pogotowie Gazowe: 
331-20-20 i 992, Pogotowie Wod.-Kan.: 
994, c .o. , Elektryczne RPGM: 361-18-33. 
czynne w godz. 15.00-23.00 w dni po
wszednie, w godz. 7.00-23.00 w dni wol
ne od pracy: 331-16-47 i 344-30-94. 

RADIO TAXI "EUROPA", 
Kielce, tel . 3-611-611 , 3-311-311. 

..... ~łaś.ci""Yp.llrtner, . ~r 384.52 . 

RADIO TAXI "LIDER", 
Kiełce, tel. 96-66, 

345-88-88, 39/ap ; 

RADIO TAXI "ALFA", 
tel, 96~2~! ~44-44.-44· . d.~ 3862!1 

Komunikacja Mi~d!ynarodowa 
"Omnla , 

Kielce, tel. 345-77-43, 

... .. . . ... 345:77-46. . .. kk. 4:4~3 .. 

TAI - Ogólnopołska 
Informacja Gospodarcza, 

ogłoszenia drobne 
z gazet "Echo Dnia" 

z 3 ostatnich dni, 

o ••••••••• ~~~::J~~~ t~~~?.!.~... bolu . 

Radło Taxi " MERCEDES", 
. tel.. 3.45-111.1,.96.:2.5 . ... 

Radio Taxi " Omega", 

... tel,.3§::C!0c>'c>'c>', ....... ~.r 4~.5.5.2. 

Rent a car 
Vectra, Astra, Korsa, 
. tel. C>.41p68:13.~~4 . . kk 5547~ 

• Postoje taksówek 
- osobowe: plac dworcowy: tel. 368-

33-99. ul. Piekoszowska: tel. 34-515-11 . 
ul. Jesionowa: tel. 331-79-19. ul. Miel
czarskiego: tel. 366-40-40. ut. Szymano
wskiego: tel. 34-488-45; bagażowe: ul. 
Armii Czerwonej: tel. 368-06-68. TAXI 
Dalnia, ul. Szajnowicza: tel. 368-96-66. 

OSTRE DyŻURY 

• Szpitale: 
- wewnętrzny i chirurgiczny - Czerwo

na Góra. 

• Apteki 
- dyżur całodobowy - ul. Wiśniowa 3, 

dyżur do godz. 23 - ul. Sienkiewicza 28. 

• Telefon zaufania KGP 
- 0-800-120-226 (bezpłatna infolinia). 

• Telefon zaufania w KWP 
- Kielce, tel. 342-99-87, pod którym 

można zgłaszać patologie. popełnione 
przestępstwa . 

• Zespół Pomocy 
Rodzinie przy PZP 

- Kielce. ul. Grunwaldzka 47 zapra
sza w poniedziałki i czwartki od 15.00 do 

r .. 

INFORMATOR KIELECKI 

18.00, tel. (041) 345-08-94 w. 345 c0-

dziennie od 8 .00 do 14.00. 
- terapia rodzin i małżeństw w sytua

cjach kryzysowych, terapia rodzin z 
dzieckiem przejawiającym trudności 
emocjonalne. terapia i poradnictwo dla 
młodzieży. Usługi bezpłatne. 

• Punkt Konsultacyjny 
d~ Spraw Uzależnień 

- alkoholizm. narkomania - tel. 344-
39-86. od poniedziałku do piątku w godz. 
14.00-1 8.00. 

• Psycholog, pedagog 
- pomogą Ci - zadzwoń. tel. zaufania 

366-17-41. poniedziałki i czwartki w 
godz. 15.00-17.00. 

• Telefon zaufania 
- dla ludzi z problemem alkoholowym 

- od poniedziałku do piątku w godz. 
18.00-20.00: tel. 345-73-46 (piątki - rów
nież narkomania). 

• Młodzieżowy 
Telefon Zaufania 

- dyżury specjalistów. tel. 34-463-56. 

USŁUGI LEKARSKIE 

• BIM 
- infonmacja o prywatnych ul'tugach 

medycznych: tel. (041) 342-76-97. 

• Nagła pomoc lekarska 
lekarzy specjalistów 

- wizyty domowe pediatrów, chirurgów 
dziecięcych, internistów. laryngologów, 
neurologów, badania EKG. Zgłoszenia 
codziennie w godz. 11.00-20.00, tel. 
(041) 331-56-50. Wizyty domowe w 
godz. 14.30-22.00 (dni powszednie). 
11 .00-21 .00 (dni wolne). 13605198 

• Pomoc Doraźna dla Dzieci 
D. R. Szczukoccy 

- wizyty domowe. gabinet lekarski, 
tel. (041) 368-48-91 , Kielce. ul. Połow
niaka 4 m. 25, codziennie: 16.00-22.00, 
soboty 10.00-16.00. 13734/98 

• Pogotowie Pediatryczne 
7.00-22.00. tel. (041) 331-14-94. 

dr 41813 

• Wizyty domowe pediatrów 
- Sieczko. tel. (041) 331-69-04. 

dr 39100 

• Pogotowie pediatryczne 
- 7.00-22.00. tel. (041) 368-46-36. 

dr 41703 

• Dyżury stomatologiczne 
- Kielce. ul. Tatrzańska 91 (Uroczy

sko). soboty. niedziele i święta - 10.00-
20.00. tel. (041) 331-80-68. 13502198 

• Prywa1na Przychodnia 
Specjalistów "Omega" 

- rejestracja 7.00-18.00. tel. (041) 
366-31-21.345-47-44. aw41 

• Pomoc psycholOgiczna 
- Agnieszka Kopycińska - psycho

terapeuta. lekarz. tel. (041) 362-61-95. 
dr 38022 

• Endokrynolog 
- Bożena Piróg. przyjmuje: wtorek, 

piątek. ul. Sienkiewicza 76. Obecnie nie 
przyjmuje w środy. dr 41684 

INNE USŁUGI 

, Autoholowan ie - kraj, zagranica, 
. tel. (041) 344-21 -71 , 

090-26.:48.-96. . ap 37 

Pomoc drogowa, 
tel, (041) 331-69-20, 

, .°602:3.82::693. dr 38193 

Pomoc drogowa, 
tel. (041) 361-79-76, 

090-248-840. wz 1974 

BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ 
"ECHA DNIA", ul. Łazienna 13, 
tel. 372-20-20, czynne 10.00-14.00. 

• Kino ,.Adria" 
- brak terminarza. 

OSTROWIEC 
BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ 
" ECHA DNIA", Hotel "Łysica", 
al. 3 Maja 13, 
telJfax (047) 265-45-54. 
Czynne 10.00-15.00. 
Centrum Klub Ostrowieckiej SM, 
ul. Wspólna 5, I p ., pok. 2, 
tel. (047) 62-16~5. 
Czynne 11 .00-15.00. 

• Kino"zDK" 
- Aleja 3 Maja 6; nieczynne. 

• Apteka dyżurująca: 
- ul. Sandomierska 6. tel. 65-27-44. 

• Biuro Wystaw 
Artystycznych 

- Galeria. ul. Siennieńska 54, tel.lfax 
(047) 263-20-48. Nieczyn,na. 

• Muzeum Historyczno
Archeologiczne 

- wystawy stałe: .zabytkowe fajanse i 
porcelana ćmielowska' •• Poczet królów i 
książąt polskich wg M. Bacciarellego'; 
wystawy czasowe: .Dzieje Ostrowca 
Świętokrzyskiego', .Klejnoty zbiorów 
przyrodniczych Dzieduszyckich ze Lwo
wa' •• Muszle i minerały ze zbiorów Mu
zeum Przyrodniczego w Krakowie' •• Le
giony Polskie na Kielecczyźnie 1914-
1915'. Muzeum czynne: wtorek-piątek 
w godz. 9-1 6.30. soboty w godz. 8-
14.30. niedziele w godz. 13-16.30. 

• Rezerwat i Muzeum 
Archeologiczne 
w Krzemionkach 

- ,GanictYKl krzenienia w neoide' • ..!>Me 
podzierme galerie tuystyczne'. .Skansen 
wioski neołitycznej". ;z. toporem przez 
tysią::Iecia'. Rezerwat CZ!fm'f. włorek-scbola 
w godz. 9-16. niedziele w godz. 11-16. 

Telefony 

- Informacja i rezerwacja biletów PKS: 
65-38-64; autoholowanie: samochody 
ciężarowe i autobusy. czynne całą dobę: 
65-38-28. Biuro Turystyczne: 65-23-40. 

ECHO-TAXI, 
tel. 62-11-11, 

d do klienta bezpłatny . ... 

• Apteka 
- ul. 1 Maja 34. 

KINA 

• "Wolność" 
- brak terminarza . 

• "Metalowiec" 
- ,Mafia' USA. I. 15, g. 17, 19. 

• Muzeum im. Orła Białego 
- Rejów. ul. Słoneczna 90. tel. 531-

331. Czynne codziennie: ekspozycja 
plenerowa - cały dzień . ekspozycja w bu
dynku - w godz. 9-17. 

• Kryta pływalnia 
- ul. Spółdzielcza 19. tel. 539-345, czyn

na: poniedziałek-piątek w godzinach 8-20. 
soboty i niedziele w godzinach 10-20. 

. posTó,i TAxi 

"PRZY DWORCU", 
nie pObiera op/aty 

za dojazd, 
tel. 513-705. bo/u 

OAREX - Radio Taxi, 
.tęL 25-37-378,96:28. 

• Apteka 
- ul . Marszałkowska 17. 

• KINO "Miejskie" 
- nieczynne. 

• KINO "Kuźnica" 
- nieczynne. 

• KINO "Ballada" 
- nieczynne. 

• KINO 
-.z archiwum X' USA, I. 15. g . 19. 

• KINO "zdrój" 
- .z archiwum X' USA, I. 15. g. 16. 

18.30. 

• Galeria BWA "zielona" 
- ul. Mickiewicza 7. Ogólnopolska wy

stawa wikliny artystycznej . Sploty". Ga
leria czynna codziennie oprócz ponie
działków w godz. 11.00-17.00, w nie
dziele w godz. 11 .00-15.00. 

• KINO "Belweder" 
- nieczynne. 

KAZIMIERZA WIELKA 

• KINO "Uciecha" 
- brak terminarza. 

WŁoszeZOWA 

• KINO 
- brak terminarza. 

STOPNICA 

• KINO "powiew" 
- brak terminarza. 
Redakcja nłe odpowiada za zmiany 

w terminarzach. 
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Zajęcia "Studia teatralnego" 

Państwowy Teatr Lalki i Aktora ,Kubuś' w Kielcach serdecznie zaprasza dzieci szkół 
podstawowych na zajęcia ,Studia teatralnego', które prowadzi aktorka - Katarzyna Orze
szek. Spotkanie organizacyjne odbędzie się dziś /9 listopada! o godz. 16 w siedzibie teatru 
przy ul. Dużej 9. 

"WOK - Miastu" 

Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach zaprasza w środę 111 listopa
da! o godz. 16 na koncert pn .• WDK - Miastu'. W koncercie wystąpią: Kielecki Teatr Tańca. 
zespoły taneczne ,Trzpioty" i ,Małe Kielczanki' oraz soliści : Ewa Tamborska. Katarzyna 
Skiba. Anna Gralec i inni. Wstęp wolny. 

Recital Jerzego Kryszaka 

Jerzy Kryszak zaprasza na swój recital . który odbędzie się 22 listopada w Starachowi
cach w ZDK o godz. 15 i w Ostrowcu Świętokrzyskim w ZDK o godz. 20. Sprzedaż biletów 
w Starachowicach: Centrum Kultury. ,Gromada'. zakłady pracy, ZDK. w Ostrowcu Święto
krzyskim: Centrum Kultury. ,Gromada', zakłady pracy. ZDK. 

Zajęcia uniwersytetu dla rodziców 

Rodziców. którzy chcą wiedzieć. jak i gdzie będą ksz1ałcone ich dzieci. Sowarzyszenie 
.Kielce XXI wieku' zaprasza na zajęcia uniwersytetu dla rodziców, które odbędą się 13 li
stopada o godz. 16.30 w pałacyku Zielińskich w Kielcach przy ul. Zamkowej. Wykład na te
mat ,Polska szkoła w XXI wieku. czyłi wszystko o reformie' wygłosi kurator oświaty i wy
chowania w Kielcach mgr Andrzej Sygut. Wstęp bezpłatny. Isia! 

RADIO KIELCE 

0.00-9.00 Wiad. (co godzinę) 3.00 Country w drodze 5.00 Nowinki z Radiowej 5.25, 
12.55 Notowania cen targowiskoWych 5.30,6.30,7.30 Sytuacja na drogach 6.00, 17.00 
Aktualn . dnia 6.05, 7.05, 8.05,12.10,17.30,20.10 Sport 8.15,10.15,11.55,12.15,17.35 
Kuriery ogłosz. 8.50 Radiowa gielda pracy 11.00. 13.00, 15.00. 16.00, 17.00,19.00,21 .00. 
23.00 Wiad. 9.10 5 minut o reformie ubezpieczeń społecznych 9.15 Muzyka dla wszy
stkich 10.00, 12.00,14.00, 18.00, 20.00 Mag. inform. 10.20 Radio Kielce poleca ... 11.10 
Sprawa na dziś 12.00 Plus w południe 12.10 300 sekund o sporcie 12.20 Prosto z gminy 
12.30 Ludowe rytmy 13.10 Rozmait. i muzyka 13.50 Dzieje grzechu S. teromskiego 14.15 
Auto radio - moto radio 15.10 Gitarowe harce 15.55,19.50 Angielski bez problemu 18.00 
Plus 18.30 Muzyka film. 19.10 Rock po polsku 19.55 Baśnie ziemi lubuskiej 20.15 Radio 
po kolacji 21.50 Krew Ełfów A. Sapkowskiego 22.00 BBC 23.00 Z wielkiej symfoniki 0.00 
Nocne Kielce 

RADlOEAMA 

5.50-19.50 Serwisy inform. (co godzinę) 6.00 Muzyczne przebudzanki: inform. z policji i 
straży pożamej. przegląd prasy lokalnej. wiad. kultur .• przegląd prasy krajowej. serwis 
sport. 6.15,6.45,7.10-16.10 Wiad . dla kierowców 9.15 Konkurs 11.00 Relacje. Wywiady. 
Muzyka 13.15 Konkurs 16.00-20.00 FAnaberie MAłolatów 18.10 Moto wieści 20.00 Bar
dzo dobry wieczór: kalendarium muzyczne. płyt8 wieczoru, propozycje do listy przebojów. 
konkurs 0.00 FaMa nocą 

RADIO JEDNOŚĆ PLUS 

6.00-0.00 Wiad. (co godzinę) 6.30-16.30 Skróty wiad. (co godzinę) 7.45-17.45 Serwis 
lokalny 7.50. 8.50. 14.50, 19.10 Wiad. sport. 6.45 Ewangeliarz 8.10 Twarzą w twarz - goŚĆ 
poranny 8.30 Rynek pracy 9.15 Gość poranny 11 .15 Kwadrans z kulturą 11.50 Anioł Pań
ski 12.20 Konkurs sport. 15.05 Plusy dodatnie - plusy ujemne 16.10 Kielecki Dziennik Ra
diowy 18.00 Msza św. 19.15 Sport i filmowa prognozy pogody 20.00 Audycja wieczoma 
Radia Watykańskiego 20.30 Modlitwa różańcowa 21.05 Debata 22.30 Hity z Bożej Orbity 
muzyka chrześcijańska 0.05 Pożegnanie 

RMEEM 

6.45-17.45 Mag. inform. z kraju i ze świata (co godzinę) w tym wiad. regionalne: 7.45. 
9.45,11.45.13.45. 15.4518.45-6.45 Wiad. (co godzinę) 6.30. 7.00. 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
15.00.15.30.16.00.16.30.17.00,17.30 Traffić - region. inform. dla kierowców 5.00-9.00 
Ni w pięć, ni w dziewięć 9.00-12.00 Byle do piątku 12.00-13.00 Radio Muzyka Fakty 13.00-
15.00 Na językach 15.00-17.00 Poza zasięgiem 17 .00-18.00 Radio Muzyka Fakty 18.00-
20.00 Lista Hop-Bęc (Hop: 0-700 060 22; Bęc: 0-700 060-33) 20.00-20.00 Metzoforte 
22.00-1.00 O zmRocku 1.00-5.00 Nocna straż 

MTM EM RADIO NAD KAMIENNĄ 

7.00-22.00 Serwis inform .• 6.00 Poranny blok prezenterski: muzyka, aktualn. , inform., 
konkursy: 6.00 Otwórz oczka 7.05 Piosenka dla solenizantów i jubilatów 7.20 Strzał wdzie
siątkę , czyli przebój dnia (co godzinę) 7.30 Konkurs - Torebka szalonej reporterki 8.15. 
11.15.13.15,16.15 Komunikaty i ogłoszenia 8.30 Płyta dnia 9.15 Konkurs prasowy 10.05 
Aktualn. sport. 10.45 Przegląd prasy 11.25 Radiowa giełda pracy 12.30 Ukryty telefon 
14.30 Popołudniowy blok prezenterski: 14.30-17.00 Publicystyka. temat dnia, sonda, rep. 
18.05 Aktualn. sport. 18.1 5 Eko-Konkurs 21.05 Wieczór z czamąpłytą 22.05-6.05 Muzyka 
Nocnych Marków 

RADIO TAK 

5.00-9.00 Poranny blok: Tak z góry na dół 5.30. 6.30. 7.30.8.30,15.30, 16.30 Skrót in
form. 6.00 Serwisinform. (co godzinę) 6.15. 7.1 5, 13.15, 16.15, 19.1 5 Sportowe TAK 6.45, 
7.45 Poranne Moto-Info 8.10 Poranny gość po ósmej 8.40 Raport z regionu 9.00-12.00 
Blok programowy: Tak trzymać 9.1 5 Horoskop 9.45 Notowania walutowe 11 .15 Konkurs 
TAK czy nie 11.45 Imieniny, urodziny z Radiem TAK 12.00-15.00 Blok: W przestrzeni 12.30 
Wyspa Skarbów Juweliusa 13.35 Spotkania z ekspertem 14.05 Konkurs po cz1emastej 
14.40 TAK za kółkiem - mag. motoryz. 15.00-17.00 Z góry na dół - mag. inform. 15.15 Noto
wania giełdowe 17.00-19.00 Pr. rozr. i konkurs muz. 18.45 Wyspa Skarbów Juweliusa 
19.00-21.00 TAKT Lista TAK 21 .00-1 .00 Wieczorny blok muz. - rozmowy z gwiazdami 
1.00-5.00 Noc z Radiem TAK 

17 .15 Wiad . TKK 17.35 Omówienie programu 17 .45 Warto wiedzieć 18.00 Kreskówko
wy świat 18.25 Tajemnice natury - 5eria118.35 Ludzie i sprawy 18.50 Moje 5 minut 18.55 
Nasza polszczyzna - poradnik językowy 19.15 Wiad. TKK 19.25 Gospoda Jamaica - film 
lab. 21 .00 Videowizyty: Szkocja - kraina legend i tradycji 21 .45 Wiad. TKK 22.05 Telegaze
taTKK 

HBO 
8.35 Duma kibica - kom. USA 10.05 Na południe od limbuktu - bryt. film przyr. 11.00 

Miłość i inne nieszczęścia - kom. USA 12.20 Chłopiec okrętowy - kom. USA 13.40 Lasy 
mangrowe Siarau - bryt. film przyr. 14.35 Księżyc i Valentino - dram. obycz. USA 16.20 Si
mply Red - koncert w Londynie 18.25 Sprytne kocisko - film przyg. USA 20.00 Ciało kobiety 
- kom. USA 21 .45 Szczęśliwego Nowego Jorku - kom. pol. 23.20 Nowa zasadzka - kom. 
USA 1.05 Coyote Run - film sens. USA 2:45 Zabić i zabić jeszcze raz - bryt. film dok. 3.40 
Dzieciństwo w kaftanie bezpieczeństwa - Nadzieja dla :zagubionych dzieci - bryt. film dok. 
4.35 Milioner - poł o film obycz. 

KRAKÓW 3 

7.00 Kopciuszek - serial anim. 7.25 Miś. Mieszko i przyjaciełe - serial anim. 7.30 Niebez
pieczna zatoka - serial 8.00 Kronika 8.10 Z medycyną na ty - mag. 8.30 tycie zwiefząt - serial 
dok. 9.05 Gorzkie dziedzictwo - serial 9.50 Elitarne jednostki bojowe - serial dok. 10.45 Pod
wodne spotkania - serial dok. 11.10 Dzikie. dziwne i nieznane - czyli świat dzikich zwiefząt -
serial dok. 11 .35 Regiony 12.05 UcieczkaGńz2Iy Adamsa - film przyg. USA 13.35 Świat dzi
kich zwierząt - serial dok. 13.40 Tajemnice - film dok. 14.30 Legendy krakowskiej piłki nożnej 
14.45 Profile - felieton kulturalny 15.00 Dżem - koncert 16.00 Pr. dnia 16.05 Nasza antena 
16.10 Kronika 16.15 Kundel bury i kocury - mag. 16.30 Gorzkie dziedzictwo - serial 17.30 
Załatwmy to razem 18.00 Ludzie i wydarzenia 18.10 Kronika 18.30 ABC reformy - mag. 
18.45 Krakowskie legendy 19.00 Z medycyną na ty -mag. 19.15 Temat dnia 19.30 Badacze 
dalekich stron - serial populamonauk. 19.55 Świat dzikich zwierząt - serial dok. 20.00 Eritar
ne jednostki bojowe - serial dok. 21 .00 Regiony 21.30 Kronika 21.45 Studio Sport 21.50 Na
sza antena 22.00 Podwodne spotkania - serial dok. 22.30 Kocham cię. życie 22.45 Criminal 
tango - pr. publicyst 23.15-0.20 Z biegiem lat, z biegiem dni (7) 
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6.00 Kawa czy herbata? 8.00 Murphy 
Brown (184) - serial kom. USA 8.20 
Gielda 8.30 Wiad. 8.40 Prognoza pogo
dy 8.45 Przygcxły Bystrego Billa - serial 
anim. 9.10 Dla dzieci: Mama i ja (powt.) 
9.25 Dla dzieci: Domowe przedszkole 
9.55 Porozmawiajmy o dzieciadl (powt.) 
10.05 Zespół adwokacki (4) (powt.) 
10.55 Śmiechu warte (powt.) 11.20 Pani 
Jola zmienia swoje tycie: Przeszkoda 
piąta (powt.) 11.40 U siebie: Litewskie 
zaduszki 12.00 Wiad. 12.10 Agrobiznes
roIn. pr. info011. 12.20 Spacerkiem po 
ekologii (powt.) 12.40 Jakość tycia 12.50 
Dzieje kultury polskiej - XIV wiek: Jeden 
wspólny świat 13.45 Miniatury włoskie 
(2) Pompeje (powt.) 14.00 Katalog zabyt
ków: Świdnik - dwór 14.10 Dla dzieci: TIk 
- tak 14.35 Tajemniczy świat Aleksandry 
(25) - serial kanad. 15.05 Tydzień prezy
denta 15.30 Teleexpress Junior 15.40 
Rower Błażeja 16.30 Moda na sukces 
(722) - serialobycz. USA 17.00 Teleex
press 17.25 Klan (139) - telenowela pol. 
17.50 Gość Jedynki 18.00 Forum-pr. pu
blicyst. [audiotele: opcja 1 - 0-70015011, 
opcja 2 - 0-70015012] 18.45 Flesz -
Wiad. 18.50 Reporter 19.00 Wieczoryn
ka: Zwierzaki -cudaki 19.30 Wiad., Sport 
i Prognoza pogody 20.1 O Gliniarz z dżun
gli(10)-serial przyg. USA 21.00 Zagraj w 
reklamę - Vena 99 [audiotele: 
070055525]21.10 Teatr TV: John Patrick 
- Gwiazda sezonu 22.40 W centrum 
uwagi - pr. publicysI. 22.55 Rewizja nad
zwyczajna: Bomba w samolocie 23.15 
Wiad. oraz Sport 23.35 Gabinet terapii 
ogólnej: MiIość od pierwszego wejrzenia 
0.00 Mistrzowie kina: F. Fełlini - Satyrioon 
- wł. film obycz. 2.05-2.20 Historie sekret
ne 

7.25 Sport telegram (powt.) 7.30 Dzien
nik krajowy 7.50 Studio urody 8.00 Pro
gram lokalny 8.30 Złotopolscy (36) 
(powt.) 9.00 Swiat kobiet - mag. [audio
tele: 0-70035277] 9.35 Krok za krokiem 
(54) - serial kom. USA 10.00 Hollywoo
dzkie portrety: Kevin Costner - serial 
dok. USA 1 0.30 Duety do mety - teletur
niej 11.00 Transm. obrad Sejmu (w 
przerwie, ok. 13.00 P,anorama) 15.10 
Gdzie diabeł mówi dobranoc (21) - se
rial USA 16.00 Panorama 16.10 Nie tyt
ko w koszarach 16.30 Teleadwokat -
masz prawo wygrać! 17.05 Krzyżówka 
szczęścia - teletumiej 17.30 Program 
lokalny 18.00 Panorama 18.10 Pro
gram lokalny 18.30 Va banque - teletur
niej 19.05 Wydarzenie tygodnia 19.30 
Po rozum do głowy 20.00 Zezowate 
szczęście - pol. kom. obycz. 22.00 Pa
norama 22.25 Prognoza pogody 22.35 
Sport telegram 22.40 Auto - mag. moto
ryz. 23.10 Wojna 50-letnia (4) Izrael i 
Arabowie - bryt. serial dok. 0.00 Mag. li
teracki 0.35-2.15 Krzyk jedwabiu - fr.
belg.-szwajc. dram. psych. 

POlSAT%Ia . 
6.00 Piosenka na tyczenie 7.00 Kto się 
boi wstać? - pr. poranny 7.45 Polityczne 
graffiti 7.55 Poranne info011acje 8.00 
Garfield (94) - serial anim. 8.30 Renegat 
(88) (powt.) 9.30 żar młodości (569) -
kanad. serialobycz. 10.30 Nowe przy
gody Robin Hooda (12}(powt.) 11.30 Ni
kita (9) (powt.) 12.30 Idź na całość -
show z nagrodami 13.30 Disoo Polo U
ve 14.30 Rekiny kart: gra - zabawa 
15.00 GarfieJd (95) - serial anim. USA 
15.25 Twój lekarz - mag. med. 15.40 
Wystarczy chcieć - pr. pod patronatem 
Fundacji PolSat 16.00 Info011. 16.15 Pi
ramida: gra - zabawa 16.45 Nowe przy
gody Robin Hooda (13) - serial przyg. 
USA 17.45 Świat według Bundych (163) 
- serial kom. USA 18.15 Życie jak poker 
(11) - telenowela pol. 18.45 Inform. 
18.55 Prognoza pogody 19.05 Renegat 
(89) - serial sens. USA 20.00 One West 
Waikiki (10)-serial krym. USA 20.50 Lo
sowanie LanO i szczęśliwego numer
ka (w przerwie filmu) 21.00 Mega hit: Za
konnica w przebraniu - kom. USA 22.45 
Wyniki losowania LOnO 22.50 Infor
macje i biznes informacje 23.05 Pogoda 
z Coldrexem 23.10 Polityczne graffiti 
23.30 Miodowe lata (4) - pol. serial kom. 
0.00 Bumerang - pr. publicyst. 0.30 
Wspólnota - honror USA 2.25 Muzyka na 
BIS 4.20 Poźegnanie 

TV POLONIA 
7.00 Pr. dnia - TV Polonia zaprasza 
7.05 Dziennik krajowy 7.25 Sport tele
gram 7.30 Uczymy się polskiego (10) 
Kto jest lepszy (powt.) 8.00 Ola dzieci: 
Papierowy teatrzyk, Królewna Śnieżka 
8.15 Dla dzieci: Ala i As, O smogu i 
smoku 8.30 Tajemnica Sagali (1/13) 
Mały czarodziej (powt.)9.00Wiad. 9.10 
Spojrzenia na Polskę (powt.) 9.30 Tu 
stoję (powt.) 10.40 Kraina 'uśmiechu 
(powt.) 11.25 Od rozbiOru do wolności 
(powt.) 11.50 Danie na weekend: Kuch
nia polska (4) Zupa gulaszowa (powt.) 
12.00 Wiad. 12.15 Wieści polonijne 
(powt.) 12.30 Klan (136) - telenowela 
pol. 12.55 Magazyn kulturalny (powt.) 
13.10 Czy nas jeszcze pamiętasz? 
(powt.) 13.30 Mag. połonijny ze Wscho
du (powt.) 14.00 Jest jak jest (10) Łow
cy głów (powt.) 14.30 Kult kina (powt.) 
15.00 Panorama 15.20 Pr. dnia 15.30 
Swój 16.00 Klan (136) (powt.) 16.30 
Dla dzieci: Szafiki (powt.) 17.00 Teleex
press 17.15 Sportowy tydzień 17.35 
Krzyżówka szczęścia - teleturniej 18.00 
Polonica: Capital City 2 (10-0st.) Ślub -

bryt. serialobycz. 18.50 Dziennik Tele
wizyjny - pr. satyr. 19.00 Auto-Moto
Klub- mag. sport. 19.10 Reporter 19.20 
Dobranocka: Gucio i Cezar (8-0sl.) 
Gdzie jest Bazyli? 19.30 Wiad. 19.55 
Prognoza pogody 20.00 Sport 20.05 
Czame, białe i w kolorze: Kapelusz pa
na Anatola - pol. kom. obycz. 21.30 
Mała rzecz, a cieszy - filmy anim. dla 
doroslych 21.40 Znaki czasu: Bylem 
bóstwem Shinto - film dok. 22.30 Pano
rama 22.55 Prognoza pogody 23.05 W 
centrum uwagi - pr. pubłicyst. 23.20 Ok
na: Dorośli 0.00 Miesiąc K. Penderec
kiego: Manuel de Falla - koncert 0.25 
Tydzień prezydenta 0.45 Pr. dnia - Po
witanie widzów amerykańskich 0.50 
Gucio i Cezar (8-ost.) Gdzie jest Bazyli? 
(powt.) 1.00 Wiad., Sport i Prognoza 
pogody 1.30 Polonica: Capital City 2 
(10-osl.) Ślub (powt.) 2.20 Dziennik Te
lewizyjny (powt.) 2.30 Panorama 2.55 
Prognoza pogody 3.05 Czarne, białe i w 
kolorze: Kapelusz pana Anatola (powt. ) 
4.30 Mała rzecz, a cieszy (powt.) 4.45 
Spojrzenia na Polskę (powt.) 5.05 Stu
dio Sport: Ze sportu wzięte 5.35 Klan 
(powt.) 6.00 W centrum uwagi (powt.) 
6.15 Krzyżówka szczęścia (powt. ) 6.40 
Sportowy tydzień (powt.) 

6.10 Cienka niebieska linia -serial kom. 
6.40 Pogoda dla bogaczy - serialobycz. 
7.30 Teleshopping 8.00 Siódme niebo
serial kom. 8.45 Odjazdowe kreskówki: 
Zwierzofraszki, Fajfel na Dzikim Zacho
dzie, Bolek i Lolek 10.00 Mijość dla pie
niędzy - kom. USA 11.40 Hudsucker 
Proxy - kom. USA 13.30 Teleshopping 
14.15 Na zawsze - serialobycz. 15.05 
Milość i dyplomacja - serialobycz. 15.30 
Odjazdowe kreskówki: Kacper, Niebez
pieczne dinozaury, Exosquad 16.45 
Dziewczyna z komputera - serial kom. 
17.10 Nieustraszeni - serial sens. 18.00 
Sunset Beach - serialobycz. 18.507 mi
nut - wydarzenia dnia - pr. info011. oraz 
prognoza pogody 19.00 Zoom - mag. 
sensaćji 19.30 Podaj dalej - teleturniej 
20.00-22.25 Romantyczny ponie
działek: 20.00 Ouincy - serial krym. 
20.55 Beztroskie lata w Ridgemont High 
- kom. USA 22.25 7 minut - wydarzenia 
dnia - pr. inform. oraz prognoza pogody; 
Zlota klasyka: 22.40 Policjanci z Miami -
serial sens. 23.30 Świat pana trenera -
serial kom. 23.50 Carrottka z puszki - pr. 
rozr. 0.50 Dziewczyna z komputera - se
rial kom. 1.10 Nieustraszeni - serial 
sens. 1.55 Zoom - mag. sensacji 2.20 
Podaj dalej - teleturniej . 

7.45 Świat biznesu - mag. gospod. 8.00 
Dogtanian i trzej muszkieterowie (10)
serial anim. 8.25 Dochodzeniówka (9)
fr. serial-łlrym. 9.55 Horoskop na dzisiaj 
10.00 55 dni w Pekinie - dram. USA 
12.35 Na ryby - mag. wędkarski 13.05 
Nasz sklep - zakupy w TV 13.30 City 
(213) - serial USA 13.55 Horoskop na 
dzisiaj 14.00 Tylko jedno tycie (44) - se
rial USA 14.55 Szczęśliwa ósemka -
propozycje do listy przebojów 15.00 
Wielcy kreatorzy mody (41) - kanad. se
rial dok. 15.30 Loving (86) - serial USA 
15.55 Propozycje do listy przebojów 
podwórkowych B. Łazuki 16.00 Już 
czwarta - info011acje, ciekawostki, po
rady 16.20 Zaginione miasto (38) - se
rial bryt. 16.50 Opowieści z klonowego 
miasta (16) - serial anim. 17.20 Nie ma 
jak w domu (41) - serial austral. 17.50 
Nasze wiadomości 18.00 Świat bizne
su - mag. gospodo 18.10 Antonella 
(130)-seriaI19.00Zoom-mag. sensa
cji 19.30 Podaj dalej - teleturniej 20.00 
Ouincy (9) - serial krym. USA 20.50 
Beztroskie lata w Ridgemont High -
kom. USA 22.25 Nasze wiadomości 
22.45 Horoskop na jutro 22.50 Ręce do 
góry - talk show 23.20~.50 Kalejdo
skop film.: Prima aprilis - thriller USA 

TVN '" .-' 
6.15 Telesklep 6.30 DZień dobry w TVN 
6.35 Kropka nad i 6.55 Dzień dobry w 
TVN 7.00 XX wiek według Davida Frosta 
(5) - serial dok. 7.45 Inspektor Gadżet 
(19) - serial .anirn. 8.10 Nowe przygody 
Różowej Pantery (37) - serial anirn. 8.35 
Miasto Piesprawia (25) - serial anim. 9.00 
Mowgli (10}-seriaI9.30 EsmeraJda (50)
serialobycz. 10.30 Manuela (121) - tele
nowela 11.30 Jołanda (215) - telenowela 
12.00 Tełesklep 12.30 Czas to pieniądz
teleturniej 13.00 Teleplotki - kulisy wiel
kiego świata 13.30 Maraton Uśmiechu -
wydanie konkursowe z udziałem telewi
dzów 13.55 Inspektor Gadżet (19) - serial 
anim. 14.20 Nowe przygody Różowej 
Pantery (37) - serial anim. 14.45 Miasto 
Piesprawia (25) - serial anim. 15.15 Pod 
koszem (7) - serial USA 15.45 USA High 
(20) - serial USA 16.15 Pacific Drive 
(171) - austral. serial obycz. 16.45 Co za 
dzień - pr. rozr. 17.15 TVN Fakty Regio
nalne 17.30 Multikino - filmy, gwiazdy, 
plotki 18.00 EsmeraJda (51) - serial 
obycz. 18.55 Pogoda 19.00 TVN Fakty 
19.25 Sport 19.30 Czas to pieniądz- tele
turniej 20.00 Prawnicy z Miasta Aniołów 
(39) - serial.obycz. USA 21.00 Rozmowy 
o p6Inocy (8) - serial sens. USA 22.00 
Supergliny - mag. policyjny 22.30 Nie do 
wiary - opowieści niesamowite 23.00 
TVN Fakty 23.05 Kropka nad i 23.27 Po
goda 23.30 Fakty, ludzie, pieniądze 0.00 
Ulica milośd (11) - serial erot USA 0.30 
HardcasUe i McCormick (56) - serial 
sens. USA 1.30 Granie na ekranie - pr. 
rozr. 
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Zezowate szcz,ście 
współczesności, takie jak choćby 
przerost biurokracji i jego konsek
wencje. Wartość .Zezowatego 
szczęścia· ujawnia się jeszcze w 
czym innym. Film jest zdumie
wająco udanym połączeniem róż
nych stylów i poetyk. Krytycy zna
leżli w dziele Munka zjadliwą iro
nię, groteskę, elementy czysto ko
mediowe i dramatyczne oraz ce
chy powiastki filozoficznej w du
chu wolteriańskim. 

W warstwie fabularnej film Mun
ka stanowi studium postawy obe
cnej w każdej epoce i w każdym 

społeczeństwie. .Zezowate 
szczęście· opowiada bowiem o -
by użyć określenia krytyka - .ży
wocie oportunisty p·oczciwego·. 
Jest nim Jan Piszczyk, rewelacyj
nie grany przez Bogumiła Kobielę. 
Już od wczesnej młodości jego 
głównym celem było płynąć na fali 
koniunktury, być zawsze .kimś·, 
jak najlepiej dopasować się do 
aktualnej tendencji społecznej i 
politycznej. Zaczął już przed 
wojną, kiedy jako chłopiec zapisał 
się do harcerstwa. Niestety, mimo 
usilnych starań skompromitował 

się na defiladzie. Nie zrażony nie
powodzeniem zapragnął zostać 
korporantem, lecz - niestety - pod
czas antysemickich zajść na un
wiersytecie wzięto go za Żyda . 
Podczas wojny założył upragniony 
mundur podchorążego, ale trafił 
do oflagu. Tu na domiar złego uz
nano go za szpiega. Nie lepiej po
wiodło mu się w konspiracyjnej or
ganizacji podziemnej. Wreszcie 
wraz z nastaniem socjalistyczne
go państwa wydawało się, że los 
wreszcie się do Piszczyka 
uśmiechnął. Nie na długo . 

.... powoli zaczynam rozumieć 
impulsy, które kierowały moim po
stępowaniem. Otóż, chyba za
wsze usiłowałem, calkiem nie
świadomie, przystroić się w szaty 
uznanego przez opinię bohatera 
danego historycznego okresu. W 
życiu dziecka był nim harcerz, pó
żniej podchorąży, wreszcie kon
spirator ... Wszystkie te etapy prze
biegłem w bezowocnej pogoni za 
życiowym powodzeniem. Czy 
mogłem przypuszczać, że wszę
dzie czeka mnie nieuchronna klę
ska? .. .' - tak podsumował swoje 
pechowe życie główny bohater 
opowiadania Jerzego Stefana 
Stawińskiego .Sześć wcieleń Ja
na Piszczyka·. Nowela stala się 
kanwą scenariusza do .Zezowate
go szczęścia· - filmu, który ugrun
tował wysoką pozycję Andrzeja 
Munka wśród polskich reżyserów, 
debiutujących po wojnie. O klasie 
tego twórcy wiele mówiła już .Eroi
ca· (1958), do dziś uznawana za 
arcydzieło szkoły polskiej . • Zezo
wate szczęście· dowiodlo jednak, 
że Munk to nie tylko mistrz w obna
żaniu fałszu narodowych stereoty
pów i symboli. Pokazało biegłość 
twórcy w operowaniu zarówno ję
zykiem tragedii, jak i komedii. 
Stało się też świadectwem wyczu
lenia reżysera na problemy 

Krzyk jedwab • lU 

Komediodramat, 
1960. 

Polska 

Reiyseńa: Andrzej Munk. 
Występują: Bogumił Kobie

la, Mańa Ciesielska, Helena 
Dąbrowska, Barbara Kwiatko
wska, Krystyna Karkowska, 
Barbara Połomska, Irena Sta
lończyk, Tadeusz Bartosik, 
Henryk Bąk, Aleksander 
Dzwonkowski, W{)jciech lity
ński, Kazimierz Opaliński, Je
rzy Pichelski, Wojciech Sie
mion, Wiesław Golas, Adam 
Pawlikowski i inni. 

TVP2, godz. 20.00 

Fabulamy debiut Yvona Marcia
no to delikatna, poetycka, lecz 
przesycona zmysłową aurą opo
wieść luźno zainspirowana auten
tycznymi wydarzeniami: historią 
niecodziennego związku lekarza 
psychiatry Georgesa Gatiana de 
Clerambaulta, żyjacego w latach 
1872-1934, zjednązjego pacjen
tek. 
Paryż, rok 1914. W środowisku 

lekarskim swych pierwszych zwo
lenników znajdUją koncepcje .ojca 
psychoanalizy" - Zygmunta Freu
da. W tym właśnie okresie młody 
psychiatra Gabriel de Villemer 
spotyka w jednym z paryskich wię
zień 28-letnią Marie Benjamin, an
alfabetkę, przyuczoną do zawodu 
szwaczki, oskarżoną po raz piąty 
w ciągu 10 lat o kradzież kuponu 
materiału. Marie kradnie wyłącz
nie kawalki jedwabiu, którego do
tyk i szelest wprawiają ją w stan 
ekstazy seksualnej, bliski katato-

nii. Kolejne wyroki nie zmieniają 
postępowania dziewczyny. Choć 
wstydzi się ona swej słabości , po
kusa jest zbyt silna i prędzej czy 
później Marie znów zostaje 
schwytana na gorącym uczynku. 

Gabriel , zafascynowany przypa
dkiem młodej fetyszystki, posta
nawia osobiście się nią zająć. 
Udaje mu się zdobyć zaufanie Ma
rie, która szczegółowo opowiada 
mu o kierujących nią impulsach i 
pragnieniach, metodach zdoby
wania szlachetnej materii, odczu
ciach, jakie wywołuje w niej kon
takt z kawałkiem jedwabiu. Lekarz 
sporządza dokladne notatki z jej 
relacji z zamiarem wydania na ten 
temat książki. 

Wybuch wojny przerywa jego 
spotkania z Marie. Villemer walczy 
w Maroku, gdzie zostaje poważnie 
ranny. Długie miesiące rekonwale
scencji spędza na uzupełnianiu 
notatek na temat Marie i robieniu 

1 
Korzystnie ubezpieczają Pafistwo swoje mieszkanie ~ AIlianz. 
Już zaoszczędziliście ponieważ oferujemy jedno z najbardziej 
konkurencyjnych ubezpieczefl na rynku. 

2 
3 

Jeśli dodatkowo wykupią Państwo ubezpieczenie autocasco 
w Allianz otrzymacie 10 procent zniżki. To druga korzyść 
dla Państwa. Czy to mało? 

Ubezpieczając majątek swojego biznesu w ramach pakietu 
AIlianz Tńo otrzymają Państwo kolejne 15 proc_ zniżki. * 
To trzy sposoby na naprawdę duże oszczędności! 

--

setek zdjęć arabskim kobietom i 
mężczyznom . Fotografuje nie tyle 
ludzi, co noszone przez nich stro
je, stara się utrwalić na kliszy 
fałdowania materiału , sposoby 
motania kawalków tkaniny na syl
wetce, ich kontakt z ciałem . Na 
krótko przed jego powrotem do 
Francji w 1918 r. ukazuje się pier
wsza część jego książki, nosząca 
tytuł .Krzyk jedwabiu·. Od chwili 
poznania dokora Villemera Marie 
nie marnuje czasu w więzieniu . Z 
pomocą współtowarzyszki z celi 
uczy się czytać i pisać . Gdy wy
chodzi na wolność, dowiaduje się 
o wydaniu książki doktora. Na jej 
kartach rozpoznaje siebie . Pisze 
do Gabriela list z wyrazami uzna
nia i gorącymi podziękowaniami. 
Ich znajomość odżywa na nowo. 
Gabriel coraz lepiej rozumie .jed
wabną· fascynację Marie, chce, 
by dziewczyna nauczyła go szyć. 
Oboje spędzają z sobą dużo cza
su, ich przyjażń przeradza się w 
miłość. Nie sąjednak typową parą 
kochanków. Żaden mężczyzna nie 
jest w stanie zastąpić Marie uwiel
bianego przez nią jedwabiu. Pew
nego dnia dziewczyna znów zo
staje zatrzymana za kradzież w 
sklepie i ponownie trafia do wię
zienia. Pisze stamtąd do Gabriela 
płomienne listy, on odwzajemnia 
się jej równie gorącymi deklara
cjami dozgonnej miłości. Ma jed
nak coraz większe kłopoty z wi
dzeniem, powoli traci wzrok. Wy
bitny rzymski specjalista podej
muje się go zoperować. Przed 
wyjazdem Gabriel ustala z uko
chaną, że po jego powrocie z 
Włoch oboje zamieszkają razem. 
Niestety, operacja nie przynosi 
efektu: Gabriel już do końca życia 
ma pozostać ślepy. 

Dramat psychologiczny, 
Francja/Belgia/Szwajcaria 
1996. Reżyseria: Yvon Mar
ciano. Występują: Sergio Ca
stellitto, Marie Tńntignant, 
Anemone, Adńana Asti, Ca
mil/e Japy, Alexandra London, 
Didier Sauvegrain, Monique 
Couturier i inni. 

TVP2, godz. 0_35 

10.30 - .. Pod prąd, czyli Krzy
sztofa Jaworskiego obcowanie 
z literaturą" - audycja M. Karpiń
skiej, której bohaterem jest kiele
cki poeta, pisarz i dramaturg. 

11.10 - "Sprawa na dziś" - Pań
stwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych - audy
cję poprowadzi Magdalena 
Smożewska-Wójcikiewicz. Zain
teresowani słuchacze mogą w 
czasie audycji dzwonić pod nr tel. 
368-24-62. 

j 
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MOTORYZAUA 
126p auta rozbite, zniszczone - kupię, go-

!~~.~! Q9.Q.:§§.ę:.~~L .... _ ..................... _ ..... .. !!\Q!! 

126p i inne powypadkowe do remontu ku
pię, 090-674-936. 

AAA MA MA 105 Absolutnie każdy 
uszkodzony - kupię. Najkorzystniej !!! 
Q~Q:'~.!i.~.:o..o.L ... _. __ ._ ...... _ .. _ .. _ ... _ ........ #'!.~2I) 

AAA MA MA 126p oraz każdy inny po
wypadkowy - kupię, 0601-617-279. 

AAA MA MA 125p zachodnie, japońskie, 
do remontu lub na części - kupię, 
0601-275-826. 

.41823 

AAA MA MA MA Auta osobowe, do
stawcze do remontu kupię, 090-275-372. 

AAA MA MA Absolutnie Auta powypad
kowe - kupię, 0601-624-184. 

.4111'/1 

AAA MA MA PowypadkOWY, skorodo-
~~~Y:' .~u.Jlię!. Q9..o.:.6.! .~:.1..ę3. :. _ .................... J~}.!.l.l. 

AAA Kupię auto rozbite - spalone, 
o..§9j.:.~§:~.~: ..... _ .. _._ .. __ ....... _ .. __ .... _ ... _.~~).m 

AAA Powypadkowe do remontu kupię, 

090-674-936. «3ILoT 

Alufelgi, opony, felgi stalowe - również 

sprzedaż ratalna. Kielce, 041/362-20-06. 
.,2111 

Auta powypadkowe, skorodowane, 
0601-646-274. .41824 

"AUTO-2000" części zamienne, MERCE
DES - wszystkie typy, WI Golf. KIELCE, SO
BIESKIEGO 22, 041/362-00-89. wzl140 

"Auto-Fuli-Serwis" Profesjonalna na
prawa samochodów powypadkowych -
kilkuletnia gwarancja - naprawy bezgo
tówkowe. Kielce, Podlasie 16 (os. Barwi
nek obok CPN), 361-37-43. .,2113 

"Auto-Moto-Pol" hurtownia części mo
toryzacyjnych poleca pelny asortyment do 
Skody. Ponadto akumulatory i opony do 
wszystkich typów samochodów. Kielce, 
IA~z.~ .3..~.2.,Jęl.: 3..~~J~:QQ:.... . ................ IIII.I.~ 

AUTOALARMY 
0411344-99-73. 

AUTOALARMY 
041/344-99-73. 

"PRESTIGE", 
• 40482 

.PRESTIGE", 
.42011 

Autoalarmy - calodobowo, 

Autoalarmy, immobilisery, radia, glośni .. 
ki, montaż zestawów glośnomówiących. 
~ie.'~e.' .3.~~:'?9.-6.?: ..................................... _ .. ~! 

Autoszyby "Autofenix" Kielce, Wrzosowa 
25, 041/361-61 .. 71. Radom, Dębowa 4, 
0481362 .. 60-15. Szewce 39 k. Kielc, 
~y .. 3.~~:s.?:.Q5.: ....................... _ ... _. .. ..... _ .. i!I~I! 

Autoszyby. Kielce, 041/361-57-17. 
jol12T 

Blokady, autoalarmy, szyberdachy, 
Q.~.y3.~?:.??:.?a..: ................ _ ............ _ ....................... !'!21 

CzęŚCi do samochodów zachodnich 
"Kim .. Auto .. Części" . Slowackiego 6, 
041/344 .. 23 .. 73, 041/361-61-06. joIlIT 

CzęścI do samochodów: Ford, Opel, 
BMW, Seat oraz inne. Kielce, Warszawska 
34a, 344-64-21 . .,2022 

Części: Wartburg, Trabant, Skoda, 126p. 
Romualda 19, 0411344 .. 66 .. 86. .,21'2 

Ford .. pelny wybór części. Kielce, Górni
ków Staszicowskich 15, 
tel!f~Q~y3.45-02:.!).? : ................................. ~1~~4 

Marco - Service zaprasza do serwisu 
mechaniki pojazdowej, samochody za
chodnie i japońskie. Kielce, ul. Pakosz 53, 
tel. 368 .. 47-44 czynne od 8.00-16.00 za .. 
pewniamy części, udzielamy gwarancji 
amortyzatory (Monroe, Sachs), oleje 
(BMW kasowanie inspekcji) zakupione w 
naszej firmie .. wymiana gratis. Uklady 
wydechowe Bosal, Walker .. sprzedaż, 

I wymiana. '8U' 

Opony" serwis, sprzedaż. Autoryzowa
ny dealer Stomil Olsztyn, Dębica. Osobo .. 
we, dostawcze, ciężarowe. Regeneracja. 
Bezplatna wymiana oleju. "Sped-Trans", 
Ścieaienneao 264,041/361-67 .. 09. jwll33 

Opony zimowe nowe atrakcyjne ceny. 
Japońskie - TOJO, WIoskie .. Pirelli, Dębi .. 
ca. Opony używane zachodnie. Kielce ul. 
Okrzei 56 muT 

Opony, akumulatory, najtańsze! Pierw-
s Gatunek,04t/345 .. 63 .. 59. .,2133 

Prostowanie, renowacja felg stalowych 
i aluminiowych. Opony, alufelgi. Raty! Kiel .. 
~e., .. 'ł!a.r.s.!.~~S~~. I.~Q, .. 3.3.?:.??~.I.?: ............. . 

Sprzedam Punto (1995), 041/368 .. 65-09. 

Sprzedaż chlodnic samochodowych, 
041/344-34-.!..7:;!.:.9. ____ _ 

. Illi Q~I/331 ~'O'5:..1?! .. Qęgl :~?~:S.?1.: .......... !411~1 
Autoalarmy, 041/362-30-45. 

Autoalarmy, central-zamki, 
941 /343..:1?..:!iL ___ .. -- --~ 

Autoalarmy, centralzamki, 
O'11j .. 3.~S.:D..1:.5..s.!.3.~~:.9.S.:JL ....................... ~~).m 

Tłumiki, katalizatory. Kielce, Bodzentyń .. 
ska 13, 344 .. ~2-76. 

Wypożyczalnia samochodów "Quattro" 
.. fabrycznie nowe, zachodnie, 
041/346 .. 47 .. 50. ..1221 

Tylko t:eraz 

::N" ~ "'"E TI <=: <> 
za 199 złot:ych 
:.n.iesięcz:nie 

Wraz z nowym wydaniem najpo
pularniejszego modelu Daewoo, poja
wiła się nowa, niepowtarzalna oferta 
AUTO .. SYSTEMU. Teraz można ku .. 
pić nowe TICÓ już za 199 zł miesięcz .. 
nie. Należy jeszcze dodać, że aby pod .. 
pisać umowę w AUTO .. SYSTEMIE 
wystarczy dowód osobisty i 2,5% 
wartości samochodu. 

Również tylko teraz koszt usługi 
będzie niższy i wynosić będzie tylko 
2,5% rocznie. 

Warto wybrać się do salonu 
jak najszybciej - oferta ograni .. 
czona. 

Kielce, ul. Czarnowska 17 

(kino "Romantica") 
tel. 343-06-69 

Skarżysko-Kam. 

ul. Sokola 4 

SD" "Bartek" 

PONIEDZIAŁEK, 9 LISTOPADA 1998 R. 

Polska premiera "alfa romeo 166" 

Limuzyna sportivo 
W miniony czwartek w Warszawie na terenie Wojskowego Portu 

-Lotniczego odbyła się polska prezentacja samochodu "alfa ro
meo 166". Po dużym sukcesie handlowym modelu ,,156" przy
szedł czas na prezentację modelu flagowego. 

"Alfa romeo" to od lat synonim 
wyjątkowości. To samochody, któ
re w nadzwyczajny sposób potra
fią połączyć w sobie wspaniałe 
osiągi z wygodąjazdy i maksymal
nym bezpieczeństwem. Do tego 
qochodzi zawsze ogromna przyje .. 
mność prowadzenia takiego sa .. 
mochodu. 

"Alfa romeo 166" to limuzyna 
wytworna o lekko sportowej syl .. 
wetce. Już na pierwszy rzut oka 
widać, że samochód ten kryje w 
sobie wiele naj nowszych roz .. 

wiązań nie tylko stylistycznych, 
ale i technicznych ukrytych 
gdzieś głęboko pod karoserią. 

Seryjnie montowany ABS wy
posażono w aktywne czujniki 
bezpośrednio analizujące pręd
kość kół, co daje jeszcze szybszą 
reakcję systemu i możliwość od
czytu prędkości nawet bliskich 
zera . System jest zintegrowany z 
elektronicznym korektorem siły 
hamowania (EBD), który prze
ciwdziała blokadzie tylnych kół, 
zapewniając najwyższą stabil .. 

ność hamowania w ka
żdym momencie i ogra
niczając ryzyko pośliz
gu. 

Zawieszenie czworo
boczne z przodu i tylne 
typu mulilink polep
szają panowanie nad 
pojazdem, ajednocze
śnie podnoszą komfort 
jazdy, dzięki tłumieniu 
drgań powodowanych 
nierównościami na
wierzchni. 
Wnętrze samochodu 

jest iście dostojne i da .. 
je poczucie zarówno 
komfortu, jak i bezpie
czeństwa. W wersji 
standardowej można 
wybrać style: elegan
cki (w całej świetlisto
ści beżu), klasyczny 

(w tonie dystyngowanych szaro .. 
ści) i sportowy (w odcieniach cze
rni) . Każdy z nich można łączyć 
ze skórzaną tapicerką momo. 

Do wyboru pod maską :,alfa ro
meo 166" może się znależć je
den z czterech proponowanych 
silników benzynowych. Jed .. 
nostka podstawowa to 2,0 Twin 
Spark, zapewniająca wysoki mo
ment obrotowy nawet przy ni .. 
skich obrotach. Silnik ten rozwija 
moc 155 KM i pozwala na rozwi .. 
nięcie prędkości 213 km/h. Silnik 
ten posiada zmienne fazy 
rozrządu i zmienną geometrię 
przewodów zasysania dla najwy
ższej elastyczności. 

Druga jednostka to 2,5 V6 24V i 
otwiera ona gamę sześciocylin
drowych silników "alfy 166". 
Rozwija on moc 190 KM. Kolejny 
silnik to dwu litrowa jednostka, 
sześciocylindrowa, rozwijająca 
moc 205 KM. Jest to silnik z tur
bosprężarką. Wymiennik ciepła 
chłodzi sprężone powietrze kie
rowane do cylindrów, podczas 
gdy "doładowanie" chwilowo 
zwiększa turbociśnienie i mo .. 
ment obrotowy kiedy wymagane 
jest maksymalne przyspiesze
nie. 
Ostatnią i największąjednostką 

jest silnik sześciocylindrowy o 
pojemności 3 litrów 24 V. Chara
kteryzuje się równomiernymi 
obrotami przy każdej prędkości. 
Rozwija moc 226 KM. 

Do każdej z wersji jako wyposa
żenie dodatkowe zamówić moż
na poduszki boczne, zestaw hi .. fi i 
zmieniacz płyt kompaktowych, 
ksenonowe światła przednie, 16-
lub 17-calowe felgi ze stopów 
lekkich, elektrycznie regulowane 
siedzenia przednie i kolory lakie .. 
rów opalizujących . 

Tekst i zdjllcia: 
Grzegorz ROMANSKI 

AUTOCENTRUM ~ 

DLA WSZYSTKICH MODELI VW 

Zapraszamy na jazdę próbną 
~ Krótkie terminy odbioru 

Oddział "EXBUD" SA 

AUTORYZOWANY DEALER VW 
Kiełce-Dyminy, ul. Ściegiennego 262 
telefony: części zamienne (041) 361-60-95 
serwis (041) 361-60-95, czynny 7.30-18.00, sobota 8.00-14.00 
salon (041) 361-62-42, czynny 7.30-18.00, sobota 9.00-14.00 

VWPASSAT 
W cenie już od 66.300 zł 

Bardzo bogate wyposażenie standardowe 

Ponadto: VW POLO, VW GOLF IV 
VW TRANSPORTER, VW'SHARAN 



http://sbc.wbp.kielce.pl

9 listopada 1998 r. MAGAZYN MOTORYZACYJNY STRONA 17 

Dobra promocja "skody" 

Pacific line na zim, 
Miłośnicy samochodów "sko

da" mają teraz w salonach de
alerskich tej marki do wyboru 
kilka wersji modelu "felicia" w 
promocyjnej cenie i z bardzo 
bogatym wyposażeniem dodat
kowym. "Felicia" w wersji hat
chback 1,3 GLXi kosztuje obec
nie 28.990 zł, natomiast z silni
kiem 1,6 - 33.190 zł. Jeśli klient 
wybierze kolor zieleń Pacyfiku 
otrzymuje dodatkowo obręcze 
kół ze stopów lekkich, komplet 

kół wraz z zimowymi oponami 
gratis oraz dobrej klasy radio
odtwarzacz. Jak poinformował 
nas Andrzej Urbański ze spółki 
"Invest-Mot" w Kielcach, w tym 
przypadku nie jest liczona 
dopłata za lakier. 

"Felicia" hatchback 1,6 LX w ko
lorze zieleń Pacyfiku kosztuje 
29.690 zł i wyposażana jest dodat
kowo w obręcze kół ze stopów lek
kich, halogeny przeciwmgielne, li
stwy boczne, ozdobne nakładki na 

Gliwicka "astra" już w salonach dealerskich 

siupki drzwiowe, konsolę środ
kową, dywaniki i radioodtwarzacz. 

Bardzo korzystne ceny otrzy
mała również w promocji "felicia 
comi", która z silnikiem 1,3 LXI ko
sztuje 29.250 zł, a z wypo
sażeniem GLXi - 31.050 zł. Samo
chody te wyposażane są teraz 
dodatkowo w relingi dachowe, ob
ręcze kół ze stopów lekkich oraz w 
komplet kół wraz z zimowym ogu
mieniem. 

Grzegorz ROMAŃSKI 

Otwarte dni z "astrą classie" 
Salony dealerskie "Opla" w tra-

. kcie minionego weekendu odwie
dziło kilkanaście tysięcy klientów. 
Powodem wizyty były dni otwarte, 
w trakcie których zaprezentowa
no pierwsze egzemplarze "astry 
classic" z nowo otwartej fabryki 
"Opla" w Gliwicach. 

Od 6 listopada obowiązują nowe, 
niższe ceny .opli". Podstawowa 
wersja .. astry classic" z silnikiem 
1,4 litra o mocy 60 KM kosztuje 
obecnie 32.950 zł, a z dwoma po
duszkami powietrznymi ten samo
chód wyceniony został na 34.750 
zŁ W kieleckim salonie "Opel- Ob
ręcki" dowiedzieliśmy się, że "astra 
classic" i "astra II" otrzymały bar
dzo korzystny pakiet ubezpieczeń 
komunikacyjnych. Jest to nowy, 
dwuletni pakiet obejmujący OC, 
AC/KR, NW oraz "Warta - Mato 
Assistance", w ramach którego 
składka za pierwszy rok opłacana 
jest za klienta przez "Generai Mo
tors Poland". Wojciech Barański z 
salonu "Opel - Obręcki" zwraca 

uwagę na fakt, że jest to pierwszy 
tego typu produkt ubezpieczenio
wy w Polsce. Istotną rzeczą jest to, 
że klient już dziś zna dokładną wy-

"Opel astra" z Gliwic. 

sokość składki na drugi rok i jest 
ona całkowicie niezależna od 
wcześniejszej szkodowaści. 

Grzegorz ROMAŃSKI 

Bez zaświadczeń ZUS i Urzędu ~karbowego 
Autoryzowany przedstawiciel: 

VAN MOTORS S.C. Kielce, ul. Zagnaf\ska 84a 
tel. 331-62-98, (0601) ~A-74-44(64) 

Biuro obsługi klienta: Radom, ul. Tochtermana 2, tel. 360-26-68 

CORSA 

RATY 
BEZ 
SPŁATY 

PROMOCYJNE WARUNKI SPRZEDAZY KREDYlOWE). 

OPEL BANK OPEL e-
~-------------------ZAPRASZAMY--~--------------~ 

OBRĘCKI sp. z 0.0., Kielce, ul. Pomorska 53 Dział sprzedaży, tel.lfax (041) 388--10-25, pn.-pt. 8-19, sob. 8-15 
~ Serwis, oryginalne części i akcesoria, tel./fax (041) 344-45-64, pt1.~pt. 6·20, sob. 7-15 

Nie trzeba długo porównywać Lublina II z innymi samochodami dostawczymi by ""le_I. ciszej. Całodobowy serwis Assistance, który zapewniamy Q darmo przez 18 
zauważyć, że jego wybór to bardziej opłacalna decyzja dla Twojej firmy i satysfakcja ! _.~ miesięcy, będzie dla Twoich klientów dodatkową gwa~cj'l terminowości i 
z udanej inwestycji. ~ sprawności Twojej finny. 

Lublin II nie tylko k~sztuje mn~ej, jest ta~~ znacznie ~.ńszy ~ ekspl~atacji, ~~, «\$ Więcej informacji pod numerem bezpłatnej infolinii O aoo 37 O 17 lub w 
dzięki ostatnim ulepszeniom stał Się wygodnieJSZY, bardZieJ bezpieczny I pracuJe re jednym z naszych punktów dealerskich: 

Polmozbyt Auto. Kielce, 041 345 50 22; Motozbyt. Kielce, 041 368 44 44; 
Szummar, Parsz6w. 047 271 21 25; Poczta Polska, Ostrowiec Świętokrzyski, 047 65 1 323. 

LUBLIN II 
DAEWOO 
łoi OTOII POLSKA 

.. J 
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50 r l Zakładu Samochod6w 
Dostawczych w Nysie 

C15 

Urodziny nasze 
Prezent, Wasze 

2000 zł w prezencie 

Oferta dotyczy samochodów 
zamówionych i odebranych od 13 październ' 
do 30 listopada 1998. Przedłużyliśmy ją 
dla Państwa o miesiąc, ponieważ cieszy się 
tak ogromnym zainteresowaniem! 
* Pakiet do wersji Multispace: alarm, belki bagażnikowe, reflektory przeciwmgielne, bagażnik 
na narty, schowek pod fotel, dywaniki podłogowe welurowe, fartuchy przeciwbłotne . 
Pakiet do wersji Furgon: alarm, drewniany zestaw ochronny wnętrza, dywaniki podłogowe, hak 
holowniczy. Montaż pakietów gratis. 

AUTORYZOWANI DYSTRYBUTORZY CITROEN 

CITROEN-RADOM 
Autoryzowany Dystrybutor 
26-600 Radom, ul. Kielecka 90, 
tel. (048) 31-39-61,381-03-04 

B .. 
CITROEN 

POLUBISZ KAżDĄ DROGĘ. 

Autoryzowany Dealer 
CITROEN 

Kielce, ul. Karczówkowska 9 
tel. (041) 368-72-70/71 

JESIENNA PROMOCJA 
AUTORYZOWANY SALON DAEWOO 

FIRMY SATAL 
NAJNIŻSZE CE·NY 

POLONEZ CARO PLUS już od 20.100,00 NEXIA 
POLONEZ ATU PLUS już od 21.400,00 ESPERO 
POLONEZ TRUCK 1.61 (2 m) już od 24.618,00 LANOS 
TICO SX (OC, AC, NW gratis) już od 19.800,00 NUBIRA 
TICO SX OLX (OC, AC, NW gratis) już od 20.300,00 LEGANZA 

• Całodobowa stacja paliw 
• Hurtowa sprzedaż paliw 
• Serwis ogumienia 
• Wyważanie kół 

bez zdejmowania 
z samochodu 

• Kompu~erowa diagnostyka 
silników 

• Komputerowa diagnostyka 
zawieszenia 

• Badanie wszystkich typów 
pojazdów samochodowych 

już od 27.100,00 
już od 33.000,00 
już od 28.900,00 
już od 35.010,00 
już od 62.600,00 

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

ł 

Najlepsi sprzedawcy ESSO 
W lipcu i sierpniu tego roku finna 

"Tuńmex" jako przedstawiciel ole
jów "esso" na naszym terenie 
ogłosiła konkurs na najlepszych 
sprzedawców oleju "esso". 

W konkursie wzięło udzieł kilka
dziesiąt punktów z terenu całego 
województwa. W piątek ogłoszono 
wynik tego konkursu w obecności 

Dariusza Łukaszewskiego, 

przedstawiciela regionalnego kon
cernu ESSO i Kazimierza Sa
chajskiego, prezesa" Turimexu". 

W kategorii sklepów pierwsze 
miejsce zajął sklep KIM z Kielc. 
Drugie miejsce: "Auto - Filtry" z 
Kielc, a miejsce trzecie "Auto
Car" ze Skarżyska-Kamiennej. 

W kategorii warsztatów najlep
sza okazała się firma PHU "Car" 
ze Skarżyska-Kamiennej, przed 
"Auto-Naprawą" Jacka Kinola z 
Bolechowic i AKM z Kielc. 
Wśród hurtowni najlepsza oka

zała się hurtownia "Utrans" z 
Mikułowic . • 

IGR! 

. Fot. G. Romański 
Zbigniew Moskal ze sklepu KIM w Kielcach odbiera kuchenkę mikrofalową z rąk Dari,!sza Łukasze

wskiego, z prawej Kazimierz Sachajski. 
...... __ .... __ .................... _ .... _._ .. _._ .... _ ... -----, 

AMD Auto Centrum 
AUTORYZOWANY DEALER 

oferuje 

W JESIENNEJ PROMOCJI 
PA'E!AFIC ~iii!'li!I]I 

:fr 
o 
E 

: I 
~ 26-600 Radom, ul. Wernera 59, SALON: tel. 0-48331 1582 o ' 

D! SERWIS: tel. 331 15 83; CZĘŚCI: tel. 331 1804; fax: 331 2028; e-mail: skoda@radom.top.pl I 

LEASING 
jak po sznurku 

VOLKSWAGEN LEASING POLSKA 

MODEL SAMOCHODU TRANSPORTERTl 
miesięczna rata leasingowa: 1.352,91 zł. /netto/* 
opłata wstępna: 30%, tj. 16.988 zł. /netto! 
czas trwania umowy leasingowej: 36 miesięcy 
limit przebiegu: 30 tys. km 

ZAPRASZAMY NAJAZDY PRÓBNE 

SZUMMAR S.C. 
""" ..... '11. 

Parszów, ul. Staszica 2., tel. (041) 271·21-25 
Kielce, ul. Legnicka 1. teł. (041) 342-57·23 

oferujemy 

DEFINITYWNIE 
NAJLEPSZE WARUNKI 

zakupu samochodów 

LUBLIN II 
zadzwoń - skorzystasz na pewno! 

~ 

! 

AUTOKOMIS 
1. Opel Vectra 1.6 16V 1996 42.500 zl 
2. Opel Vectra 1.8 16V 1997 54.000 zl 
3. Opel Vedro-A 2.0 1992 23.300 zł 
4. Opel Vedro-A 1.6 1990 21.200 zł 
5. Opel Astra 1.6 MPl1995 26.000 zł. 
6. Opel Astra 1.4 1994 23.300 zl 
7. Opel Astra 1.4 1995 25.500 zl 
8. Opel Astra 1.710 1995 31.800 zl 
9. Opel (Orni 1.4 1995 25.000 zl 
10. Opel (Orni 1.2 1995 24.500 zł 
11. Opel Omega MV6 1998 112.000 zł 
12. Opel Omega MV6 1997 96.000 zł 
13. Opel Omega Kooii 1994 48.600 zł 
14.0peI Omega 1989 12.300 zł 
15. Opel eonm 1.4 1998 31.000 zł + VAT 
• Przyjmiemy samo<hodl' w komis 
- PrzyJmujemy samochoily w rozliaeniu 
- Gwaron<jo 1"90lnośd 

I sIanu lemnlanego pojazdu 
- Dogodne warunki kredytowe 

"OBRĘCKI" Sp. Z 0.0. 
Kielce. ul.Krakowska 285 

e-tel. (041) 3 45-50-12 
tel. kom. 090 336124 

OPEL I 
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Regionalne giełdy samochodowe 

ZIMA IDZIE, , 

,.RZEBA SPRZEDAC 
Kielce Słomczyn 

Ładna pogoda sprzyjała wczoraj 
handlowaniu na giełdzie w Mie
dzianej Górze. Oferenci wystawili 
na placu ponad tysiąc aut, więc 

,nieco mniej niż w najlepszych 
tygodniach pażdziernika . Ci, któ
rzy przyjechali z zamiarem kupie
nia samochodu, mieli jednak w 
czym wybierać. Niektórzy twier
dzili, że ceny poszły w górę , ale po
równując notowania z ubiegłych 
tygodni' można zauważyć nie tyle 
wzrost cen, ile rozszerzenie ich wi
dełek przy tych samych markach i 
tych samych rocznikach . . 

Wczorajsza giełda byla pierwszą 
po Wszystkich Świętych i nie 
wyróżniła się niczym szczegól
nym. Liczba wystawionych do 
sprzedaży samochodów była 
niezbyt duża , ale za to 
potencjalnych klientów było wielu. 
Transkacji jednak zawarto 
niedużo. 

lWit..! 
Radom 

Wczorajsza giełda nie była duża , 
choć do sprzedaży wystawiono 

. więcej aut niż przed tygodniem. 

wyceniony na 30,5 tys. zł. Inne 
marki samochodów spoza tabeli 
wycenione były następująco: "ma
zda 626" 91 -1 8,2, "toyota cresi
da" 84 - 4,7, "daewoo tico" 97 -
17, "seat cordoba" 96 - 3D, "su
zuki maruti" 91 -10,5, "citr{)en vi
sa" 81 - 3,5, "dacia" 83 - 2,3, "tra
bant" 95 - 9,5, 91 - 5,2. 

IPMI 

Stalowa Wola 

Piękna słoneczna pogoda spra
wiła, że w Stalowej Woli pojawiło 
s ię dużo aut do sprzedaży. Oprócz 
tego pojawiło się wielu zaintereso
wanych zakupem bądż zamianą 
samochodu. 

Podajemy ceny wywoławcze obni
żane w trakcie transakcji o około 10 
proc. Aleksander PIEKARSKI 

Przenikliwe zimno nie sprzyjało 
jet!nak handlowaniu. Uwagę przy
kuwał .dodge colt· z 1993 roku, IKuchnol Dwudzies1osiedmiólt1tni "garbus" wyceniony na 4,5 tys. zł. 

POLONEZ 

ŁADA 

SKODA 

FIAT 

AUDI 

.:- i' 

MERCEDES 

OPEL 

FORD 
. .;,.:;. 

vw 

RENAULT 

PEUGEOT 

RADOM • KIELCE \ SŁOMCZYN STALOWA WOLA 
98 -12,7, 97 -10;2,96 - 8,7, 95 - 6,8-8,94 - 96 - 9, 95 - 8,7, 94 - 6,5- 98 -11,4, 97 - 9,7,96 i 95 - 94-6,2,93-5,4,92-4,8, 91-3,9, 90-3.2, 89-2,7, 88-2,4, 87-1 ,7, 86-

6,3-7,8, 93 - 5,5-6,7, 92 - 5-6, 91 - 4,5-5,3, 90 - 6,6, 93 - 5,8-6,9, 91 -4,9- 7,9,94 - 7, 93 - 6,6. 1,3; 126el: 97 -10,4, 96 - 8,8, 95 - 7,6; maluch 98 -11 ,2. 
3,5-4,7, 89 - 2,2-4,1 , 88 - 2,55-3,3, 87 - 1,85- 4,6,90 - 4,4,89 - 2,8-3,6, 88 
2,6, 86 - 2-2,6, 84 - 1,8-2, 82 i 78 - 1,2. - 3,2-3,6, 86 - 2,2, 85 - 2,15, 

84 - 2, 82 - 1,5; 

91 ~ 5,5, 90,.-4-4,5, 89- 3,7, 88 -204-3,1 oraZ 90-5,1, 89 -3,6, 86-2,5- 89-5.2, 88-4,7. 87-3,1 ,85 91 - 5,6,90 - 4,7,89 - 3,8, 88 - 3, 87 - 2,5, 86 - 2; 
3,3 (kombi). 87 - 2,4-3,95.86-1-1,6.'85 oraz 2,6,85-1,5, 84-1 ,5-2,2,83 - 2,5, 82 - 2,1. 
84:t~1,8, d "'j', , " - 2. 

96 - 12,8-15, 95 - 11,9 oraz 17,4 z silnikiem 97 -17,2, 96 - 14,2-16, 95 97 - 22,2,96 - 20,95 -17, 88 98 -19, 97 -16,9, 96-15,5, 95-14,1, 94 -13,5, 93 -11,4,92-8,2,91 - 7,1, 
Rovera, 94 - 9,5-11 ,6, 93 - 7,5-9,1, 92 - 7-7,9, - 11,8, 93 - 8,6-9,7, 92 - 7, - 5, 87 - 4,4. 90 - 6,3, 89 - 5,2, 88 - 3,8, 87 - 2,7, 86 - 2,3; atu 98 - 20,4, 97 - 17,6, 96 -
91- 5,5-7,2,90 - 3,8-5,5, 89 - 3,6-4,5,88 -4-4,1, 91 - 5, 90 - 6,3, 89 - 4,5,88 - 16,1. 
87 - 3,1-4,86 - 2,8-3,6, 85 - 2,7, 84 - 2,1-2,6,82 4,2,87 - 2,9-3,8, 86 - 3, 85 -
-2,81-1,2. 2,7. 

90 -5,3-8,2, 88-5,5-6,2, .86-4,7, 85 -3,5-3,6; 89-6,2; samara:91-8,7. 89 - 5,8-6,8, 88 - 6,2, 81 - 90·6,3. 89- 5,8, 88-4,6,87-4, 86 -2,9;samara95 -13,2, 94-12,4,93-
samara91 -8.5-9,3,90-9,25, 89 -6,8, 88 -6,9, 12,9; samara91 - 8,8,86-4,6. 11,92 -10,3, 91- 8,9. 
87 -4 2-5 86 - 5 8. ' . • 

90 - 5,2,89 - 4,7-6,1,88 -4,2-5,3,87 -4,6, 85 - 87 -4, 84- 2,6; favorit: 93 94 - 12,65, 93 - 11,95 91 - 90 - 6,89 - 5,7,88 - 5,2,87 - 4,5,86 - 3,3; favorit 95-13,2, 94-12,6, 93 -
3,5,84 - 2,9-3,7, 83 - 2,1-3,6, 82 - 1,9-2,3, 81 - - 13,6, 91 - 10,2-11,3, 90 - 10,8. 11,2,92 -10, 91 - 9,2; forman 95-13,7, 94-13, 93 -11,9; felicia 98-25,97 
1,2; favorit 95 - 14,9, 94 - 17,5, 92 - 11 ,7,91 - 10. - 22,8. 
9,9-11 ; felicie 96 kombi - 22,7,95 - 21,5. 

uno 97 - 21,5, 93 - 14,5-15,8, 92 ~ 12,6, 91 - brava: 97 - 39; cll)que- uno 92 - 14,5; tempra 90 - cinquecento 704: 98 -16,4, 97 - 15, 1,96 -14,3, 95 -13,2,94 -12,1, 93-
11,6-11.9,89-10,3; punto 95- 22,1-23,5, 94 - cento 700: 95 - 13,2, 93 - 18,2. 11,2; 899: 98-17,2, 97 -16,2.96-14,9, 95-13,8; uno 97 -21,2,96-18, 95 
21; ritmo 80-2,7;slenna 97 -28; regata85-1

1
12,S; regata: łl5 - 5,5; sie- ł -16,2,94-13,7,93 -11,5; punto 96-21,7, 95 -19; bravo98 -31,9, 97 -

4,3; croma89-14;tempra 92-18,5, 91-18. na: 95 - 33; tempra: 93 -I 27,8: brava 98-34, 97 -29; tipo 94- 22,93-18,6,92 -17.2,91-16,2; ma-
,18,8; uno: 94 - 15,9, 91 - rea 97 - 36.8; tempra 94 - 23,8, 93 - 21,2,92 - 18,2, 91 -17; croma 94-
13. 24,5, 93 - 22, 92 - 19,9. 

80: 92 - 27, 91 (D) -19,5-21 ,6,90 - 20,5,87 - 80: 90 - 21,89 - 18. 
15,2-16,85 - 14,5, 77 - 3,9; 100: 89 (avant) -
17, 83 - 7,5; 200: 82 - 5,5. 

190E: 90 - 27,8-31 ; 1-90D: 92 - 29,86 -17,5; 
2000~ 92 -40, 86 -19,82 - 7,5; 2400: łl1 - 6,6, 
.s0 - 3,2,75 - 6,5; 3000: 88 - 34,79 - 6,9-7,7. 

100: 93 - 33,8,91 - 25-27,6; 80: 94 -28,93 - 25,2, 92 - 22,7, 91 -21,90 - 20,2,89 -18,7, 88-16,6, 87-
80: 92 - 23,5,90 - 19,2. 14,7,86-12,8; A4: 98 - 52, 97 -44,5, 96-40,8, 95- 37,5; 90: 94-29,7, 93 -

27,5, 92 - 24,5, 91 - 22,8; A6: 97 - 49,3, 96 - 44; 100: 94 - 38, 93 - 33, 92-
27,5, 91 - 24,90 - 22,7, 89 - 19,8; A8: 97 - 51,5, 96 - 47. 

ł 2000: 81 - 7,5; 2400: 78 - 190E:94-31 ,8,93-28, 92-26,2,91-24.3,90-21,6,89-19,9; 1900:94 
6,9. - 34,5,93 -29,7, 92 -27,5, 91-25,8, 90- 23, 89 - 21,4; 88 -19; 200D: 91 -

27,5, 90-24,1,89-23,88-20,8, 87 -18,5:2500: 94-38, 93 -34,6.92- 32, 
91 - 29,8, 90- - 27,2, 89 - 25.5, 88 -23; 3000: 94 - 41,5,93 - 37,5,92 .34,8, 
91-32,90-291 89-27,88-25 B7-22,4' C180: 97-78 96-63.5.95-56. 

kadett 91 -14,5 oraz (O) -15,5, 90 -14,3,89 - astra: 92 - 21-21,8; cor- corsa 91 - 9,9; kadett 91 - corsa 97 - 22,8,96- 21 ,7, 95- 21, 94 -19,8, 93 -18,5, 92-16,9, 91 -15,8; 
13, 88-13-13,9,87 -1 0,5,86 -11,5,85 (kombi) sa: 90 -10,5; kadett: 85 -9; 14,5, 87 - 12,8. kadett 93 - 20,7,92 -18,9, 91 -17,90 - 16,3; astra 98 - 34,5, 97 - 32, 96 -
- 7,5; astra 96 - 29,93 - 20,5-23,92 (kombi) - omega: 90 -18,9; senator: 29,2, 95 - 26,5; vectra 98 - 47,5,97 - 40, 96 - 34,8; omega 97 - 48,96-
19,5 oraz (O) - 18,5-21,5; corsa 90 - 10,8; re- 92 - 37; vectra: 91 - 21 ,9, 39,5, 95 - 28,2, 94 - 28,2, 93 - 23,5. 
kord 80 - 6,6; vectra 95 - 29,5, 91 - 21 oraz (O) - 89 - 18. 
15,90- 18,4-21,2; combo 95 (O) - 28; ascona 
85 - 7,8, 84 - 4,9; orne a 92 - 25,88 - 15. 

caprł74-3,5; słerra91- ,;t 7. 90(D) -16,4, 85 escort; 85 - 8; scorpto; escort 91 - 13,8-15,9, 89 - fiesta 97-24,3, 98-21,2, 95-19,5, 94-18,4,93-17.2,92-14.5. 91-12. 
(kombi) - '9; c84 - 6-8; fiesta 95 - 22, 94 -18- 88 -14.8: siena: 85 - 7,8. 13,5-t3,9;sierra88-14. B5- 90 -10.7; esc.ort98- 33,5, 97 - 29.2, 96 -26,8, 95 .. 24,5, 94~22,3, 93~ 
18,5.9-1-1-a89-12,5, 88 -9, 85-7.5; orlon 90 7. 20,2, 92-18,8, 91 -16,9,90-14, 89-12A: orlon 9O- 13",l • .s9-12 • .a, ł8-
- 12;7,88 -9.8--9ł9. 86 - 9.8; escort 92 -14- 10,4, 81-9.86-7,1; sierra94-23,9. 93-21.5, 92 .. 19.2. 91-1 ,8,90-
14,8,91-15.9,90 .. 11. 89-13,9 , 85-7.9~ mon- 16,2,89-14,4,88-11.5; mondeo98-44.97 -41 , 96-37,5.95-33:;$COł'-
tłeo"94-31. io91-448,96-4095-372 94-3593-29. • 

golf96 (0)- 31 , 94-20,92 -23, 89 -13,8, 88 - golf: 92 - 19,5, 82 - 5,8; golf 88 -15,5, 81- 5,5; jetta polo 98 - 32, 97 - 29,8, 96 - 27,5, 95-26,1, 94-24,3, 93 -22,5, 92-19,5, 
12,5 oraz (O) -12,8-14,5, 87 -12, 86 -10-11 , 83 passat 89 - 18,5, 86 - 10; 84 - 12. 91-18,2, 90-17, 89-15,2, 88 -13,8, 87 -12, 86 - 9,5, 85- 8,1; 90If98-38, 
- 6,5-8,8; jetta 90 - 18, 86 - 10,5, 84 -10,83 - polo 92 -17. 97 -33, 96-30,2, 95-27,3, 94-26, 93-24,2, 92-21 ,5. 91-19,5,90-18,89 
7,5, 82 - 6,4 oraz (O) - 5,5-5,7; vento 94 - 28; - 17,3, 88 - 16.2, 87 - 14,1; jetta 93 - 23, 92 - 21 ,7, 91 - 20,2, 90 -18,9, 89-
passat 94(0, kombi) - 39,92 - 24,8, 91 (kom- 17,6,88 -16,5, 87 -13,8; passat 97 -41,5,96- 35, 95- 31, 94-28,2,93-
bi) - 21.4, 90 - 20, 89 (kombi) - 18,5-21; gar- 27,92-24,7,91-22,5,90-20,5,89-19,5,88-17,7, 87 -15,86-12,8; ven-
bus72-4,5; 01084-7,1. to95-32, 94-29. 

5!B1 -9,81-4.2; laguoa95-34; 19: 92-20. 19:92-14,3,90-5,9; clio I clio 1,2~ 95 -19.75-19,9. 94 5;93-13,8, 92-12, 91-11,2,90-10.8, 89-10. 88-9.5,5: twlnę097 -25, 
91-17,90-13-14,5, 89-12,3-13,8; 11:88(0)- 91 -15. -18,8,93 -15.4. 96 -23, 95-21 ,7, 94~20,5, 93-19,2; clio98-29,5, 91-.27,2.96 ... 25. 95~ 
!J1 86-785-8 84-7S·twlngo96-24 94- 22.4; 9: 89-11,8, 88-10, 87 -9.4, 86 -7.2; 11 ~89-12.5. a8- 11,2,$7-10: 
18; ello Ś4 -22,'93 -18,7. 92-16,8 oraz '(O) - 19: 95-23,7, 94 - 21 ,5, 93 -20,2, 92 -19,1, 91 -17.4; megane98 -37,97-
17; espace 90 - 2~,5. 33,2. 96 -29,5, 95- 26,1; 21 : -89-13,8, 88- 1.2, 87 -10.2. 86-9>3~charnade 

95- 24,2, 94-22,1; laguna 97 - 38,2,96·32.5, 95 -29,5,94 -21,4, 93· 
24,8; safrane97 -43, 96-36,95- 31,2; 25: 94 -28, 93-26, 92-23,8,ł1-

205: 92 -15,5,91 -13,5, 89 - 9,5,86 - 7,8, 85 - 205: 92 - 15,5. 
8,3-8,5; 405: 95 - 29, 92 - 17,5, 91 - 16, 88 -
12,9; 106: 96 - 19,5, 94 -17; 306: 95 - 26,94-
23; 605: 90 - 21; 309: 87 D - 10,5. 

405: 91 -19,8. 

19,5,90 -17,3. " 

106: 96-21,5, 95-20,4, 94- 18,5, 93 -17,3; 205: 94-19,2, 93-18,1, 92-
16,3,91-14,5,90 -13, 89 -12,4, 88 -11; 306: 97 -29,5, 96-27,2, 95 -25,4; 
405: 95-28, 94-26.4, 93-22,5, 92 -20,4, 91- 18,2; 406: 98-47,5, 97 -42, 
96 - 39; 605: 96 - 37,8, 95 - 34,5, 94 - 31, 93 - 28. 

. .. 
• 
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IICeboxl/ -alarmy 
Alarmy stacjonarne. Szlabany. 

Telewizja Przemysłowa . Kielce, 
Polna 7, 
041/368-23-68. 

.. 2113 

"Ceboxl/ -Autoalarmy 
Zakład Najwyższego Zaufania 

Poleca: autoalarmy, centralne 
zamki, podnośniki szyb. 

.. 21 64 

IIMobud ll 
- siding 

Ościeżnice, papy, lepik, dacho
leum, abizol, wełna mineralna -
Rockwool, styropian. Kielce, Za
gnańska 72, 344-84-19; Skrze
tlewska 4, 368-44-40. Jędrzejów, 
Reymonta 12, 386-13-52. 

",21 13 

JlSolna-Profill - Nowości 
Nowa oferta papierów do druka

rek atramentowych. Solna 8, 
041/366-00-66. 

.. 2181 

,VitaV' Ch cińska 6 
Treningi dla Pań i panów, 

odżywki - ceny hurtowe. 
dl4Oł16 

AGO Hurtownio 
Części sprzętu gospodarstwa 

domowego, ul. Pakosz 1, 
041 /361-41-42, 
041/362-19-73. 
... '"._ ..... _. ____ ...... __ . __ ._ ... _._._ .. _._._._._~1!.~ 

Alarm "Sezam" 
Instalacje + monitoring + ochro

na. Kielce, Puscha 7, 
368-86-55. 
===. ____ . ____ .::; .. 1,:.:.:118 

ANTYWłAMANIOWE DRZWI 
DEALER GERDA OPTIMA, 

041 /343-14-35,343-13-36. 

Auto-Moto-Kupi 
Każdy zniszczony, 

0601-646-274. 

01.1216 

'38111 
_. __ •••••• ••• • •••• _ •••• __ •• M •••• _ •• __ ··._· •• _··._ ••• •• ••• _. __ • __ • __ ••• _ 

Auto-Skup 
Powypadkowe, skorodowane, 

090-267-238. 
'381SQ ---_._._.,--_.---_._._---_._---

Canon-Kseroko iorki 
Kielce, Kościuszki 52/006 (róg 

Tysiąclecia) , 041 /343-17-01 , 

368-13-72. 
• 1213 

Drzwi Gerdo a maniowe 
.. Firmus" , Osobna 6, 

041 /361-60-46. 

Fitness Studio 
Pocieszka 17, 

041/342-79-00. 

Foto - Optyko - Usłu i 
Kielce, 

Rynek 17. 

)01416 

W7l143 

",2161 

Kos fiskalne -komputery 
.. Telkas" Kielce, Głowackiego 2 

II piętro , 0411344-43-39. 
_. ___ ._ .. ___ ._ .. ____ .... _ ..... __ .. _ ..ulIl. 

Klimat zac"o 
Klimatyzacja, wentylacja, kur

tyny powietrzne . .Aquaklim" - Kiel
ce, tel.lfax 368-86-00. 

Kseroko iorki 
..Promont", 041/361-32-13. 

11119f 

Kseroko iarki 
.. Canon" , .Sharp", .xerox'. 

Sprzedaż - serwis, .Biurex". Kiel
ce, Zagnańska 84b, 344-42-22. 

.,2139 

Kupi Auto 
Rozbite, uszkodzone, 

090-354-003. 
.. -.-... __ .. _ .• _--_ .. __ .... __ ._ .. _. __ .... __ ..... _!.~.~ 

Kurtki s ortowe, odzież 
Duńskiej Firmy H20 . Kielce, 

Piotrkowska 10, 041/368-28-47. 
.,2m 

lombard "U Marynarzo/J 
Natychmiastowe pożyczki. 

Kielce, 041/368-22-42. Kantor 
Kielce, 041/368-22-24. 
Także w niedzielę! 

.,2013 

Motor za(o-Ku no 
Rozbity, spalony, 090-615-163. 

'332l1 

o rawo obrazów 
Kielce, Chęcińska 14, 

361 -37-49. 
•..........••.. __ ._._ ...•... __ •• __ .. ___ .••.• _._ .• _. __ ••• _ .... ~1.1.~2 

o rawo obrazów 
Sprzedaż, oprawa i konserwa

cja. Kielce, Słowackiego 21 , 
361 -36-61 . 

)o112! 

Pilarki, Kosiarki "Solol/ 
Elektronarzędzia - Bosch, Cel

ma, Metabo, Makita, Hitachi. 
Sprzedaż - serwis. Kielce, Konop
nickiej 5, 331-51-31 . Pińczów, 1 
Maja 4, 357-39-82. 

Pokrycia dachowe . 
Kompletne dachy, izolacje. 

. Izobud", Kielce, Skrzetlewska 4, 
345-59-85. 

kIl198 

Prołam - Dach 
Dachówki: ceramiczne, ce

mentowe, bitumiczne, blachoda
chówki. Akcesoria: orynnowanie, 
folie, elementy uszczelniające, 

okna dachowe. Wykonawstwo. 
Kielce, Mielczarskiego 147, 
368-39-88, tel./fax 366-22-84. 

.. mo 

Pustaki termiczne 
.. Prołam - Dach" Kielce, Miel

czarskiego 147, 041/368-39-88 . 
W7l119 

Wi S . Z 0.0. 
Pokrycia dachowe. Komplek

sowe systemy ociepleń . Podsta
wowe materiały budowlane. BiI
cza, ul. Kielecka 4, 041 /311-73-73, 
041 /311-74-74. 

• jl1136 

BUDOWNICTWO 
AAA Glazura, terakota - najlep

szej firmy hiszpańskiej Porcelano
sa. Bezpośredni importer!!! Kielce, 
Chęcińska 14, 041 /368-74-83. 

.1241 

AAA Solidne okna PCV, belgij
ski system .Deceuninck". Raty. 
Krótkie terminy. Producent: 
.Selt", Wiśniówka 77, 
tel. 362-33-35, fax 362-33-34. 

1120 
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ZNiŻKI NA OGŁOSZENIA DROBNE 
\1\1 DO\l\lOLNIE \l\lYBRANVM PRZEZ CIEBIE DNIU 
w rubrykach: kupno, sprzedaż, lokale, praca, motoryzacja, nieruchomości i zguby 
Jeżeli ogłoszenie drobne zamieszczone w .Echu Dnia· nie odniesie skutku, 
przyjdź do Biura Reklam i Ogłoszeń . Jeżeli w ciągu 5 dni od daty ukazania się 
ogłoszenia okażesz rachunek na to ogłoszenie, dostaniesz zniżkę na jedno 
ogłoszenie tej samej treści: 30% w wydaniu piątkowym, 60% w wydaniach w 
poniedziałek, wtorek, środę, czwartek i aż 90% w wydaniu sobotnim. 

JELCE • RADOM • TARNOBRZEG 
UWAGAI 

Tytko dla osób fizycznych umieszczających 
w .Echu Dnia· ogłoszenia prywatne 

Atlas, blacha, ocynk i powleka
na, eternit, cement, wapno, cegły
klinkier, siporeks, przewody spali
nowe, wentylacyjne, Ytong, styro
pian, papa, lepik, deski, pianki, 
taczki. Możliwość dowozu. 
.Nobud" Hurtownia Materiałów 
Budowlanych Manifestu lipcowe
go 18. Kielce, 368-10-83. 

98141 

Bramstal-Blachy: szwedzkie -
trapezowe 19,63; dachówkowe 
22,43; ocynkowane, powlekane, 
041/331-49-62. 

Bramstal-Okna: drewniane -
promocja 4%; PCV; bramy polskie 
(589,-); niemieckie (766,-), 
041/331-49-62. 

oW26 

Bramstal-Rynny PCV, styro
pian (92,-); Onduline; siding: Kiel
ce, Witosa 72b, 041/331-49-62. 

011628 

Bramy automatyczne, ogrodze
nia, 041/366-19-17. 

.. 121ij 

Glazura, gresy, płytki, elewacyj
ne, terakota - 500 wzorów (Hisz
pania, Włochy, Francja, Czechy). 
Raty! Sandomierz, Przemysłowa 
5, 015/832-23-55, wewn. 233. Nis
ko, Sandomierska 14, 
015/841-21-10, wewn. 395. 
........ _._ .. _ ...... _ .. _. __ .. _ .. _ .. _ ... _ .. _-_ ... __ ._ ... _. __ ... _!~~ 

Glazura, terakota od 22 zł. Bate
rie, kabiny, wanny, zlewozmywaki 
.Franke". Ceramika Hurt - detal , 
Słowackiego 19, 041/361-20-90. 

.. 21S. 

Hydraulika, wodomierze, grzej
niki .Purmo", .Convektor" - 10% 
Piece - .Junkers", .Fac" Piecyki, 
grzejniki aluminiowe - raty, Kielce, 
Słowackiego 19,041 /361 -20-90. 

.. 2113 

.. Interplex": plexi, plexi do 
solariów, PCV spienione, poli
węglan kanalikowy (Marlon), 
pokrycia dachowe (Ecolux, 

PCV). Docinanie na wymiar. 
Kielce, Jana Pawła 12, 
041 /368-12-55, 362-13-17 ... 2169 

Marmur - parapety, schody, po
sadzki. Kielce, Wspólna 5/4, 
368-47-77,307-35-06. 

011211 

Maszyny budowlane, sprze
daż, remonty, kompensata. 
Żary, 068/374-35-01 do 03. kIl1l6 

Meble łazienkowe - wyposaże
nie, 041/343-14-82; Kościuszki 52 
(od 1000-lecia). 

.1244 ---_._------_._------
Największa kielecka hurtownia 

płytek ceramicznych, elewacyj
nych, gresów - 700 wzorów. Im
port, raty. Kielce, ul. Cedro-Mazur 
7 (Cedzyna - cmentarz), 
368-01-65. Sklep: Szydłówek 

Górny 4 (róg Warszawskiej), 
368-60-86. 
_______ ._._ )01146 

.. Okland" - Okna, drzwi, okien
nice PCV w systemie Kommerting. 
Produkcja, sprzedaż, montaż. Ko
stom/oty I 262, 
041/303-16-57. 

• 1238 

Okna aluminiowe, PCV 

(Veka), drewniane, parapety. 

.Elmix", Grunwaldzka 28. Kiel
ce, 345-18-60. 

Okna: .Panorama· , .Styl-2000·, 
dachowe "Fakro· . Drzwi wew
nętrzne, zewnętrzne, rolety, para
pety .• Drokplast·, Kielce, Nowa 5, 
361-71-90, 361-88-52. 
_"._c_ ... :._-_._. ______ ~ .. =.=._ .. _~_-_~.?2 

.. Okno" S. C. - producent okien 
PCV, niemiecki system. Thyssen", 
każdy wymiar, mikrowentylacja 
gratis. Kielce. Łódzka 308, 
041/34619-17. Przedstawiciel: 
Radom. Lubelska 83, 
048/365-52-32 . 
.... _ ... -_ ...... -. __ ... ~-_ .. _._.-_ .. _ .......... -.. _._-._.~~~! 

PANELE - PODŁOGOWE, 

$CIENNE - RATY - UKŁADA
NIE - .SZUMEN", 
041/345-84-53. .1117 

Parapety z konglomeratu mar
murowego - producent, sprzedaż 
• od ręki", różne wymiary, Doma
szowska 49. Kielce, 
041/343-07-02. 

kIl960 

Sauny. Produkcja - montaż, 

041/303-47-92. 
.. 1138 

Siporex .60· z dostawą od 
3.40 zł/szt. Kielce, 343-17-39. 

.1239 

ELEKTRONIKA 
Komputery, programy, komis, 

internet - konta e-mail. 
• Mediakom", Kielce, Mała 16, 
343-26-10. 

)01111 

,KOSMETYKA < 

Tatuaże artystyczne, pełny za
kres usług kosmetycznych. Kielce, 
Sienkiewicza 21 (Hotel Bristol), 
041/368-24-55. 

.,2134 

KUPNO 
Pilnie kupię termę do handlu ob

woźnego, tel. 041/345-87-75 (po 
20.00). 

' 4lOOS 

LOKALE 
AAA .Eurolocum-1 · założone 

1984, Kielce Sienkiewicza 9, 
041/344-66-33, 
www.pronet.com.pl/kgn. 

.,2131 

AAA N ieruchomości 

.Piasecki & Górecka" Targowa 18, 
041/343-03-33, 343-04-35. 

AD-Drągowski, 

041/368-24-34. 

..u116 

ono43 

Agencja .Akcept" pilnie przyj
mie do sprzedaży: domy, działki , 

mieszkanie, 041/361-73-75. 

Agencja .Konkrer, 
041/344-45-97. 

Agencja .Lokal·, 
041/344-60-67. 

Agencja .Lokum", 
041/344-22-48. 

Agencja .PLUS·, 
041 /368-08-73. 

",2112 

ł41121 

'40116 

.. 2162 

.. 2142 

.. Akcent" nowe mieszkania, 
Targowa, 
041 /368-70-93. 

ł410S4 

Centrum, 71 m2
, parter - sprze

da .Partner', 
041/344-98-98. 

.. Complex-Dom'· , 
041 /368-43-86 . 

Czamów, 47 m2
, II p. - sprzeda 

• Partner", 
041/344-98-98. 

Do wynajęcia M-3, 
041 /331 -65-21. 
_._-_._----._ .. __ .:~~ 

Firma poszukuje umeblowane
go mieszkania, 
tel. 041/343-04-30, 343-02-58 
(poniedziałek - piątek 13.00-
-19.00). 

M-4 sprzedam, 041/300-11-89. 
"'42014 

..Medium" 041/344-68-08, 
368-07-74. 

. 1061 

Pilnie poszukuję lokalu handlo
wego do wynajęcia w centrum 
Skarżyska-Kam. 041/372-25-45. 

pl.642 

Pomieszczenia handlowe 
40 m2 

- nowe, blisko centrum 
sprzeda .Plus·, 041/368-08-73. 

Sprzedam 2 komfortowe dwu
pokojowe mieszkania: 60 m2

, $Ii
chowice, 39 m2

, Sady, 
041/346-19-92, 041/342-69-92. 

.. 1181 

Sprzedam mieszkanie własno
ściowe 48 m, Tarnobrzeg, 
tel. 823-03-04 . 

11304 

Stancja dla dziewcząt, 

041/342-81-13 . 
' 41916 

Szukam hali do wynajęcia 

ok. 1000 m2 z suwnicą - do 20 km 
od Kielc, 041/331-61-45. 

' 42021 

Szukam mieszkania do wynaję
cia. Dobrze zapłacę, 
0603-201 -072. 

Trzypokojowe: Barwinek, 
$więtokrzyskie, Ślichowice, Pod
karczówka - garaż - sprzeda Biuro 
Mieszkaniowe, 041/361-65-12, 
346-18-61 . 

..2100 

Wynajmę lokal 28 m2 na sklep 
lub biuro, 041/368-35-90. 

'42036 

MEDYCYNA 
Akupunktura, psychiatria, 

lek. Krzysztof Kidoń , Rżuch6w 29, 
015/869-26-08. 

.. 12l 

Ale. odtruwanie, Esperal , 
041/369-82-18. 

' 41 130 

Alkoholowe odtruwanie. Espe
ral,041 /369-82-76. 

dr41109 

Choroby skóry l. Ciechomska. 
Kierce, ul. Paderewskiego 4, I p.: 
wtorki , piątki godz. 15.00-16.00, 
0602-109-248. 

Dr ginekolog. Najtaniej! 
0601-380-958 . 

"2001 

dr4111l 

Ginekolog - leczenie, zabiegi, 
Łódź, 0602-335-083. 

lIlO1ł ._----_._-----_.-
Preparaty wyszczuplające - ta

nio .Vital" Chęcińska 6, 
344-92-86. 

'40111 

NAPRAWY 
AAA AAA AAA Domowe na

prawy magnetowidów. Kamery 

mgr inż. Kwiecień, 

041/331-09-16 lub 252-76-25 

(wieczorem). ' 42042 

AAA Automatycznych pralek, 
lodówek. Kielce, 331-22-32. 

..2141 

Automatycznych pralek. Kiel
ce, 368-56-00 . 

.. JKN" - sprzedaż, komis, ser-

Kopeć - telewizorów, 
041/332-22-45. 

Naprawa telewizorów .Unimor", 
041/344-85-93. 

..21l1 

Pralek, maszyny przemysłowe, 
04 f/331-35-25. . 

'41841 

NAUKA 
Angielski - filolog, 

041/331-87-97. 

Angielski - korepetycje, 
tel. 041/366-44-60 . 

"1996 

4141829 

. Centrum korepetycji Lider. Ko
repetycje przedmiotowe, języko
we, wszystkie poziomy, 
041/343-06-84. 

",,1121 

Chemia, 041/345-72-21. 
' 41461 --_ ... _---_ ... __ .. _._----_._--------_. __ . 

Czterdziestogodzinny podsta
wowy kurs komputerowy - KKO, 
Radom, Czachowskiego 4, 
362-61-63. Kielce, Duża 8, 
344-47-75. 
_________ ---.:kIl921 

Francuski,041/366-31-38. 
. 41994 

Księgowość tanio, intensyw
nie. KKO Kielce, Duża 8, 
344-47-74. Radom, Czachow
skiego 4,362-61-63. 

kIl91! 

Kursy księgowości i rachunko
wości sklepowej .Computex", 
041/344-32-02 . 

.. 1911 

Kursy: samodzielny księgowy, 

obsługa księgowo-kadrowa firmy, 
inspektor BHP, obowiązkowe 

szkolenia BHP, komputerowe ' 
podstawy, programy księgowe, 

grafika komputerowa, pakiet biu
rowy MS-Office, 041/362-35-07. 

.1ll1 

Marksoft - kursy komputerowe: 
Windows, Office. Kielce, 
343-06-28. 

Polski, 041/366-42-36. 

.41132 

'41112 

NIERUCHOMOŚCI -
Działkę 32 a, dom drewniany -

sprzedam, 015/846-33-)7. 
a1303 

.. Eurolocum-1" patrz ·Lokale·. 
wr21Y 

Pilnie kupię lub wynajmę garaż 
w centrum Tamobrzega, 
tel. 015/822-38-54. 

Sprzedam budynki biurowe, 
magazynowe w Końskich , 

041/646-53-87. 

Sprzedam dom murowany 3 po
koje, kuchnia, 80 m2 na działce 
około 1000 m2 (Lipa k. Stalowej 
Woli),081/746-92-88. 

wl39 

Sprzedam działkę budowlaną. 

uzbrojoną. Sandomierz 
Nadbrzezie 40 arów - 5 zł/m2 , 
0441647-59-00. 
._--_._._. __ .. _--

Sprzedam działki , 

041/346-51-45 (11.00-14.00) . 
' 42021 

WILLĘ DREWNIANĄ BUSKO, 

1 MAJA 7 - DO ROZBiÓRKI ZA 
ODZYSKANE MATERłAŁ Y -
ODDAM, TEl. 0602-352-751 

kilm 

PRACA-SZUKAM 
wis - Żeromskiego 44, Pracowity i uczciwy - szuka pra-
041l3§ 1;0.?-!l2.: _________ JCY' 041 /~79-?7-59. _ 
=..-=--=-_= __ ,.-'---"--=.-=:._ ... _ __ ~.4'. =_--= __ .. _-_. _________ ~.E.' 

...I 

I 
P 
fi 
2 
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Studentka podejmie pracę, wy
kluczona agencja, 041/362-18-73 
(wieczorem). _________ --=.418~ 

PRACA-ZATRUDNI 
Adresowanie, składanie długo

pisów - zatrudnimy. Cały kraj. In
formacje bezpłatne, koperta 
zwrotna. Przedsiębiorstwo 
• Menager" 99-300 Kutno box 107. 

kl5ł14 

Anglia - praca w przetwórni wa
rzyw dla kobiet i mężczyzn do lat 
30. Wyjazdy w listopadzie na mini
mum 6 miesięcy, tel. 090/378-910. 

111765 

Atrakcyjne warunki płacowe 
dla tegorocznych absolwentów 
w nowo powstałym przedsiębior
stwie wielobranżowym , 

041/344-73-07. 
.. 41 

Autoryzowane Centrum Serwi
sowe zatrudni techników elektro
ników do napraw sprzętu RTV, 
041/331-80-91. 

.. 21113 

Chałupnictwo, 0602-437-897. 
_________ ._ ..... _. __ ..... _ .... ___ ~'.1. 

Duże zarobki, 041/343-14-33. 
__ •• _ •• ________ • ___ " 41731. 

Firma zatrudni spawaczy z u
prawnieniami B1, EZ 3,4 (delega
cja), 041/357-48-58 po 15.00. 
-_._._._----_. __ ._-_...!~~ 

Hurtownia Fonograficzna za
trudni 5 osób, 015/832-46-08 (po 
17.00). 

--_._._ ... _-.. _-_ ...... _---_ .. _ .... _---------~.! 
Kierowcę z kat. B,C,E, wiek do 

30 lat, bez nałogów, staż pracy 
min. 2 lata + referencje. Ofertę 
należy składać w sekretariacie 
firmy w Dąbrowie 350 k. Kielc. 

Na godzinę 5,20. Radom, 
tel. 048/362-43-05. 

1ll' 66 

. 469 

Nauczycieli zatrudnię (tarno
brzeskie), tel. 015/861-40-61, 
0601-864-883. 

<1713 

PHU zatrudni do 40 roku życia -
30 etatów. Radom, 
tel" 018!3_62~3-05c .. _. __ ._ . .-.!.4?O 

Podlaska Fabryka Okien 
Wiga-Piast s.c. nawiąże współpra
cę w zakresie sprzedaży stolarki 
okiennej PCV. Podlaska Fabryka 
Okien Wiga-Piast, Artyleryjska 11 
08-110 Siedlce, 
tel.lfax 025/435-713, 
025/434-882, 0602-789-442. 
_______ . __ ..:. IllI6J , 

REKLAMA STRONA 21 

Centrum Budownictwa 
KIELCE 

KOŃSKIE 

STALOWA WOLA 

ul. Długa 30 

ul. Górna 3 

ul. Przemysłowa 11 

tel. (041) 345-60-22, 345-47-27 

tel. (041) 372-27-87, 372-27-75 

tel. (015) 842-14-10, 844-60-18 

Zapraszamy w godzinach 8.00-17.00, soboty 8.00-14.00 

~ I=ARSIl 
~""ULSY J~ft 
""~""nętrt"~ 

biała 
20 L 

Oferta ważna do 21 listo ... ". ...... a 1998 łatności I 

Praca dla kobiet Włochy - We
necja, Neapol, 041/369-25-38. 

• 41484 

Praca dla osób znających an
gielski, 041/253-93-41 po 18.00, 
254-51-02. 

,,41UI 

Praca w grudniu dla osoby 
z Kielc (może być emeryt lub renci
sta) posiadającej samochód oso
bowy lub dostawczy wyposażony 
w hak 090-650-070 

Praca we Włoszech - Panie do 
opieki (znajomość włoskie-

go),041/332-24-09. 
.. 1766 

Pracodawco! Bezpłatnie znaj
dziemy do Twojej Firmy pra
cowników księgowości, sekreta
ńatu. KKO Radom, Czachowskie
go 4, 362-61-63, Kielce, Duża 8, 
344-47-95. 

Przyjmę do pracy w handlu na 
dobrych warunkach. Wiek do 35 
lat, 0601-818-761. 

Składanie długopisów, 

0604-406-785. 

.. nll 

Ill'" 

Zatrudnię 7 osób na stałe . 

Stawka 4,55 na godzinę. Dyspo
zycyjność, 041/362-73-37. 

11113' 

Zatrudnimy rencistów przy pil
nowaniu i sprzątaniu, 
tel. 041/367-59-41 . 

i 41033 

RÓŻNE 
AGD - raty. Sklep ,Mały" - Mała 

5,041/344-90-07. 
.,2141 

.. Darex" - pasmanteńa, rajsto
py, włóczki. Najbogatszy wybór! 
Kielce, Sienkiewicza 69. 

.,2014 

Firanki - sprzedaż. Fi~nki z gi
piurą. firanki haftowane. Szycie na 
zamówienie: firan, zasłon , narzut. 
Kamisze z mosiądzu, motaż kami
szy. Kielce, ul. Ewangelicka 4. 

.. 37 

.. Fol-Plex" - Plexi, PCV, folie sa
moprzylepne. Tarnowska 50B, 
041/362-12-11 . 

.. 2137 

Hotel ,Karczówka" zaprasza, 
Kielce, 366-26-26. 16 

Kserokopiarki nowe i używa
ne, bindownice, laminatary. Ser
wis kserokopiarek. Tonery. Sta
szica 4,041/344-53-13, 

0602-661-095. ..1117 

Olej opałowy Ecoterm z Petro
chemii Płock w ciągłej sprzeda
ży oferuje ,Onex" Kielce, 
tel. 041/346-53-60, 
346-52-11 W.34. *41021 

Pożyczki. Radom, 
048/362-41-81 w. 198. 

. 471 -------------_. __ .. __ ._._._._.-.--

Restauracja .Karczówka" or
ganizuje chrzty, komunie, przy
jęcia weselne, konferencje, im
prezy zlecone. Kielce, 
366-26-26. IIoS 

Schudnij - zarób, 
041/345-41-10. 

SPRZEDAŻ 
*41111 

AAA - Canon - kserokopiarki, 
drukarki, telefaksy 
• Top-Serwis' , Sandomierska 
106, 041/343-13-31. 1104' 

Auto Komis ,Omega' - raty, 
Okrzei 42, 041/344-49-78. 

.,1071 

Autokomis ,JG" - raty, Kielce, 
Zagnańska 84, 362-30-02. 

.,1116 

BMW 520, 0602-322-442. 
'41011 

.. Centrum" - Auto - Komis naj
większy w Kielcach: kupno -
sprzedaż - zamiana, 
041/345-08-65, Grunwaldzka. 

lil134 

Choinki - produkcja, sprze
daż. Kielce, Zgoda 3. 

i 41783 

Fiat 126p (1993), biały, 46.000, 
041 /366-30-65 . 

*41ł71 

Fiat Uno 1,7 OS (1997), 
041 /368-84-23. 

Ford Escort 1,80 (1990), 
10.900,00, 041/362-16-25. 
___________ *4:;.:.1143 

Ford Escort 1,8TD (1996), futro 
- karakuły beżowe (duże), 
041/368-57-50. 

*41041 

Ford Escort 1.80 (1994), 
041/303-18-76. 

*41121 

Garaże blaszane, 
041/311 -50-16. 
__________ . 41261 

Garaże, blaszaki - niskie ceny . 
Transport gratis, 041/263-27-42. 

001 21 

Heblarkę grubościówko - wy
równarkę - sprzedam, 
015/836-32-58 (po 16.00). 
----_._ .. _._-_ ..... __ ..... _ ... _._----~ 

Kombajny zbożowe, prasy do 
słomy, zachodnie, duży wybór, 
możliwy transport,-
tel. 034/362-86-81, 
036/435-50-63, 033/754-506. 

115627 _ ..... _._._._---_._-_ ... __ .... __ ._--_ .. _ .... 
Koparkę Białoruś, 

0602-322-442 . 
.. 1017 

Nysa Tolos, 041/361-87-31 . 

Odzież robocza w pełnym asor
tymencie. Kielce, Wspólna 8, 
345-65-93. 

Opel .Astra" (1992), 
041/302-54-54 . 

i 42021 

Opel Corsa (1986) cena 
8.700 zł, tel. 015/846-32-78, 
090-247-526 . 

Opel Vectra (1995), 
041/378-11-82. 

11243 

'417~ 

Opony używane zimowe -
nowa dostawa. Kielce, Doma-
szowska 41 . i 41114 

Peugeot 205 1.80 (1992), 
041/366-28-51 , 368-64-92. 

Polonez (1989), 
041/311-43-65. 

Polonez 1.5 (1992), 
041 /331-65-25. 

Siatki ogrodzeniowe, 
041/344-71-93. 

imll 

ł41010 

. 41027 

i40712 

Skóry lisa rudego na długie fu
tro, 015/832-42-74. 

bIl 

Sprzedam Skodę ciężarową 

z przyczepą (1981). Wiadomość 
telefon: 041 /357-26-66, 
041 /357-33-51 . 

Spycharkę DT-75. Kielce, 
361-73-21 . 

Star (1976) izoterma stan dobry. 
Tanio! 015/831-45-15. 

._ ... _---~~ 

Tanio - formy na płoty betono
we, żuraw pneumatyczny, blocz
karkę formy na kręgi q, 60, 100, 
120,041/373-91-43. 

• 41161 

Taniol Meble używane-zachod
nie, różne, transport do 30 km gra
tis, 041/306-14-07. 

,,41187 --- _._-----_._-_. __ ... _-_._-
Testery trzeźwości - unikniesz 

alkoholu w pracy, 042/648-48-48 . 
kl5ł 1 7 

Tkaniny bawełniane, cora, dre
lichy, koszulowe, podszewki, su
rówki,041/368-01-83. 

,,41611 

Wartburg (1991), uszkodzony 
przód,041/332-46-81. 

.41162 

Wyposażenie łazienek. Produ
cent mebli łazienkowych . Sprze
daż ratalna. Sklep ,Kranik" - Kiel
ce, Rynek 12,368-13-81 . 

Zakład stolarski. Końskie, 
372-40-30 (po 18.00). 

1112160 

,&640 

Żuk blaszak tel. 015/845-84-87. 
wS41 

TOWARZYSKIE 
AAA,041/366-05-71 . 

' 3'761 

Alexis, 041/366-45-17. 
. 41763 ----

Emanuelle, 04 ")/342-82-78. 

Studentka prywatnie, 
0604-817-425. 

Victoria, 015/837-71-32 . 

Zatrudnię panie, 
0411366-05-71. 

TURYSTYKA 

,,41 164 

,,42037 

ag241 

. 41713 

A teraz atrakcyjne rejsy Izrael, 
Egipt z pobytem na Cyprze. Wylo
ły raz w tygodniu. Abex, Sienkiewi
cza 10, 041/344-23-26. 

.,1117 

Przewozy - cała Europa! Biuro 
Podróży Comfort-Lines. Kielce -
Dworzec PKP, 
tel. 041/345-60-80. 

Przewóz osób Monachium - No
rymberga - Landau, 
041 /311-17-33. 

.. 1n4 

Sylwester na Słowacji - 395 zł. 
Harctur, 041 /344-48-41 . 

.74 ·-··-· ... ··r-r··--·-········· .. -----··-··--... -... ---.--. ___ .-0 

USŁUGI 
AAA Usługi szklarskie, Koś

ciuszki 7/9, 041/362-47-07, 
368-05-97 . 

Alarmy stacjonarne, 
041/362-30-45. 

.,211' 

Alarmy, autoalarmy, hurt 
.Tema'. Kielce, Kościuszki 11 , 
0411344-57-67. 
____ . ________ ~~=5 

Anteny satelitarne ,Comsat' . 
Kielce, Sienkiewicza 4a, 
041/344-47-69. 

Anteny. Domofony. Instalacje. 
Gwarancja!!! 041/366-24-10, 
0602-51-92-54. " Im 

Automatycznych pralek. Ry
bak, 041/369-82-22. 

li1lU 

Autowypożyczalnia ,Partner" 
- nowe, tanio. Kielce, 
362-06-20,0602-279-016. 

..1616 

"Budgar" - ocieplanie domów 
pianką wtryskowo, VAT. 
0411331-39-20, 0602-835-883. 

.. 110S 

Budowlane .Complex-Dom' , 
0411346-22-55. ..17lS 

Cyklinowanie-041/331-43-39. 
'42014 

Czyszczenie dywanów, 
041/344-62-66,0604-865-173. 

Fachowo glazura, terakota, re
monty, 041/302-33-41, 
.~<Łn.!:...0_ę,0.1~~-1 ~ ___ ' 42ax1 

Fachowy montaż okien, 
~ !!~6-?_s..-~~:. _._. _____ ~Ifl 

Folie okienne - antywłamanio
we, przeciwsłoneczne, matowe, 
~J{~31-4..~1.9., __ ~"?'~.§8-,-_!!1!.S7 

Glazura, panele, szpachlowa-
nie, 041/346-43-31!. ___ " 1754 

Glazura, terakota - solidnie, 
~ 1.1369..-91 :79'-_____ .. 1106 

Hydrauliczne, 041/368-66-14. 
.41101 

Hydrauliczne, 041 /300-34-84. 
i41681 -_._-------

Hydrauliczne. Konkurencyjne 
ceny, gwarancje, 
tę.!· 041 /368-87 -811 '~203S 

Instalacje wodno-kanalizacyj
ne, c.o., gazowe, 041/368-83-44, 
0602-477-044. i4ll401 

Kominki, 041/357-32-03, 
~.!)?..:?~::§~:.. ---._---~ 

"~l: 
L _____ --:~_: _ _:: .::.. __________ _ --=-- ________ _____ ---- - - - -=-- - - - - -- - - - - - - - -- - - - ____________________________________________ .... 
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OGłOSZENIA 

DROBNE 
I MODUłOWE 

DO NASZYCH ł 
BIUR I ,PUNKTÓW 

Biuro 
Reklam i Ogłoszeń 

Kielce 
ul. Targowa 18 
tel. (041) 343-06-21 
tel./fax (041) 332-45-40 

. Końskie 
ul. Łazienna 13 
tel./fax (041) 372-20-20 

Ostrowiec Świętokrzyski 
al. 3 Maja 13 
Hotel.Łysica' 
tel./fax (041) 265-45-54 

Skarżysko-Kamlenna 
ul. Krasińskiego 18 
DH ,Hermes', III p. 
tel. (041) 252..50-16 

Starachowice 
ul. Radomska 29 
tel. (041) 273-41-73 

Punkty 
Ostrowiec Świętokrzyski 
Klub .Centrum· 
ul, Wspólna 5, I p" pok. 2 
tel. (047) 262-16-65 

Chmielnik 
ePtł~ ,.Amir" 
Rynek 11, 
tel. (041) 354-33-23 , ' 

, Pińczów 

8M Art Projekto 
ul. 7 Żródeł8 
tel. (041)357-57-78 

Busko-Zdroj 
uL Batorego 1 
I piętro ' 
tel, (041) 37S-73-77 

Biuro , 
Reklam i Ogłoszeń 

Radom 
ul. 25 Czerwca 60 
tel./fax (048) 360-05-18 

Biuro 
Reklam i Ogłoszeń 

Tarnobrzeg 
ul. Moniuszki 5/34 
tel.lfax (015) 823-26-02 

Sandomierz 
ul. Mickiewicza 17a 
tel.lfax (015) 832-10-69 

Stalowa Wola 
ul. 1 Sierpnia 121214 
tel.lfax (015) 842-67-17 

Staszów 
róg Świerczewskiego i 
Czystej przy rynku 
tel. (015) 864-32-58 

Punkty 
Opatów 
HEWOs.c. 
ul. 16 Stycznia 28/5 
tel.lfax (015) 868-27-48 

Biuro 
RalcJam i Ogłoszeń 

Mielec 
al. Niepodległości 14/10 
tel./fax (017) 583-75-10 

REKLAMA 

TUDIA MEBLOWE 
BEZPłA1NE DORADZIWO TECH.·PlłOD. 
BEZPłA1NY TRANSPORT NA TERENIE 
KIELECKIEGO, RADOMSKIEGO, 
TARNOBRZESKIEGO przy wartości pow. 3.000 zł 

e 

* MEBLE KUCHENNE Z PEł,NYM WYPOSAZENIEM 

* ZABUDOWY WNĘK DRZWIAMI PRZESUWANYMI 
KIELCE 

BODZENTYŃSKA 33 
(041) 344-35-26 

RADOM 
ŻEROMSKIEGO 31 
(048) 363-37-90 

TARNOBRZEG 
SIENKIEWICZA 33a 

(015) 823-64-74 

l SPRZ'T AGO DO ZABUDOWY FIRMY .N ARIS~N PRZEDSTAWICIELSlWO~REGIDN 
• 't m I I V POLSKI POŁUDNIOWo-WSCHODNIEJ 

(-kuchnie, płyty ceramiczne, piekarnjki, lodówki, 
okapy kuchenne, zamrażarki, zmywarki) 

2. SPRZ~T AGO DO ZABUDOWY FIRMY Piimł3 
3. BLATY KUCHENNE FIRMY ELACO_ ... 

(2S kolorów w szerokościach S90, 600 i 1200) 
4. WST~GI DRZWIOWE FIRMY ELACO_, .. 

(IS kolorów W szerokościach 296, 396, 496, S96) 

PRZEDSTAWICIELSTWO NA REGION 
POLSKI POŁUDNIOWo-WSCHDDN IEJ 

PRZEDSTAWICIELSlWO NA REGION 
POLSKI POŁUDNIOWO-WSCHOONIEJ 

S. DRZWICZKI MEBLOWE MDF FOLIOWANE FIRMY 
(szeroki asortyment wymiarowy, kolorystyczny i wzorniczy) 

PRZEDSTAWICIELSlWD NA REGION 
POLSKI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ 

6. DRZWI MEBLOWE Z DREWNA LITEGO FIRMY 
7. OKUCIA MEBLOWE FIRMY bbri 

elEMENTY WYPOSAŻENIA MEBLI KUCHENNYCH FIRMY eMil'. 
I INNYCH (kosze o,brotowe, stelaże wysuwne, osączarki itp.) (§i1---'" 

8. elEMENTY WYKONCZENIOWE I MATERIAŁY _ • 
POMOCNICZE DO PRODUKCJI MEBl.1 ł 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY 
w godz.: pn.-czw. - 8-15; pt. - 8-13; 50b. - nieczynne 

~r!:!~~gg Tel. (041) 368-72-68; tel./fax (041) 368-72-67 

";;;. 

.. BDK·DAEWOO 
~V leasing 

OSOBOWE ALE CIĘŻAROWE 
WSZYSTKIE MARKI 

. BEZ ZAŚWIADCZEŃ 
w24GODZINY 

Kielce, ul. Piotrkowska 12 (parter) 
tel.nax 343-06-46, 090-39-26-3.J ... 

' zgłoś się do nas %%! 

OGRZEWANIE 
ELEKTRVCZNE 
• Grzejniki konwekcyjne 
• Elektryczne piece c.o. 

~, 
~ . 

• Piece akumulacyjne 
• Nagrzewnice nadmuchowe 

* T~P gwarantem najwyższej jakości i solidności 

B/j~ch mforl"Uf,ii udziela i zapisyJ117.Vimuie: 
Biuro Oddziału Regionalnego TWP w Kielcach 
.UL Św. Leonarda 18 
tel. 344-63-50,344-65-41, telJfax 344-95-81 

• Ogrzewanie podłogowe 
• Ogrzewacze wody 1-3 faz. 

TERMAR - Kielce 
Manifestu Lipcowego 15B ! 

teL 0601516788 ii! 

KOMPUTERY - SIECI- SYSTEMY 
KASY FISKALNE EIZAB~ 

USŁUGI SZKOLENIA 
KOMPUTEROWE 

D tworzenie aplikacji D Office 97(Word, ocel,kcess} 
o wdrożenia systemów D Intemet, poczta, modemy 
o Instalacje okablowania o Księgowość komputerowa 

sieciowego • Prawo pooakowe i gospooaltlll 
o projektowanie sieci • Podslawy r.dluJtOl/o!ci 

komputerowych • ~zeoia z księgOl/o!ci prowadzonej 
o instalacja systemów PI2Y ~iu kOfT1lulera 

o serwis sprzętu D Kosztorysowanie budowlane 
komputerowego D Obsługa sieci NOVEll 4.11 

o serwis kas fiskalnych D Obsługa kas fiskalnych 

RokzaJażerlla 1888 

PROGRAMY 
DLARRM 

o DyNAMICS -zintegrowany 
system do zarządzan ia 
p rzed się b lorstwem 

o IAlUHN 111'-2000 .nowy 
system kadrowo-placowy 
dla WIndows" 

o MAJĄTEK TRWAŁY 
I inne programy dla 
Windows " 

O Pakiet programów dla 
URZĘDÓW GMIN 

SKLEP 
KOMPUTEROWY 

D komputery 
D notebooki TOSHI8A 
D monitory 
D drukarki 
D kasy fiskalne 

o drukarki fiskalne 
o akcesoria 
D meble komputerowe 
D oprogramowanie 
D multimedia 

Zapraszamy 

pono - pl. 9 - 18 
W soboty 9 - 15 

tel. (041) 368 22 49 

Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. 
ul.Ś, niadeckich 31, 25-366K i elce 

tel. (041) 361 06 73; fax 361 3514 
e-mail:info@zeto-kielce .com.pl . ... ~- - \. . 

"Komplex" Tynki strukturalne, 
rigips, glazura, panele, laminat 
wykańczanie wnętrz, 
lęJ"_Q_1J.@f?1:§~::99."-_,_,_, __ , _______ ~1~m 

Kostka brukowa - układanie + 
transport. "Budgar", 041/331-39-20, 
0602-835-883. iHllIl3 

Kowalstwo artystyczno - użyt-
~9~ę>_Q1.!?lę_~J:.t4:§4."-_____________ ~ 

Malowanie - natrysk - tapetowa
nie. Gwarancja, 041/344-58-11. 

iHlI" 

Malowanie - tapetowanie - szpa-
ctllowanie, 041/344-80-11. ~I~ 

Malowanie, tapetowanie, su
che tynki, panele, parapety, verti-
kale, rolokasety, żaluzje, 
041/366-49-97. "\951 

Meble na zamówienie, 
Q1Jt.~§§:1J?:!:!_1_: __________________________ . __ .~JI_m 
Montaż okien, remonty, 

041/331-96-91,303-11-22. .... 

Najtańsze ,usługi w zakresie bu
dowy katakumb. Cena jednej ka
takumby 550 zł! Zakład Nagrob

kowy, Kielce, Czachowskiego 24, 

tel. 0602-596-899. '42\l3O 

Ocieplanie budynków pianką 

PHU ,Chazet", 041/311-70-32. 

.41481 

Ocieplanie wtryskowe budyn
ków pianką krylaminową, 
0602-463-257. .405 

"Pal-Secam" - anteny, kinesko
py (regeneracja), pilot Y - sprze
daż, montaż, serwis. Kielce, War
gąw..~_~~L~> .. ~.#_:M_:~.?--,. __ ... _ ... _ .... !!!.?l~~ 

PANELE PROFESJONAL-

NIE, 041/368-50-94. '*\216 

Poprowadzę księgę przy-
chodów i rozchodów, rozliczenie 
z ZUS i US, tel. 041/332-49-63, 
.~ę.~.:§4.:§ę., _Q~.Q:~§.f!::.(?!.ę-,-._ ........... !!.!!!!. 

Przeprowadzki, 
Q1.tt.~!?§.::?_5.:.1Q:_ .. _ .. ___ ... ___ ._ .. _ ... _ ... _."!o.t!l 

ROLETY ANTYWŁAMANIO
WE, ROLOKASETY RKS, BRA
MY ROLOWANE, PARAPETY 
ZEWNĘTRZNE. PRODUCENT: 
.ALUTECHNIKA" KOLBERGA 11, 
041/345-18-35 ZAPRASZAMY 
§:.Q.Q:J7.Q9._. _______ .I!!~ 

Rolety antywłamaniowe, pro
dukcja, montaż, serwis. Rolmax, 
Kielce, Górna 19A, 
041/344-90-84. '41"5 

• Rolokasety, żaluzje, 
041/342-69-68,090-691-370. 

Szafy, drzwi składane ,Kazed". 
Przesuwane ,Newline" melemina, 
lustro, szkło .Lacobel". Zabudowy_ 
Plac Wolności 3, Kościuszki 
52/05,041/343-17-60. 
.Q.t!--,,§~.!:I.!TIę.!l':JLQię!r.Q-,-__ . ____ . __ !l_1.I!.!. 

9 listopada 1998 r. 

Szafy, garderoby, wnęki, zabu
dowy, system drzwi przesuwa
nych ,Komandor". Możliwość odli
czenia od podatku. Salon ekspo
zycyjny, Wesoła 46, 
041/344-33-61, Karczówkowska 
?"~.!..~.y'~~?_:!?~21'_._. _____ ._~~1! 

Transport 2 tony, 
Q§Q?.~~6.:Q.~.r: ___ ._. __ ._. ______ ·!lEQ. 

Transport Busy - osobowy, bla
szak, skrzyniowy, 041/332-44-27. 

Transport ciężarowy 3,5 tony 
skrzynia 5 m, osobowy 8 miejsc, 
041/368-12-55, 331-11-34, 
090-374-638. wz2161 

Transport od 3 do 24 ton: Dłuży
ce, niskopodwozie, meblowozy, 
plandeki, chłodnie w ruchu krajo-
~1!1!~_~{;!.6'?~_Q.~2~. ___ . __ ._~I.!!1 

Transport, 041/368-27-82. 

Usługi transportowe Mercedes 
Bus 308 - 2 tony, 
tel. 041/346-16-23, 346-16-28. 

*41830 

żaluzje - rolokasety; roletki, ver
ticale - praducent, 0602-470-184, 
041/344-04-88, 0602-753-899 . 

.,2118 

żaluzje - tanio, 041/369-86-37. 
ł41683 

żaluzje, 041/362-20-25. 
*41611 

Żaluzje, drzwi harmonijkowe, 
verticale, rolety, 041/345-22-70_ 

.41988 

żakaje, verti<aIe, rdd<asely. 
~~~~.§§!_~~~?~:.._ .. _~4OJ!Z 
. Żaluzje, verticale, roletki, rolo
kasety, tapicerka, 041/368-96-19. 
.<:3.""-~~~.f.1_<::ja._~ ........... _._ .... _ ... _._._._ .... __ ..... !l.ms 

żaluzje, vertikale, rolety - produ
cent, 041/362-14-48 do 15.00. wz2116 

WI DEOFllMOWANIE 
ABC Wideofoto, 

.~_~.!~§.~~~:?§: ___ ....... ____ .. _ ........ _ ..... J.4!!.o.?. 

AudioVideo, 041/331-80-98, 
0604-282-644. ..lO!.! 

Demon Videofrimowanie, 

~~.!~~.~.:.?~:?:§.: .. _ .. _. __ ..... _ ..... _ .... _ ...... !!9.!!Q. 

Studio 2002 - cyfrowe wideofil
mowanie i fotografowanie, 

~.y'?ę_~:~.~.:?_~:_ .... __ ._ .. _._._._ .. _. __ ._.r!!!!1.l 

Videofilmowanie, 
Q:4Y?'~~.~~_~?~.: __ ... _._._._. ____ ._ .. __ ~~4J. 

Videofilmowanie, 
Qiy~_0.!?=~I?..:.. ______ . __ !4_2!I!! 

Videoomega, 041/331-92-59. 

W!deołłut, 0411302-5!}42 '41691 

Wideofilmowanie, 
~.~.@.!!~.?::.'!?..:. ____ . ___________ . __ ~l~ . 

PANELE PODŁOGOWE 
MDF i PCV pełna oferta 3 producentów i BOAZERY JNE 

S I D I N G ELEWACJE WINYLOWE tg 

WSZYSTKICH TVPOW ! 

OKNA i DRZWI g 

PARAPETY PRODUCENT 

Kielce, ul. Wrzosowa róg Hauke-Bosaka, tel. (0-41) 362-05-00 
Vlnyl Plus - kupuj tanio u IMPORTERA I tel. 0602 555-250 

UŻ W SPRZEDAŻY 
UBRANIA ROBOCZE 

Generalny Importer. POLSTAR. tel. (94) 342 07 44. fax (94) 342 07 53 

Dystrybutorzy: 1. P_P.H. ROB-BUT. 26-110 Ska~ko-Kamienna ul. Łowiecka 32 
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• Hat-trick Rubinkiewicza • Pech nie opuszcza Piasta 

Czterech na -"omasovi, 
Cztery zespoły z naszego woje

w6dztwa kontynuują pościg za li
derem Tomasovią, kt6ra jednak 
nadal pozostaje bez porażki i ma 8 
punkt6w przewagi nad drugą w ta
beli Nidą. Cała czw6rka odniosła 
zasłuione zwycięstwa. Kolejnej 
pechowej poratki doznali gracze 
Piasta Chęciny, którzy tym razem 
ulegli Victorii Łukowa. Bez pun
któw z Połańca wróciła Sparta Ka
zimierza Wielka. 

• Granat Skartysko - Kryształ 

Werbkowice 3:0 (3:0), Rubinkie
wicz 16, 26, 45 kamy. 

Granat: Świdunowicz - T. Wroński 
(61 Snopek), Siudek, Przybycień, 
Szustak - Rubinkiewicz, Skalski (68 
GÓrlicki), Choluj, Nowak (76 Dudek) 
- Sykuła, Czubak (46 Pacek). 
Żółte kartki : Rubinkiewicz (G), J. 

Brzozowski (K). Sędziował M. 
Mścisz z Tamobrzega. Widzów 150. 

Podopieczni trenera Piotra 
Kusz/yka, którzy tym spotkaniem że
gnali się ze swą publicznością przed 
przerwą zimową, zaprezentowali 
kiepską dyspozycję, pokonując słab
iutkiego rywala w nie przynoszącym 
im chwały stylu. Wszystkie rozstrzyg
nięcia tego meczu zapadły w jego 
pierwszej odsłonie. W 16 minucie naj
skuteczniejszy gracz Granatu - Mi
rosław Rubinkiewicz poszedł na prze
bój w polu kamym, trafiając w końcu 
w długi róg. Kolejnego gola Rubinkie
wicza poprzedziło jeszcze przedniej 
marki uderzenie Sykuły, który zza po
la kamego trafił w słupek. Po chwili 
najskuteczniejszy piłkarz tego wido-

wiska ruszył prawym skrzydłem, mi
jając trzech obrońców Kryształu , by w 
końcu niemal skopiować swój strzał, 
z którego padła pierwsza bramka. 
Gdy wydawało się, że Rubinkiewicz 
nie zdąży przed przerwą z klasycz
nym hat-mckiem, właśnie jego, w 45 
minucie, faulowali obrońcy gości we 
własnym polu kamym. Przy stanie 
3:0 Granat wyrażnie zwolnił, a poiry
towana publiczność dopingowała w 
drugiej połowie drużynę przyjezd
nych. 

IG.BJ 
• Piast Chęciny -Victoria Łukowa 

Chmiełek 0:1 (0:1), Pidek 29. 
Piast: Dąbrowski - Kuś, agono

wski, Mądzik - Sędybył, Wilman, P. 
Latkowski, Wożniczka (46 Pańczyk), 
Hańćko (46 G. Latkowski) - Mucha, 
Skowerski. 
Sędziował J. Kotwica z Tamobrze

ga. Widzów 250. 
Gospodarze znów dość pechowo 

przegrali, w całym meczu wypraco
wali kilka sytuacji, po których mogły 
paść bramki. 

• Hetman Wloszczowa - Unia Re
jowiec 1:0 (1 :0), Grzesik 1. 

Hetman: Miemik - Kozioł (80 Ski
ba), Łodej, Szwajkowski - Kościołek
Dec, Krysiak, Luzar (52 Kosowski), 
Łęgowiak - Grabarski (52 Kupijaj), 
Grzesik. 
Już w pierwszej minucie Hetman 

zdobył zwycięską bramkę. Artur 
Grzesik otrzymał prostopadłe poda
nie od Arkadiusza Krysiaka i po ogra
niu obrońców i bramkarza skierował 
piłkę do siatki. Do końca spotkania 

W drugiej lidze szczypiornistek " 

Nie zapomniala 
W meczu II ligi piłkarek ręcz

nych MKS Zgierz ułegł PRO
GRESSOWI ŁYSOGÓRY KIEL
CE 18:29 (11:13). 

Progress Łysogóry: Zagnińska , 
Działa, Marcinkowska - Tarłowska 
9 (1), Kmiecik 9 (1), Rusak 3, Rut
ka 3, Chudzik 3, Forma 1, Pyczek 
1, Apanowicz, Miszczyk. 

W zespole Progressu Łysogór 
zadebiutowała Małgorzata Mar
cinkowska, była bramkarka Budo
wlanych Kielce i AZS AWF War
szawa, która od dwóch lat nie wy
stępowała w żadnej drużynie . De
biut był udany, Marcinkowska kil
koma interwencjami potwierdziła, 
że nie zapomniała, jak się broni. 

1. Kraśnik 6 10 192:115 

2. PROGRESS 5 8 157:88 

3. Kwidzyn 4 8 131 :71 

4. Znicz 5 6 104:98 
5. Zgierz 6 4 131 :129 

6. Ochota 5 4 113:135 

7. Giżycko 5 3 90:155 

8. Press 5 3 90:155 

9. Varsovia 5 2 88:157 
W następnej kolejce Progress 

Łysogóry podejmuje Ochotę War-
szawa. IPK! 

Grupa 1 

gospodarze posiadali przygnia
tającą przewagę, ale nie potrafili już 
wykorzystać żadnej z wielu sytuacji. 
Bramkarz Hetmana Dariusz Miemik 
był praktycznie .bezrobotny". 

• Korona Łaszcz6w - Naprzód Ję
drzejów 0:2 (0:0), Czamecki 70, By
rski 85. 

• Granica Chełm - Nida Pińczów 
0:3 (0:1), Dziubel 27, Chlewicki 77, 
Ciekaiski 87. 

Nida: Zomer - Szpiega. Madeja, 
Madej, Kudełka - Boksa, Ciekaiski, 
Dziubek, Lniany - Tobola, Chlewicki. 
Żółte kartki: Mazurek (G), Chlewi

cki (N). Widzów 150. 
Gospodarze próbowali nawiązać 

walkę z pińczowianami, ale już w pie
rwszej połowie kilka składnych akcji 
Nidy ostudziło zapały graczy Grani
cy. Pierwszą bramkę zdobył Krzy
sztof Dziube!. Pierwszy strzał zdołał 
odbić obrońca, ale dobitka była sku
teczna. Dwie kolejne bramki padły 
po składnych kontratakach. 

• Czarni Połaniec - Sparta Kazi
mierza Wielka 4:0 (2:0), Młynarczyk 
19,86, Gołąbek 37, Staniek 90. 

1. Tomasovia Tomaszów Lub. 

2. NIDA PIŃCZÓW 
3. NAPRZÓD JĘDRZEJÓW 
4. GRANAT SKARŻYSKO 
5. HETMAN WŁOSZCZOWA 

6. Sparta Rejowiec 

7. Victoria Łukowa Chmlelek 

8. Łada Biłgora! 

9. Czarni Połaniec 

10. Wisan Skopanie 

11. PIAST CHĘCINY 

12. Unia Reiowiec 

13. Pogoń Staszów 

14. SPARTA KAZIMIERZA W. 

15. Granica Lubycza K. 

16. Kryształ Werbkowice 

17. Korona Łaszczów 

18. Granica Chełm 

Sparta: Gibula - Zmarlak, Zawadzi
ński, Kwiecień , Michalski, M. Owca, 
Marzec, Tabor, Zakrzewski, Klim
czyk, Witek. 

Czerwona kartka: Kolasa (Cz.) w 
44 minucie za kopnięcie rywala; 
żółte kartki: Byrka, Mikoda (Cz.), 
Zakrzewski, Marzec (S). Sędzio
wał P. Stępień z Radomia. Widzów 
250. 

Wynik nie oddaje w pełni przebiegu 
spotkania, w którym Sparta miała kil
ka świetnych sytuacji do zdobycia 
bramki. W pierwszej połowie bliski 
szczęścia był Witek, a po przerwie 
najlepszej sytuacji (sam na sam z 
bramkarzem) nie wykorzystał Ma
rzec. 

• Pogoń Staszów - Wisan Skopa
nie 3:1 (1:0), Dziubek 1 kamy, Wilk 
59, 89 - Janus 86. 

• Granica Lubycza Kr61ewska -
Łada Biłgoraj 3:1 (1:1), K. Gmoch 
13,79, Nazarowicz 81 - Zarczuk 21 . 

• Tomasovia Tomasz6w Lubelski 
- Sparta Rejowiec 3:0 (1 :0), Wróbel 
16 kamy, Paszkiewicz 56, Iwanicki 
70. 

16 42 13-3-0 40:7 

16 34 10-4-2 42:14 

16 32 9-5-2 38:18 

16 31 9-4-3 27:12 

16 29 9-2-5 26:12 

16 27 8-3-5 23:19 

16 26 8·2-6 25:19 

16 25 8-1-7 31:24 

16 23 6-5-5 24:22 

16 23 7-2-7 26:20 

16 20 6-2-8 22:35 

16 19 5-4-7 17:18 

16 17 5-2-9 23:31 

16 17 5-2-9 23:38 

16 17 5-2-9 24:37 

16 13 4-1-11 23:44 

16 6 1-3-12 13:45 

16 5 0-5-11 9:39 
Strzelcy: 16 - Byrski (Naprzód), 12 - Dziubel, Chlewicki (Nida), 10 - Rubin-

kiewicz (Granat), 9 - K. Gmoch (Granica LK), 8 - Zarczuk (Łada), Pidek (Vico-
tria), 7 - Pilawiecki (Wisan), Świderek (Tomasovia), Sebastianiuk (Sparta 
R.), Flisiak (Kryształ), Mielniczak (Unia), Rubinkiewicz (Granat), lwanicki 
(Tomasovia), 6 - Wójcicki (Naprzód), Ciekaiski (Nida), Kupczak (Victońa), 5 -
Lipiec, Naczas (Kryształ), Lenart (Victoria), Wasilewski (Tomasovia), Janus, 
Żywiec (Wisan), Gawłowski (Pogoń), Skowerski (Piast), Grzesik, Kupijaj, 
Kosowski (Hetman), Czubak, Siudek (Granat), Janowski (Czami). 

W następnej kolejce, 11 listopada (środa): Nida - Tomasovia, Naprzód -
Pogoń , Unia - Granat, Sparta R. - Hetman, Sparta KW - Piast, Wisan - Gra-
nica LK, Łada - Czami, Victoria - Granica Ch., Kryształ - Korona. Imirl 

Grupa 2 

STRONA 23 

Dziewięć kartek w Kosłornłotach 

~Nowiny 
~ mistrzem jesieni? 

Lider z Nowin po ciekawym po
jedynku z Orlętami zainkasował 
kolejne tl:zy punkty l, po remisie 
Łysicy w Busku, ma już trzy pun
kty przewagi na zespo/em z Bo
dzentyna, a rozegrał o jeden 
mecz mniej. Wydaje się, że Nowi
ny już mogą przyjmować gratula
cje za wygranie rundy jesiennej. 
Dobrą skuteczność znów zapre
zentowali gracze Końskich, a po 
kilku słabszych występach ko
rzystnie zaprezentowała się mie
chowska Pogoń. Wiele emocji 
wzbudził pojedynek lokalnych 
rywali w Kostorniotach. W twar
dej walce o ligowe punkty (sędzia 
pokazał aż 9 kartek), lepsi okazali 
się piłkarze Wichra. 

• NowinylKorona 11- Orlęta Kie
lce 2;1 (2:0), Salwa 30, Śliwa 43 

Nowiny: GiI- Rabiej. Wojtasiński, 
Kułak, Śliwa , Kwiatkowski (46 Wo
szczycki), Kozłowski, Rumas, Wi
cha (60 Nawara), Salwa, Kubicki. 

• Star Starachowice - Bucovia 
Bukowa 4:0 (1 :0), Gibalski 4, 65, 
Mazur 48, Jędrzejewski 70. 

Star: Tomski - Zieja, Jędrzeje
wski, Orczyk (75 Jańczyk), Ja
sztal, Barański, Lipiński, Wójto
wicz (65 Wójcik), Gibalski, Mazur 
(85 Dychała) , Kanarski. 

• Zdrój Busko -Łysica Bodzen
tyn 1: 1 (0:0), Musiał 85 - Pająk 88. 

Zdrój: Dygas - Musiał, Jędrzej
czyk, Pawlik, Dudek, Wacławik, 
Wożniak (60 Florczyk), Zgórski, 
Ignacak, Wiszniewski, Z . Kosela 
(65 T. Adamczyk). 

• Unia Sędziszów - GKS Rudki 
2:2 (1 :0), Pietrzykowski 25, Nie
wadzisz 60 - Brzozowski 70, K. 
Romański 89. 

• Pogoń Miechów - Wierna 
Małogoszcz 4:1 (2:0), Magiera 
18, Strączek 25, Stryczek 73, 76 -
M. Kleszcz 55. 
Pogoń: Tomczyk - Włudarz, 

Książek, Młyński, Szymanek, 
Stryczek (84 Skiba), Magiera (82 
Wiejak), Kita (63 Tandos), 
Strączek , Machnik, Nastarowski 
(77 Janus). 

Wierna: Bartkiewicz - Jakubczyk, 
L. Malaga, Borowski, Przybysz (46 
Kudeń) , Bodzioch, Wilk, Klimek, 
Boguszewski, M. Kleszcz, Kowal
ski. 

• Orlicz Suchednl6w - Victo
ria/Sparta II Skalbmierz 2:2 
(2:0), Kabała 15, Adwent 31 - Le
lek 60, Kowaiski 80. 

Orlicz: Czaj - T. Piasta, Szyszka, 
Kozera, M. Piasta, Lewandowski, 
W. Piasta, Kabała (80 Sp6Iczyń
ski), Kozubek, Adwent, Lelonek 
(70 Szcześniak). 

Orlicz po raz kolejny nie potrafil 
utrzymać korzystnego rezultatu do 
końca meczu. Gospodarze prowa
dzili już 2:0, by w drugiej połowie 
roztrwonić dorobek. 

• MKS Końskie - Nida II Piń
czów 5:1 (3:0), Jaworski 21 , Ma
zurkiewicz 26, 85, Rusiecki 38, To
masik 71 - Maj 70. 
Końskie: Klimaszewski - J. Stę

pień , Skoczylas, G . Stępień (65 
Mazur), Jaskulski, H. Stępień, Ru
siecki (55 Winiarski), Hanc, Ma
zurkiewicz, Świercz, Jaworski (47 
Tomasik). 

Nida II: Slota - Majka, Zaręba , 
Kucybała, Kasza, SObolewski, Pa
sternak, Radwański, Wójcik, Maj, 
Luty. 

W tym jednostronnym spotkaniu 
gospodarze mogli zdobyć jeszcze 
więcej bramek, ale nieco szwan
kowała skuteczność. 

• Wicher Kostomłoty - Skała 
TumIin 2:1 (0:0), Dorosiński 70, 
Spurek 80 - Górecki 78. 
Pauzował Zenit Chmielnik. 

1. Nowiny 14 35 39:13 

2. Łysica 15 32 24:9 

3. Star 

4. Zdrój 

5. Końskie 

6. Wierna 

7. Pogoń 

8. Rudki 

9. Orlęta 

10. Unia 

11. Victoria 

12.0rllcz 

13. Skała 

14. Zenit 

15. Wicher 

16. Nida II 
17. Bucovia 

1530 

1426 

1424 

1424 

1422 

1422 

1420 

1417 

14 15 

1414 

1414 

14 12 

14 11 

1410 

14 6 

33:12 

24:14 

39:24 

22:16 

30:19 

22:18 

20:16 

25:33 

15:19 

15:24 

12:23 

12:25 

11:39 

13:36 

12:37 

Mecz byl wyrównany tylko w pier
wszej połowie. Zgierz prowadził 
2:0, potem było 3:3, ale w końców
ce tej części gry przewagę zaczęły 
zdobywać kielczanki. W 25 min wy
grywały one 12:8. W przerwie tre/ 
nerka Ewa Kruk nakazała swojemu 
zespołowi przyspieszenie tempa 
akcji. Okazało się to dobrą metodą 
na zespół gospodyń, który ma w 
składzie kilka zawodniczek z pier
wszoligową przeszłością, ale już 
grubo ponad 30-letnich. Lepsze 
przygotowanie kondycyjne i bar
dzo dobra gra w obronie zadecydo
wały o tym, że w drugiej połowie 
Progress Łysogóry szybko powię
kszył przewagę. W 46 min zespół 
gości prowadził już 22:1 2. 

Jesień dla Piasków Outsiderzy atakują 

Strzelcy: 12 - Mazurkiewicz (Ko
ńskie), Kozłowski (Nowiny), 10 -
Salwa (Nowiny), 9 - Kanarski 
(Star), 7 - Drogosz (Łysica), Ryś 
(Star), Spurek (Wicher), Górecki 
(Skała), Strączek (Pogoń), 6 - To
masik (Końskie), łgnacak (Zdrój). 

W następnej kolejce, 11 listo
pada (środa): Skała - Zdrój, Nida 
II - Wicher, Victoria - Końskie, Wie
ma - Orlicz, Orlęta - Pogoń , Rudki
Nowiny, Bucovia - Unia, Zenit -
Star. Pauzuje Łysica. Imirl 

W innych meczach: MOS Ochota 
Warszawa - Varsovia Warszawa 
25:26, MOS Kwidzyn - KMKS Kra
śnik 26:22, Press Hańcza Suwałki 
- Znicz Kętrzyn 17:26. Pauzował 
UKPR Giżycko. 

Numerek 

20 (9, 21, 32, 35) 

Duży Lotek 

13,16,20,23,40,44 

Multi Lotek 

3,4,7,9,14,15,19,21,29,36, 
38,40,49,57,58,60, 66,68,76, 
78 . 

Liga pOiska 

1:0,2:1,3:2, 0:4, 1:0, 0:1, 0:3, 
1:2,0:0,0:1,2:1,6:0, 0:1 

Mimo że do zakończenia jesien
nych rozgrywek pozostała jedna 
kolejka, wiadomo już, że tytuł mr
strza jesieni przypadł Piasko
wiance Piaski. NajgrOŻlliejszy 
konkurent Zryw Skroniów zakoń
czył już rozgrywki. Niespo
dzianką minionej kolejki była wy
soka porażka u siebie Wisły No
wy Korczyn z Tempem Pacanów. 
Nie popisali się kibice Piasta Sto
pnica towarzyszący swej druży
nie w Koszycach. Zachowywali 
się wprost skandalicznie, ubli
żając zawodnikom gospodarzy 
jak również sędziemu. OZPN 
przyznał walkower zespołowi 
Grodu Wiślica, gdyż drużyna 
Świtu Skroniów nie przybyła na 
spotkanie w poprzedniej kolejce. 

• Zryw Skroniów - Spartak Cha
rsznica 6:0 (2:0). Gurgul3, Skoro
dzień 2, Walczyński. Sędziował: 
M. Budziosz. 

Zryw: Krzyżyk, J. Gocał, Koper, 
Kośmider (Kotuiski), Walczyński, 
Nemś (Nawrot), Gurgul, Skrzeko
wski , P. Gocał, (Krzepkowski), 
Łoboda, Dzięcioł (Skorodzień). 

Spartak: Pycia, Janocha, Cze
kaj, M. Wrzesień, Goldfa, Kopeć, 
Piotrowski, Smoliński, Kłeczek, R. 
Wrzesiń, Hajek. 

Wicelider tabeli nie mial żadnych 
kłopotów z pokonaniem młodej 
drużyny Spartaka. Wyrównana 
gra toczyła się tylko do 30 minuty 
pierwszej połowy, póżniej wyrażną 

przewagę uzyskali gospodarze 
zdobywając kolejne bramki. 

• Wisła Nowy Korczyn - Tempo 
Pacanów 1:8 (0:2). Jaśkiewicz -
Kot 4, Skiba 2, Kumor, Juszcze. 
Sędziował: K. Rym. 

• Świt Działoszyce - Start 
Słupia Jędrzejowska 2:1 (1 :1). 
Paterek, K. Pudo - A. Bugajski. Sę
dziował: J. Chmielewski. 

• Partyzant Wodzisław - Gród 
Wiślica 1:3 (0:1). Łebek - Fetela 
2, Gruchała. Sędziowai: B. Lasota. 

• Polanie Pierzchnica - Piasko
wianka Piaski 0:2 (0:1). Faryna, 
Dudek. Sędziował: M. Wolański. 

• Szreniawa Koszyce - Piast 
Stopnica 2:0 (1 :0). A. Cisak 2. Sę
dziował: A. Kudelski. 

• Dąb Nagłowice pauzował. 

1. Piaski 11 30 44:11 

2. Zryw 12 27 34:13 

3. Szreniawa 11 21 26:22 

4. Piast 11 20 24:16 

5. Gród 11 20 25:24 

6. Tempo 

7. Wisła 

8. Partyzant 

9. Polanie 

10. Start 

11. Spartak 

12. Dąb 

13. Świt 

11 18 

11 13 

11 13 

11 12 

11 11 

11 9 
11 6 
11 4 

23:18 

17:22 

12:19 

13:16 

14:20 

15:26 

10:25 

3:38 
Ijl 

Przedostatnia kolejka dostar
czyła wielu emocji i bramek. Du
żo radości sprawiła swym kibi
com drużyna Lechii Strawczyn, 
kt6ra odniosła pierwsze zwycię
stwo w tegorocznych rozgryw
kach, pokonując na własnym 
boisku drużynę z Bodzechowa. 
Ostry mecz odbył się w Łopusz
nie, gdzie duże kłopoty miał wi
celider, a po faulu jednego z go
ści do zawodnika Zrywu wezwa
no pogotowie. Rozstrzelała się 
też Polonia, która zdobyła w Ra
doszycach prawie tyle bramek 
ile w ciągu całego sezonu, jed
nak I tak zeszła z boiska poko
nana. W meczu drużyn z czoła 
tabeli zdecydowanie lepsza 
okazała się Nidzianka. 

• Stal Kun6w - Astra Pieko
szów 3:1 (1:1). Lisikiewicz, 
Ziółkowski 2 - Piątek . 

Stal: Wójcik - Piłat , J. Kania, 
Gondek, Kębłowski, Kończak (M. 
Kania), Cieloch, Lisikiewicz (Toka
rski), Lorek (Sepił), Bąk, Ziółko
wski. 

Astra: Wersocki - Czerwniak, 
Górecki, L. Bal, Ryba, Brożek, Ko
zieł , Łoboda (Sędybył), Biesiaga 
(Wiśniewski), R. Bal, Piątek, (Sal
tarski). 
Już w piątej minucie goście pro

wadzili 1 :0, kiedy to niezdecydo
wanie nowego bramkarza Stali 
wykorzystał Piątek. W 29 minucie 

po ładnej akcji całego zespołu 
padło wyrównanie i taki wynik 
utrzymał się do przerwy. Po zmia
nie stron gra się wyrównała . Jed
nak to gospodarze mieli więcej 
klarownych sytuacj i, z których 
dwie wykorzystali. 

• Zryw Łopuszno - Ruch Skar
żysko 0:1 (0:1). 

• Partyzant Radoszyce - Polo
nia Białogon 4:3 (2:2). Mika, Her
ka, Młodziński, Myśliwy - Sułek , 
Szymoniak, Żelazny. 

• MKS Stąporków - Politechni
ka Kielce 3:2 (2:1). Gromkiewicz, 
Barchan dla Politechniki. 

• Nidzianka Bieliny - Górnik 
Miedzianka 3:0 (1 :0). 

• Lechia Strawczyn - MKS Bo
dzech6w 4:3 (2:0). 

1. Nidzianka 10 28 

2. Ruch 1024 

3. Staporków 10 22 

4. Górnik 

5. Astra 

6. Stal 

1019 

10 17 

10 17 

7. Partyzant 10 14 

8. Bodzechów 10 12 

9. Zryw 10 8 
10. Politechn. 10 7 

11. Lechia 10 4 
12. Polonia 10 O 

26:3 

36:10 

22:9 

21:16 

21:15 

17:11 

19:21 

18:24 
14:22 
11:21 
13:36 

7:37 
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Puchar Polski 
w karate kyokushin 

Trzy razy "brąz" 
W Siedlcach odbył się Puchar 

Polski w karate kyokushin ko
biet i mężczyzn. Z trzema brązo-~ 
wyml medalami wrócili z tej Im
prezy zawodnicy Kieleckiego 
Klubu Karate Kyokushin . 

W kategorii do 55 kg po ładnej 
walce .brąz· zdobyła Renata 
Świercz, krążek tego samego ko
loru wywalczył Andrzej Białek (do 
90 kg) i Wiesław Rodzim (kat. ołd
bojów powyżej 40 łat). 

- Nasi zawodnicy dobrze zapre
zentowali się w Siedlcach - stwier
dził Krzysztof Borowiec, trener 
KKKK. - Białek jest jeszcze junio
rem, ale już dużo potrafi. Zadowo
lony jestem także z postęwy Piotra 
Gębskiego, który mialby szansę 
na medal , ale traf t! na póżniejsze
go zwycięzcę kategorii do 75 kg. 
Bez kompleksów walczył również 
Marcin Miller. W pucharze starto
wało około 120 zawodników. 

ISTACHI 
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* Będą wspaniałe nagrody * Pobijmy razem rekord! 

z S PLEB y,. 
Czytelnicy i radiosłuchacze -

sympatycy plebiscytów, docze
kali się i będą mieli przez najbli
ższe dwa i pół miesiąca swoje 
dni. Zamieszczamy dziś pier
wszy kupon 3 Plebiscytu "Echa 
Dnia" i Radia "Kielce" na naj po
pularniejszych sportowców, 
trenerów i "Człowieka Sportu" 

W promocji sieci Era GSM możesz nabyć zestawy: 
Nokia 1 wraz z aktywacją za jedyne O 
Alcatel ne ouch CI z aktywacją tylko za 
i otrzymać dodatkowo kaset~ z filmem II Tlłanic·. 

i 

*~f(ł~f ....... f:tC~1; lt.J.l~~'A!r.a:m.tft~~~5iJ· p,.~fłł.! 
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w województwie kieleckim w 
1998 r. Na uczestników naszej i 
Waszej zabawy czekają super
atrakcyjne nagrodyl 

Zabawa w wartościowanie su
kcesów sportowych cieszy się zro
zumiałym zainteresowaniem kibi
ców i popularność plebiscytów z 
roku na rok rośnie . Tak też było w 

GSM 

'"Szczegółowy regułamin promocji dostępny jest w punktach sprzedaży sieci Era GSM. Ilość zestawów ograniczona. Ceny bez podatku VAT. 
Oferta ograniczona czasowo. Telefony objęte promocją posiadają SłM Lock tzn. współpracują tylko z kartą SIM sirci Era GSM. 

infolinia: O 800 22 900 Internet: http://www.eragsm.com.pl telegazeta: str. 602 

Redaktor prowadzący wydania: Paweł MIJAS, redaktor depeszowy: Mateusz DUDZIK 

przypadku naszego. W drugim 
plebiscycie ,Echa' przysłano 
ponad trzy razy więcej kuponów, 
niż w pierwszym. Przypomnijmy, 
że w pierwszym wśród sportow
ców zwyciężył Robert Nowako
wski, a wśród trenerów Giennadij 
Kamielin, w drugim ponownie triu
mfował Nowakowski, a wśród 
szkoleniowców największe uzna
nie wśród czytelników ,Echa' zna
lazły sukcesy Czesława Palika. 
Kto wygra teraz? Tegoroczny ple
biscyt odbywa się w nieco zmie
nionej formule. Oprócz trenerów i 
sportowców · wybierzecie także 
"Człowieka Sportu', osobę , która 
bierze udział w sportowym życiu 
niekoniecznie występując na boi
sku czy bieżni. 
Listę propozycji, do niczego 

oczywiście nie zobowiązującą, za
mieściliśmy w p iątkowym wydaniu 
naszej gazety. O kandydatach bę
dziecie mogli także usłyszeć w 
sportowych audycjach Radia .Kie
lee". Zaczyna się także gorący 
okres dla naszego sztabu plebis-

cytowego złożonego z przedstawi
cieli obu redakcji. Dziś zamiesz
czamy pierwszy kupon i. .. czeka
my na pierwsze typowania . Czy 
padnie ubiegłoroczny rekord pra
wie 30 tysięcy kuponów? Zależy to 
tylko od Was. Sukcesów naszych 
sportowców w mijającym roku nie 
brakowało, a chyba każdy kibic ma 
swoich ulubieńców. Bardzo mile 
będą widziane typowania poparte 
komentarzem - fragmenty najcie
kawszych listów opublikujemy. A 
może ktoś zada sobie trud napisa
nia komentarza wierszem? W po
przednich dwóch plebiscytach 
mieliśmy takie przypadki. 
Rozwiązanie plebiscytu nastąpi 

na przełomie stycznia i lutego 
przyszlego roku. Życzymy Wam 
miłej zabawy! 

Kupony można nadsyłać pod 
adresem redakcji "Echa Dnia", 
25-953 Kielce 12, skr. 131, ul. Ta
rgowa 18 i Radia "Kielce" SA, 
Kielce, ul. Radiowa 4. Prosimy o 
dopisek na kopercie "Plebiscyt 
sportowy". IPK! 
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3. PLEBISCYT "ECHA DNIA" 
I POLSKIEGO RADIA KIELCE S.A. 
NA NAJPOPULARNiEJSZYCH SPORTOWCÓW, 

TRENERÓW I "CZŁOWIEKA SPORTU" WOJEWÓDZTWA 
KiElECKIEGO '98 

SPORTOWCY 

1 ................ . ................... 10pkt 
2 ....... .... ...... ... ... ...... . ...... . 9pkt 
3 .... .. ............... . ............... 8pkt 
4 .. ... ............. . . .......... . . . .... 7pkt 
5 . . ........ ............... .... ........ 6pkt 
6 ... ...... ...... ... .. ..... ........ . ... 5pkt 
7 . .... ...... ... .... ....... . . ... .. ... . . 4pkt 
8 . ....... ...... .. .... .... .. . .. .... .. . . 3pkt 
9 ..................................... 2pkt 
10 .... .. . ........... .. .. .... . ... . . .... 1pkt 

TRENERZY 

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

CZŁOWIEK SPORTU 
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