ÓW

w Kielcach

Przygotowania do

piątkowego

strajku

służby

Zgłoszenia

faktu
wykorzystywania
seksualnego dzieci
przez rodziców
są niezwykle
rzadkie

zd

KRES BIALEJ ,
wy.,RZYMALOSCI
W prawie wszystkich szpitalach i przychodniach województwa świętokrzyskiego lekarze weszli w spór zbiorowy z dyrektorami tych jednostek. To przygotowanie do zapowiadanego na piątek generalnego strajku służby zdrowia. Według zapewnień szefów regionu świętokrzyskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, u nas strajk będzie miał
łagodniejszy przebieg niż w całej Polsce.

I tnik
tra ZUS
mija termin składania
"zreformowaratlortów miesięcznych
• do 15 dnia każdego
skladająje (i opłacają
firmy zatrudniające
'UW IIIK,nw
Osoby prosalmo,d:ziAI nie działał
~U'ipOI~ar'cz~ musiały wyalności

rych) oraz 22,48
Pracy.

zł

na Fundusz

Co drzemie w "Płatniku"
Ten program miał ułatwić pracę
firm. Zamiast wypełniać
ręcznie setki formularzy , Płatnik"
miał umożliwiać ich druk, przekazanie do ZUS na płycie CD bądż
poprzez pocztę elektroniczną.
Program był wydawany już w kilkunastu wersjach, a każda kolejna
ma wciąż mnóstwo błędów.
Najwięcej kontrowersji wzbudziły
pierwsze, "demonstracyjne" wersje.
Nie pozwalały na druk ani edycję
danych, ale były rozprowadzane za
opłatą. 20 zł.za nośnik' pobierała w
Kielcach jedna z firm komputerowych (choć żadna dyskietka nie kosztuje więcej niż 2 zł), dodając za to
do programu ... swoją reklamę .
DOKOŃCZENIE NA STR. 2
tysiącom

Pożary

W kilku wypadkach, jakie wy-

ków zawinili piesi, którzy nie
ułatwiali kierowcom poruszania
się na śliskich, nieprzejezdnych
ulicach. Kilka groźnych poża
rów gasili od soboty strażacy.
Przy ul. Batalionów Chłopskich w
Kielcach w nocy z piątku na sobotę
trzy jednostki straży gasiły pożar w

WrisZA SZKOłA IlANDWWA
w Iileleaeh, ul. Peryferyjna 15

Od dnia 1.12.1998 r. prowadzi nabór na niżej
wymienione kierunki studiów LlCENCJACKlCH
i UZUPEŁNlAJĄCYCH STUDIÓW MAGIST~RSKlCH

POCZĄ TEK ZAJĘĆ OD SEMESTRU LETNIEGO
marca 1999 To)

UCENCJACKlE DZIENNE I ZAOCZNE
. lstzgÓzanie i Marketing ze
Ad •h~ndel. zagraniczny' turystyka i hotelarstwo
-mm/straCH! • administracja samorządowa
~ • doradztwo podatkowe i finansowe' bankowość

specjalnościami:

Studio ZQo<zne prowadzone są wpiqtki po południu, soboty i niedziele

UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE

~~ zaocznym przez Połitechnikę Rzeszowską na kierunku
Marlceting na specjalności zarzadzanie dzia/aJnośda gosoodarczą

~

lakierni samochodowej należącej
do firmy ,5zmidt Polska". Przyczyną powstania ognia było prawdopodobnie zwarcie w instalacji
elektrycznej. Straty - 80.000 zł. W
Chrustach koło Zagnańska ktoś
podpalił nie używany magazyn o
powierzchni 300 metrów kw., strażacy walczyli z ogniem około trzy
godziny. Magazyn wart był 12.000
zł .

Przy ul. Orkana w Kielcach mło
dzi ludzie urządzili sobie imprezę .
W środku nocy nagle ktoś do nich
wtargnął i pobił kilka osób. Zawiadomiono policję , która zatrzymała
dwóch podejrzanych - 21-letniego
Roberta T. i 23-letniego Pawła T.
Dwaj bracia zatrzymani zostali
przez patrol na ul. Jesionowej. 17 i
19-1etni Jacek i Grzegorz Z. kijem
bejsbolowym pobili przechodnia.
W garażu na ul. Hożej złapano 21i 22-letnich sprawców włamania ,
którzy usiłowali ukraść samochód.
Obaj trafili do aresztu.
(AO)

Kolegium

Rozpoczęty

To

Szkół

GrozUj,
wymuszali
i 20 gr, i 20 zł
i 100 zł
Czytaj na stl:. 3

wielki' bal!

Fot. A. Pitkarski
Toast za województwo

świętokrzyskie...
Staropolską

wał

'99. Tej nocy nie zabrakło
niczego - ani walentynkowego tanga, ani świętokrzyskie
go oberka, ani nawet czarnej
magii W wykonaniu przystoj·
nego Iluzjonisty.
Czytaj na str. 11

Izbę

Prze·
"Echo
Dnia" i Radio "Kielce".
Huczną zabawą, która rozpo·
częła się w sobotni wieczór, a
zakończyła w nie.dzlelny poranek goście pożegnali karnamysłowo-Handlową.

Kolejowe natarcie na Sandomierz

Pociągiem

na

wizytę

Kilkunastoma dodatkowymi pociągami będzie można 12 czerwca
do Sandomierza, by wziąć udział w spotkaniu z Ojcem
Świętym, który w tym dniu odwiedzi to jedno z najstarszych i najpiękniejszych miast w Polsce.
dojechać

Polskie Koleje Państwowe dość
pieczołowicie przygotowują się do
czerwcowej wizyty Ojca Swiętego
w naszym kraju. Planuje się uruchomienie
kilkudziesięciu
składów pociągów, które przywiozą i odwiozą pielgrzymów do
miast, które odwiedzi Jan Paweł li.
W przypadkU Sandomierza kolejarzom nie brak jest kłopotów. Szacuje się, że do tej stacji skierowanych zostanie kilkanaście dodatkowych składów pociągów. Sandomierski dworzec nie pornie-

ściłby wszystkich, więc na tzw. postój składy mają zostać .wyprowadzone' między innymi do Stalowej
Woli-Rozwadowa oraz na stację w
Tarnobrzegu.
Po zakończeniu wizyty Ojca
Świętego dodatkowe pociągi zostaną natychmiast podstawione
na sandomierski dworzec. Trwają
jeszcze ustalenia, ile dodatkowych składów trzeba będzie uruchomić i z jakich kierunków. Poza
tym pielgrzymi dotrą do Sandomierza pociągami umieszczonymi

HAWED

Językowego
(dla naj zdolniejszych uczniów kończących kl. VI)

• Gimnazjum

Ogólnokształcącego

Informacje: Kolegium Szkól PryWatnych w Kielcach
ul. Karcz6wkowska 27, lel.Jfax 345-71-11

http://sbc.wbp.kielce.pl
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POLlSH FARM MEAT - MAŁASZEWICZE
OFERUJĄ POPRZEZ
7
HURTOWNIE WĘDLIN
O
PARÓWKI DELIKATESOWE

prowadzi egzaminy wstępne dla kandydatów do:

Liczba mielsc ograniczona

w rozkładzie jazdy. Żadnych trudności nie będą mieli z dotarciem
pociągami do Sandomierza mieszkańcy Ostrowca Świętokrzy
skiego,
Skarżyska-Kamiennej ,
Starachowic, Mielca, Dębicy i 5ta10wejWoli.
Sandomierski dworzec PKP usytuowany jest z dala od miasta i może być to poważny problem dla ludzi starszych oraz z małymi dzieć
mi, którzy zdecydują się na podróż
pociągiem . Pocieszający jest jednak fakt, że spotkanie z papieżem
odbędzie się tuż za mostem na Wiśle, skąd do sandomierskiego
dworca kolejowego jest około 20
minut pieszej wędrówki.
IPISZ!

SUPEROFERTA!!!

Prywatnych w Kielcach

Rokzalożenia 1992

• I Prywatnego Liceum

tygodniu będą trzygodzinne przerwy w pracy, w czasie których lekarze nie będą przyjmować pacjentów. - Będziemy wypisywać góry
dokumentów, którymi zasypano
nas w ramach reformy - wyjaśnia dr
Szebla. - Będziemy też namawiali
kolegów, żeby pracowali wolniej,
spokojniej i dokładniej . Żeby poświęcili każdemu pacjentowi co
najmniej 20 minut, zbadali go spokojnie, zebrali dokładny wywiad rodzinny, wypełnili wszystkie dotyczące pacjenta dokumenty. Rząd
twierdzi, że lekarzy jest za dużo .
DOKOŃCZENIE NA STR. 2

był

Polonezem na 150 par z uroczystym toastem za pomyśl·
ność województwa święto·
krzyskiego rozpoczął się Kie·
lecki Bal Roku, organizowany
tradycyjnie po raz ósmy przez
Wojewódzki Dom Kultury,

weekend

darzyły się podczas weekendu,
kilkanaście osób zostało rannych. W wi ększości przypad-

miesiąca

w piątek strajk bę
dzie kontynuowany i potrwa tak
długo, aż pracodawcy lub rząd
usiądą do negocjacji z lekarzami.
Do tego czasu w szpitalach nie
będą wykonywane zabiegi pianowe, ponadto w jednym dniu w

i napady

Gorący

(tj.

Prawie tydzień temu, po fiasku
rozmów anestezjologów z pracodawcami , Komitet Obrony Reform
Ochrony
Zdrowia
i
wchodzący w jego skład Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy zapowiedziały ogólnopolską
akcję strajkową. W ubiegłym tygodniu terenowe oddziały OZZL powiadamiały dyrektorów swoich
szpitali i przychodni o przystąpie
niu do sporu zbiorowego. Zawiadomienia o wszczęciu sporu zbiorowego dostali m.in. dyrektorzy
szpitali w Czerwonej Górze, Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego,
szpitala w Skarżysku-Kamiennej ,
powołany dopiero przed czterema
dniami dyrektor Szpitala Miejskiego w Kielcach. Protestujący lekarze ,domagają się m.in. podniesienia składki na ubezpieczenie zdrowotne z 7,5 do 11 proc., zasad wynagradzania zaproponowanych
przez anestezjologów (pensja zasadnicza, dodatki za dyżury i prowizja od każdej wykonanej usługi),
płatnego miesięcznego urlopu
przed egzaminami specjalizacyjnymi.
Strajk zacznie się w piątek. Lekarze będą w tym dniu wykonywać
tylko zabiegi ratujące życie i udzielać pomocy pacjentom w stanie
zagrożenia życia. Do strajku
dołącząpielęgniarki i położne . - W
świętokrzyskim
województwie
sTrajk będzie przebiegał łagodniej
- zapowiada dr Jerzy Szebla, wiceprzewodniczący ZRŚ OZZL. - W
strajku nie będą uczestniczyć pediatria, położnictwo, onkologia.
Chore dziecko, rodząca kobieta i
pacjent chory na raka będą otrzymywali natychmiastową pomoc.
W szpitalach nie będą wykonywane tylko zabiegi planowe.

Milczenie
krylo strach

I

z

sugerowaną ceną detaliczną w sklepach

zł/kg

Promocja obow11lZuJe od 8.02.99 r. do 20.02.99 r.
NASTĘPNA

SUPEROFERTA ZA TYDZIEŃ

__

I LOKALNE

STRONA 2

Zniszczony znak to

Temat dnia:
Co zmieni zjazd PZPN?
Za tydzień w sobotę odbędzie się
Nadzwyczajny Zjazd Polskiego
Związku Piłki Nożnej. Co zmieni on
w naszym futbolu? Czy dojdzie do
głosu reformatorskie skrzydło
działaczy, czy też po raz kolejny
zwycięży upór Mariana Dziurowicza i jego ekipy? Zapytaliśmyoto
szefa polskiego sportu Jacka Dęb
skiego, który w czwartek odwiedził
redakcję "Echa Dnia" oraz naszych stałych czytelników.

,

często zagrożenie

dla życia

BEZMYSLNOSC
LICZONA
W 7YSIĄCACH
Ponad 10 tysięcy znaków drogowych i innych elementów ostrzegawczych przy drogach województwa świętokrzyskiego padło w roku
ubiegłym łupem złodziei i chuliganów. Straty z tego tytułu wyniosły
670 tys. złotych. Drogowcy biją na alarm - każdy zniszczony znak to
nie tylko koszty nie pozwalające póżniej na wykonanie określonych
robót remontowych, to również zagrożenie dla życia użytkowników
dróg.

Fot. A. Piekarski
Jacek Dębski, prezes Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki: - Być
może będzie próba rozmowy o reformie polskiego futbolu, o drogach wyjścia z kryzysu, ale takich rozmów w
PZPN w ostatnich latach bylo dużo.
Nawet jeśli zostaną podjęte jakieś
uchwaly, to nie wierzę, że będą póż
niej stosowane w praktyce. Zwracam
uwagę na wypowiedź Edmunda
Zientary, człowieka, którego naprawdę nie można posądzić o sprzyjanie
moim działaniom . Na łamach ostatniej .Pilki Nożnej" powiedział, że w
polskim futbolu dawno nie było tak
żle, jak obecnie, że trzeba zmienić
nie tylko układ organizacyjny PZPN,
lecz również personalny. Dochodzą
do mnie syghaly, że warszawski i olsztyński OZPN na zjeżdzie będą
chcialy narzucić poważną dyskusję o
polskiej piłce, może nawet z żąda
niem jak naj szybszego zwołania wy-'
borczego zjazdu PZPN. Nie przypuszczam jednak, by to coś zmieniło.
Dla mnie upór zarządu, a szczególnie
prezesa Dziurowicza jest niezrozumialy dlatego, że on trwając na tym
stanowisku szkodzi polskiej piłce nożnej.
Idor'

Fot. P. Mazur
Wiesław Drabik, wiceprezes Radomskiego Klubu Piłkarskiego
1926 Broń Radom: - Myślę , że ktoś
wreszcie powie kilka gorzkich słów o
obecnej sytuacji w polskiej piłce.
Całe nasze społeczeństwo jest już
zmęczone tym, co się dzieje wok6/fu!bolu. Na sobotnim zjeżdzie musi zostać podjęta decyzja odnośnie liczby
makroregionów i okręgów piłkarskich
w nowym podziale administracyjnym. Na razie wszystko jest w fazie
domyslów. Nie wiadomo, na jakich
zasadach będzie działał Radomski
Okręgowy Związek Piłki Nożnej. Te i
inne sprawy trzeba szybko uregulo-

wać.

/W.ŁJ

, ,

Złodzieje i chuligani najbardziej
upodobali sobie przydrożne pachołki. Skradziono ich ponad 4 tys.
Niszczono nie tylko znaki odblaskowe (3,6 tys.), słupki (1,7 tys.),
wielkie tablice informacyjne (800).
Wandale odrywali od elementów
ostrzegawczych nawet światełka
odblaskowe czy choćby cyfry.
- O ile kilka lat temu znaki ginęły
na dobre, o tyle teraz są one w wię-

Czytelnicy

kszości bezmyślnie niszczone mówi Iwona Podsiadło z Wydziału
Utrzymania Biura Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych w Kielcach. - Najwięcej powyginanych i
powyrywanych znaków znajdujemy po weekendach w pobliżu wiejskich dyskotek.
Zdaniem drogowców, najgorsze
jest to, że chuligani nie zdają sobie
spraWX z zagrożenia , jakie stano-

wi na przykład brak znaku .stop·
lub informującego o podporządko
waniu przed skrzyżowaniem czy
ostrzegającego przed ostrym zakrętem. Również tablice z pourywanymi cyframi dezorientują kierowców. Braki siatek chroniących
przed zawiejami odczuwamy najbardziej zimą. Co z tego, skoro
właśnie te elementy przydały się
komuś w gospodarstwie.
W roku ubiegłym drogowcy
ustawili przy drogach naszego
województwa 5,8 tys. nowych
znaków. Blisko 70 procent z nich
zastąpiło znąki skradzione i zniszczone.
(MPB)

interweniują

7rudna droga do specjalisty
Członkowie Świętokrzyskiej Kasy Chorych skarżą się, że lekarze
podstawowej opieki zdrowotnej nie chcą Im wypisywać skierowań
do specjalistów. Także pacjenci, którzy zapisali się do kasy branżo
wej mają trudności z dostaniem się do swojego specjalisty.

- Moje dziecko urodziło się z
swoją przychodnię na koszty leod początku jest proczenia specjalistycznego - powiewadzone przez kardiologa dziedział nam anonimowo lekarz podcięcego, było operowane. Kiedy
stawowej opieki zdrowotnej.
poszłam z dzieckiem do lekarza
- Nic podobnego, nie ma żad
pierwszego kontaktu i poprosiłam
nych limitów na skierowania do
o skierowanie do kardiologa, po- . specjalistów - mówi Jolanta Growiedział mi, że ma limit skierowań
chal, rzecznik prasowy Święto
do specjalistów i nie ma zamiaru
krzyskiej Kasy Chorych. - Nie jest
płacić z własnej kieszeni za wydateż prawdą, że lekarz podstawowej opieki zdrowotnej płaci za wyne mi skierowanie - mówi matka
dziecka. Podobnych sygnałów
dane skierowanie do specjalisty.
odebraliśmy bardzo wiele. PacjenJeżelilest potrzeba konsultacji lub
ci skarżyli się, że lekarze podstapacjent jest przewlekle chory i od
wowej opieki zdrowotnej odmalat leczy się u specjalisty, lekarz
wiają wypisywania skierowań do
pierwszego kontaktu powinien wyspecjalistów twierdząc, że są rozlidać mu skierowanie i nie stwarzać
czani z wydanych skierowań, że
nieprawdziwych trudności.
muszą płacić za nie z własnej kieProblem z dostaniem się do swo'szeni, że mają limity na skierowa- - ich specjalistów mają też członko
nia do specjalistów.
wie Branżowej Kasy Chorych dla
- Chodzą plotki, że jeżeli lekarz z
Służb Mundurowych. - Od kilku lat
podstawowej opieki wypisuje dużo'
choruję na trzustkę i wątrobę i leskierowań do specjalisty, dostaje
czę się w Przychodni Chorób
opinię kiepskiego lekarza, który
Wątroby przy ulicy Prusa. Ponienie potrafi sobie poradzić z trudważ pracowałem w MSW, zapiniejszym
przypadkiem i w
sałem się do kasy branżowej . Kieprzyszłym roku może mieć probledy poprosiłem wybranego tam lemy z umową o pracę, bo naraża
karza pierWszego kontaktu o skiewadą serca,

rowanie do mojego specjalisty, odmówił, twierdząc, że skierowanie
do tego lekarza mi nie przysługuje,
bo kasa nie podpisała z nim umowy - skarżył się czytelnik z Kielc.
- Docierają do nas interwencje
pacjentów, którzy nie mogą dostać
się do swoich specjalistów, ale wynika to z niedoinformowania pacjentów - wyjaśnia dr Jacek Nosek, komendant Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Kielcach. - Branżowa Kasa
Chorych nie podpisywała umów z
placówkami, które świadczą te same usługi, które kasa ma w swojej
ofercie. Dlatego nie podpisano
umów na przykład z Przychodnią
Chorób Wątroby czy Oddziałem
Chirurgicznym w Wojewódzkim
Szpitalu Zespolonym.
Dlatego członkowie branżowej
kasy muszą wybrać: albo zaakceptują specjalistów z kasy branżo
wej (wraz z możliwością leczenia
w klinikach Wojskowej Akademii
Medycznej) albo, jeżeli chcą trzymać się swoich specjalistów,
muszą po roku zmienić kasę z
branżowej na świętokrzyską. Wybór, jak zawsze, należy do pacjentów - dodal dr Nosek.
Iza BEDNARZ

Kres

białej

wytrzymałości
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Postaramy się pokazać, że tak naprawdę w wielu placówkach jest nas
za mało. Lekarze wpadli w błędne
koło, starając się przyjąć w ciągu kilku godzin po kilkudziesięciu pacjentów, żeby nikt nie został odesłany.
Przez to przyjmują na siebie zbyt duże ryzyko: w pośpiechu można przeoczyć ten jeden przypadek.
W piątek popełnił samobójstwo
dyrektor szpitala psychiatryczne-

go w Bolesławcu , zostaWił
którym napisał, że nie
dłużej radzić sobie
sytuacji, bo brakuje mu
na ogrzewanie
zmuszono go do ZWI)lni"n;, I,""
pracy.
W
psychicznej jest wie:kszlośćz
pracowników służby
mówi dr Szebla.

Platni
kontra
zus
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Za kolejne wersje znów trzeba
było płacić, choć w tym samym
czasie na internetowych stronach
ZUS (www.zus.gov.pl) " Płatnik"
był już dostępny za darmo.
Internet do dziś oferuje najłatwie
jszy dostęp do programu, choć w
Kielcach łatwiej go "ściągnąć" z
komputera lubelskiego niż z kieleckiego. W sieci możemy też zobaczyć listę kilkudziesięciu najczę
ściej pojawiających się problemów
i błędów. Przeczytanie jej nie spowoduje oczywiście poprawienia
programu, ale wiadomo chociaż,
na jakie niespodzianki można się
w pracy natknąć.
A można się natknąć na różne
dziwolągi. Przy wypełnianiu for-

mularza zgłoszeniowego "Płatnik·
nie przyjmuje na przykład kodu
"13R" Swiętokrzyskiej Kasy Chorych. "13R" jest błędne, lecz jeśli
jeszcze raz wpiszemy " 13R·,
wszystko jest w porządku . Z innego formularza wynika, że osoba fizyczna zatrudniająca pracowników powinna złożyć miesięczne
zeznanie do 12 dnia każdego miesiąca - prawdziwy termin to 15. Zapewniam, że podobnie absurdalne
sytuacje zdarzają się częściej.
Najnowsza "materialna" wersja
programu, dostępna na płytach

W 30 lat po ogólnopolskiej premierze "Pana Wołodyjowskiego"

"Ogniem i mieczem" przed "T~ta.nikiem"

CD, jest już za darmo. odebrać w każdej chwili
oddziale - mówi Lidia
zastępca dyrektora
ZUS. Pani dyrektor
że na razie , mimo
wiedzi, nie można
nych pocztą DIDI<trnnil'.zna.
staje druk (tylko na
atramentowych lub
albo płyta CD (ale kogo
ekstra zakup nagrywarki do

ZUS przewidział
druków wpłat na
dwóch eo,~elTlDlalrzacn
rze wpłacający, drugi
banku, a informacja
pocztą elektron iczną.

które banki wymagają
czterech druków. - Do
spektowaliśmy dwa w Banku Śląskim. na jakiej podstawie
rmacje do ZUS,
wypadek żądamy
Druki powinny być
darmo w każdym banku.
czywiście nie pobierają .
lecz wydają je najczęśeJel
nym komplecie tuż przed
niem wpłaty. Druki
bez ograniczeń kUpi~
sklepie z mateńala m l
(w wersji z czterema
Mocno zirytowany
się jeszcze nauczyć
wypełniania druków .
Kwota 156 zł brzmi w,
przykład tak: .jed pie sze
denpięćsześć· .
Za nieterminowo zlożone
błędnie

Wojewódzka premiera filmu Jerzego Hoffmana ..Ogniem i mieczem" odbyła się w piątkowy wieczór w kieleckim kinie "Romanti- ea". Mało który widz pamiętał, że dokładnie 30 lat temu właśnie w
tym klnie odbyła się najważniejsza ogólnopolska premiera "Pana
Wołodyjowskiego", na którą przybyli m.In. Jerzy Hoffman, niezapomniany Jerzy Łomnicki i Irena Karel. Nic dziwnego - większość scen
do tamtego filmu nakręcono na zamku w Chęcinach.

,

- Kiedy w 1968 roku prowadziłem
.Pana Wołodyjowskie
go", nikt nawet nie śmiał wspominać o realizacji .Ogniem i mieczem" - powiedział prowadzący
piątkową uroczystość Tadeusz
Wiącek . - Dopiero w 1980 roku pojawiły się pierwsze szan~e na sfilmowanie pierwszej części Trylogii,
ale decyzje o rozpoczęciu pracy
nad filmem zapadły dopiero w
1996 roku.
Na wypełnionej po brzegi widowni zasiedli również przedstawiciele
naszych władz i parlamentarzyści .
- Spodziewam się konfrontacji tepremierę

Marek Lorenc, trener Kolbuszowianki 'Kolbuszowa: - Liczę , że
zjazd wstrząśnie polskim futbolem.
Naszej pilce potrzebni są teraz nowi,
przebojowi działacze, którzy wniosą
trochę animuszu do dotychczasowej
stagnacji. Pan prezes Dziurowicz powinien się podać do dymisji.
Chciałbym , żeby podjęto decyzję o
przywróceniu III ligi w niedawno funkcjonującym ksztełcie 8 grup.
IPISZJ

go, co zrobił Hoffman z tym, co napisał Sienkiewicz, ciekawi mnie
również jak wypadnie Daniel Olbrychski w roli własnego ojca, czyli
Tuhajbeja, zważywszy na. to, że
wcielał się w postać Azji w .Panu
Wołodyjowskim"
- powiedział
przed seansem marsza/ek Sejmiku Samorządowego Józef Szczepańczyk . Z kolei senator Jerzy Suchański zastanawiał się nad tym,
jak odbierze histońę, którą czytał
wiele lat temu.
Już wiadomo, że podczas weekendu film "Ogniem i mieczem"
obejrzało ok. 4 tys. kielczan. Kina

"Romantica" i "Moskwa" jako jedyne na terenie województwa świę
tokrzyskiego dysponują na przemian jedną z 75 kopii w Polsce.
"Ogniem i mieczem· będzie moż
na oglądać w Kielcach co najmniej
do końca marca. Do tego terminu
zarezerwowano już najatrakcyjniejsze seanse. Jeszcze przed
premierą sprzedano u nas 15 tys.
biletów. Oznacza to, że rodzime
"Ogniem i mieczem" przebiło
populamością

amerykańskiego

"Titanica·. Dyrektor Państwowej
Instytucji Filmowej .,Apollo-Film" w
Kielcach Teresa Migdal stwierdziła , że zainteresowanie filmem
jest porównywalne z popularnością takich polskich produkcji
sprzed lat, jak "Krzyżacy" czy .Noce i dnie".
Od trzech dni zatem możemy
obejrzeć najdroższy polski film z
piękną muzyką i nie spotykanymi

http://sbc.wbp.kielce.pl

dotąd

efektami specjalnymi, który pokazuje nie tylko rywalizację
Skrzetuskiego (Michał Żebro
wski) i Bohuna (Aleksander 00mogarow) o względy pięknej Heleny, ale nade wszystko starcie
dwóch wielkich wodzów Jeremiego Wiśniowieckiego (Andrzej
Seweryn) i Bohdana Chmielnickiego (Bohdan Stupka).1 kto wie,
czy rywalizacja tych drugich nie
jest ciekawsza. Powagę scen
łagodzi
batalistycznych
niewątpliwie
humor Zagłoby
(Krzysztof Kowalewski) i Rzę
dziana (doskonały Wojciech Malajkat). A Izabella Scorupco - no
cóż, urodą grzeszy okrutnie, ale
kreacji wszech czasów w filmie
nie stworzyla na pewno. O "Ogniem i mieczem" czytajcie w
czwartkowej .Kinomanii".
Małgorzata

PAWELEC

wypełnione

Oak też za nielPrzlelarut:
grozi kara do 5 tys. zł ..
wiada jednak, że
wie spoglądał na
pierwszych miesięcY
wania systemu.
Telefony
kieleckiego
ubezpieczalni są .
niedostępne od kilkU
samym biurowcU panuje
tłok. - W piątek
wszystkich, którzy
przed godziną 19, ~ .
godziny 14 - mówi lidia
zastępca dyrektora
- Dziś można
godziny 19. Od
uruchamiamy
dziesięć okienek dl~
stanowiskach, gdZie ~A~
działa informacja eme·y-

Tol11 ast
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pińczowskich podstawówkach piątoklasiści żądali haraczy od młodszych kolegów

razili, wymuszali
O gr, i 20 zl, i 10 zl
jednego z trzecioklasistów Szkoły Podstawowej nr 2 w
zauważył, że w portfelu brakuje mu banknotu
l7/o1IoweC4:>. Dopiero wtedy okazało się, że chłopiec zabrał ojnil!rliaClze. żeby zapłacić trzy lata starszemu "koledze". Gdyniechybnie by oberwał. Tym samym się kierowre\;Zi:I,lia" temu samemu-,,~oledze" 20 złotych. Sprawa ujdzienne, bo rodzice przyszli z problemem do
Podobnie rzecz się miała w pińczowskiej SP nr 3.

się około 600 dziepiątych jest trzy, za-

uczy

sprawcę wymuszenia
było trudno.

nie
wszystkim dowiedzieliśmy
plenerowego posleRady Pedagogicznej, tuż
zimowymi. Okazało
pod czas wywiadówki do
;nOIl/aWCZVlnł III klasy podeszła
jednego z uczniów. Twierod jej syna ktoś wymusił
- dyrektor szkoły Sta""r:7m;m'7VK świetnie pa' .... v ".w" .... , bo rodzice o inaow'lea;~lell się zupełnie

Z portfela ojca trzeciow nie wyjaśnio
100 złotych.
wziął je 9-letni syn,
,haracz" starszemu

okolilcznl)ścil'lch

szkolny, i wychowawzajęli się sprawą. ałe

i!Xo<]ow::mv

bał się mówić.

Za
komu
Drogą eliminacji
wniosku, że chodzi o
Tych jest trzy, a
wie, kto mógł tasię dopuścić - opowiapowiedzieć,

norazowy incydent. Trzecioklasista dwa razy płacił trzy lata starszemu koledze. Za każdym razem
rzecz działa się w łazience . Pierwszy raz w grudniu ubiegłego roku, drugi - w styczniu bieżącego .
Piątoklasista mówił małemu, że

ma mu

przynieść

najpierw 10

złotych,

potem 20.
- ,Daj, albo oberwiesz!" - tak
brzmiały grożby przy wszystkich
tych wymuszeniach - dodaje naczelnik Wydziału Kryminalnego
Komendy Powiatowej Policji w Ję
drzejowie. Wymuszeń w samej tylko .dwójce' było więcej. Ujrzały
światło dzienne przy okazji wykrycia pierwszej. Mówiło się nawet o
kwocie 50 złotych, ale tej informacji policjantom nie udało się potwierdzić.

- W tych pozostatych przypadkach, a były ich, o ile pamiętam ,
trzy, chodziło o znacznie mniejsze
kwoty, 20-30 groszy. To chyba nawet można by nazwać pożyczka
mi, bo rzecz działa się przy szkolnym sklepiku. Do młodszego ucznia podchodził starszy i pożyczał,
bo mu brakowało na gumę do żu
cia czy nap6j. Oczywiście p6żniej
tych pieniędzy nie oddawał - wyjaśnia dyrektor, a policjanci mówią o
kilkunastu przypadkach, które rozgrywały się właściwie przez całe
półrocze. Dodają też, że szkoła
mogła wiedzieć tylko o niektórych,
bo część z nich ,wyszła' dopiero
podczas działań policyjnych.

Dziecko łatwo zastraszyć
- Dzieciaki dawały pieniądze albo
od razu, albo przynosiły na drugi
dzień. Bały się, bo zdarzało się, że
któryś .niepokorny' dostał sztur-

chańca albo kopniaka. Niby nic,
ale dziecko można było wystraszyć . Zresztą te , pobicia' były obliczone właśnie na zastraszenie.
My otrzymaliśmy prawie jednocześnie sygnały z dwóch stron: ze
szkoły i od policjantów dzielnicowych - dodaje naczelnik ,kryminalnego'.
Sprawców .niegrożnych' wymuszeń było co najmniej czterech.
Każdy z nich działał w swoim imieniu i na własne konto. Jednym z
nich był nawet chłopiec, od którego wcześniej starszy kolega w podobny sposób zażądał pieniędzy.
Zdarzyło się zresztą i tak, że maluchy padały ofiarami kilkakrotnie.
Policja wzięła się do roboty od razu . Funkcjonariusze rozmawiali
już nawet ze sprawcami wymuszeń, którzy przyznali się.

Najczęściej w szkole
Pińczowska Szkoła Podstawowa nr 3 leży prawie w centrum
osiedla Grodzisko. Niedaleko znajduje się Zespół Szkół Zawodowych, trochę dalej - cmentarz. Warunki idealne dla chętnych łatwego
zysku . Wymuszenia odbywały się
najczęściej w budynku szkolnym,
czasami także przed nim. Tym razem ,dziarscy chłopcy' działali w
duecie.
Dwóch
14-latków
wyłudzało nieznaczne sumy od
dzieciaków z pierwszych i drugich
kłas .

- Pierwsze sygnały o wymuszeniach dostaliśmy w pażdzierniku
ubiegłego roku. Sprawcami było
dwóch uczniów: jeden z klasy VI,
drugi z VIII - opowiada dyrektor
Kazimiera Szwarc, a szkolny pedagog dodaje, iż obaj są równolatkami, tyle że jeden ma kłopoty z
nauką. stąd różnica klas.
- Już wtedy zgłosiliśmy sprawę
policji - dodaje dyrektorka. I opowiada, że chodziło o wymuszenia
małych kwot - od kilkudziesięciu
groszy do dwóch złotych - przed
sklepikiem szkolnym.
- Pożyczali na wieczne nieoddanie. A dzieci dawały pieniądze, bo

bały się dryblasów - opowiada pani dyrektor. Dodaje, że sprawa
skończyła się po interwencji policji
i działaniach wychowawców oraz
pedagoga. Chłopcy oczywiście
mieli naganne sprawowanie, a także zakaz pojawiania się w okolicach sklepiku. Wiele ich to nie nauczyło, bo już w styczniu historia
się powtórzyła - znów szkolne
władze usłyszały o wymuszeniach
dokonywanych przez tychże uczniów.

Policja nie miała sygnałów
- I tym razem zwróciliśmy się do
policji, która cały czas prowadzi
sprawę - wyjaśnia Kazimiera
Szwarc.
Rzeczywiście, Wydział Prewencji pińczowskiej policji przygląda
się poczynaniom obu chłopców.
Tyle że wszczął dochodzenie dopiero w minioną środę .
- Nie mieliśmy wcześniej żad
nych sygnałów ze szkoły. Ani ustnych, ani pisemnych. Zainteresowaliśmy się tą sprawą. bo coś
niepokojącego zauważyli dzielnicowi - wyjaśnia nadkom . Zenon
Próchniak, naczelnik pińczowskiej
prewencji, podkreślając, że dotychczas współpraca ze szkołami
była wręcz modelowa. I mówi, że
wymuszeń było kilkanaście, w
szkole i przed nią.

szkoły,

to rodzice drugiego w og6le się tu nie pojawiają - wyjaśnia
Izabella Piątek, pedagog . Wie,
dlaczego tak się dzieje, bo to ona z
wychowawczynią chodziła
do
chłopca do domu i widziała, co w
nim jest najważniejsze . W szkole
dzisiaj jeszcze wszyscy pamiętają
wizytę taty chłopca . Pamiętają. bo
kto akurat miał pecha stanąć ' mu

na drodze, usłyszał kijka dosadnych słów pod swoim adresem. Bo
tata nie był trzeźwy.
- Jakie konsekwencje możemy
wyciągnąć względem tych uczniów? Owszem, przenieść do innej szkoły - tylko do której? Chcieliśmy, żeby ten z Vł klasy ją skoń
czył, bo wówczas istnieje możli
wość kontynuowania nauki w
OHP. To niezwykle trudna sytuacja, bo jakąś szansę tym dzieciakom trzeba dać. Zwłaszcza że w
domu wsparcia raczej nie otrzymają - dodaje dyrektor Szwarc.
Z prawnego punktu widzenia
wszystkie te wymuszenia wyczerpały znamiona przestępstwa nazwanego wymuszeniem rozbójniczym, jako że bez względu na
kwotę , haraczu" za każdym razem
dzieciakom grożono pobiciem. Za
wymuszenie rozbójnicze tego kałi
bru grozi kara od 3 miesięcy do 5
lat więzienia, pod warunkiem, że
sprawca jest w świetle prawa dorosły, czyli skończył 17 lat.
Syłwia BŁAWAT

Wybrano Walentego Roku,
najlepsze małżeństwo i narzeczeństwo

"Perła"

dla zakochanych

Wybór Walentego Roku, łowie
nie perły i zjazd rurą to tyłko niektóre konkurencje wałentynek
zorganizowanych wczoraj przez
Krytą Pływałnię "Perła" w Nowinach koło Kielc. A było o co wał
czyć , bo zwycięzcy konkursów
dostawali cenne nagrody rzeczowe.

już

w drugim konkursie jury muwyboru Walentego
Roku. Trzech kandydatów do tytułu ubrało się w worki, żeby żaden
z nich nie był uprzywilejowany. Panie z kilkuosobowego żeńskiego
jury z zamkniętymi oczami oceniały wygląd kandydatów wyłącz
nie dotykając ich przez plastikowe
siało dokonać

Tylko pożyczali,
mogą oddać ...
Chłopcy,

którzy wymuszali pieod uczniów SP nr 3 w Piń
czowie, mają po cztemaście lat.
Przyjażnią się na śmierć i życie.
Mówią. że nie żądali, tylko poży
czali i wszystkie pieniądze mogą
oddać. Już kilka razy łamali prawo,
byli zamieszani w jakieś kradzieże
w mieście. Wiedzą też co to dozór
kuratora. Rodzice, mówiąc delikatnie, interesują się nimi w stopniu
znikomym.
- O ile mama jednego z nich czasami jeszcze przychodzi do
niądze

Producent
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Konkurs zjazdu

rurą

par na czas.

Amatorzy kąpieli pojawili się na
, Perle' już wczesnym popołud
niem. Około godziny 16 walentynkowa zabawa, której patronowały
Radio , FaMa' , Telewizja Kablowa
, Kielce' i nasza gazeta, ruszyła
pełną parą. Na pierwszy ogień
poszły małżeństwa i narzeczeń
stwa, których zadaniem było jak

wdzianka. Konkurencję wygrał 18letni Artur Pacek z Kiełc, który
otrzymał w nagrodę plecak.
Najwięcej
emocji wzbudziło
poławianie pereł, które do basenu
wrzuciła dyrektor ,Perły' Syłwia
Chłopek . Za wyłowienie najwię
kszego egzemplarza czekała nagroda w postaci autentycznej perły

SPÓŁDZIELNIA BUDOWNłCTWA MIESZKANIOWEGO
,SANDOMłERZ', ul. K. K. Baczyńskiego 18

oferuje kupno mieszkań
w nowo budowanym bloku
ul. Baczyńskiego w Sandomierzu
terminem oddania IV kwartał 1999 r.
Obecnej posiadamy jeszcze mieszkania o strukturze:
2p + k o pow. 51,40 m kw.
3p + k o pow. 75,0 m kw.
DWUPOZłOMOWE:
3p + k o pow. 84,6 m kw.
4p + k o pow. od 88,7 m kw. do 94,20 m kw.
ekologiczne, energooszczędna technologia
kształtowanie wnętrz

rowanie mediów - indywidualnie dla

każdego

Zostań

MISS POLONIA
ZIEMI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ '99
CZEKAMY NA CIEBIE

Jeśli

masz:
18 - 24 lat
* obywatelstwo polskie
~\-

* jesteś bezdzietną panną
WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE!! !
Zgłoszenia:

..... "~nl'ln ~za_Wartych do końca marca 1999 r. gwarantujemy
i stabilną cenę 1 m kw. średnio 1570 zł. Zawieramy
40% zaangażowania środków własnych , pozostałe
kwartalne.

Sekretariat "Echa Dnia", Kielce ul.Targowa 18
w godzinach 8.00 - 15.00
P.4"....I:

SpolllOr p6_y:

~

AVON
AVON COIMnlCl'OUKA

)

Zapraszamy codziennie w godz. od 7 do 15
tel. (015) 832-20-54
ul. Baczyńskiego 18,27-600 Sandomierz.

Sponsorzy:

I#.·$':tw'''··:1
Studio Kosmetyczne
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Zdjęcia: A

Wyboru Walentego Roku

Piekarski

dokonały panie.

najszybsze zjechanie rurą. Wśród
małżeństw najszyoszym zjazdem
mogli się pochwal ić państwo Bernatowie, którym żelazko za zdobycie ł miejsca wręczył prezes Radia
, FaMa' Jan Jagielski. Prezes
zresztą okazał s i ę świ etnym
pływakiem i dzielnie współzawod
n i czył we wszystkich kon kurencj ach razem z innymi gośćm i walentynek. Para narzeczonych, która wygrała zjazd rurą. dostała złote
serduszko ufundowane przez kielecki sklep .złoty Kolczyk'.
Ledwo zdołano wręczyć nagrody
małżeństwom i narzeczonym, a

oprawionej w złoto, ufundowanej
przez właścicielkę stoiska jubilerskiego , Klejnot" z OT , Puchatek' .
Perłę otrzymała Agata Król z Kielc.
Nagrody rzeczowe w konkursach na Walentego Roku i
poławianiu

perły

ufundowały :

sklep żeglarski z ulicy Warszawskiej i skiep , Mega Sport'.
Gdy konkursowe emocje opadły,
goście wałentynek obejrzeli pokaz
mody dla zakochanych. Zabawa
trwała do p6źnej nocy, a niektórzy
goście już umawiali się na święto
zakochanych w roku 2000.
/jap.1
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Kolejne blokady dróg i "marsz

gwiaździsty"

na

Warszawę

Za kilka

miesięcy

RZĄD

Lepper chce dymisji

odczujemy pozytywne skutki reform

NIE EKSPERYMENTOW

Premier Jerzy Buzek zapewnił w sobotę, że społeczeństwo za kilka
miesięcy odczuje pozytywne skutki reform. - Trzeba im jednak dać
kilka miesięcy czasu, by sytuacja się unormowała - powiedział podczas sobotniej wizyty na Śłąsku .

Jeżeli do końca lutego nie zostaną wprowadzone konkretne
rozwiązania zapewniające dochodowość w rolnictwie, "Samoobrona" zamierza zorganizować kolejne blokady dróg i
"marsz gwiaździsty" na Warszawę.

to nasz marsz zakończy się blokadą telewizji - oświadczył. Dodał,
że telewizja powinna zorganizować debatę na żywo między nim a
przewodniczącym .Solidarności"
Mańanem

- Zapewniam, że państwo polskie nie pozwoli podpalić naszego
wspólnego domu - oświadczył rzecznik rządu Jarosław Sellin, nawiązując do zapowiedzi lidera .Samoobrony" Andrzeja Leppera.
W sobotę odbyło się w Warszawie spotkanie członków Rady
Krajowej .Samoobrony" i organizatorów ostatnich rolniczych protestów z całej Polski.
W sprawie kolejnych protestów
przyjęto specjalną uchwałę . W innej wezwano rząd do podania się
do dymisji, a Sejm do samorozwiązania się, .ponieważ wybrani
posłowie nie wypełniają swych
przedwyborczych deklaracji· .
Lepper przestrzegł prezesów
banków, sądy, komomików i energetykę przed ściąganiem pienię
dzy i karaniem rolników nie
osiągających dochodów. - Już
przed wojną był znak wbitych w

obejściu wideł. Kilku komomików
nie posłuchało, weszło do gospo-

darstw zajmować majątek, ale już
z nich nie wyszło. Ja przestrzegam, żeby ten scenańusz nie musiał się powtórzyć - mówił Lepper.
Poinformował, że .Samoobrona·
zamierza powołać Komitet Obrony
Represjonowanych Obywateli RP.
Według niego, . Samoobrona·
nie kłóci się z innymi związkami
(kółkami rolniczymi irolniczą.Soli
damością·). Uważa jednak, że liderzy tych organizacji, po podpisaniu protokołu rozmów z rządem,
nie sąjuż ich przywódcami.
Lepper zarzucił telewizji publicznej tendencyjne informowanie o
działaniach .Samoobrony". - Jeśli ·
pierwszy i drugi program nie bę
dzie prezentował bez zniekształceń zdania . Samoobrony",

Już

Krzaklewskim.
Lepper przypomniał, że .Samoobrona· zablokuje zakłady
mięsne, które podwyższą ceny
swych wyrobów motywując to
wzrostem ceny skupu żywca
wieprzowego. Poinformował,
że
na
najbliższy
piątek
związek zaprosił prezesów i
dyrektorów zakładów mięs
nych na spotkanie w swej siedzibie . - Po tym spotkaniu dostaną oni kilka dni na obniże
nie podwyższanych cen lub ich
.zakłady zostaną zablokowane
- oświadczył.
Rzecznik rządu Jarosław Sellin
powiedział .Wiadomościom" TVP,
że Andrzej Lepper wzywa do
wzniecenia rewolty w wolnej i niepodległej Polsce, o którą walczyły
pokolenia Polaków, w tym pokolenia polskich chłopów.

12 marca

Razem do NA,.O
Czechy staną się członkiem
Sojuszu Północnoatłantyckie
go 12 marca, kiedy wraz z
Połską i Węgrami ich przedstawiciele przekażą w amerykań
skim stanie Missouri akty ratyfikacji członkostwa w NATO.
Informację tej treści podał w sobotę agencji CzTK rzecznik prasowy ministerstwa spraw zagranicznych - Alesz Pospiszil, powołując
się na informację ambasady USA
w Pradze.
Jeszcze w piątek rzecznik, powołując się na słowa przebywającego w Czechach przewodniczącego komitetu wojskowego
NATO - Klausa Naumanna, informował, że data oficjalnego wejścia
Czech, Polski i Węgier do NATO,
nie została ustalona.
Czeskie koła polityczne wyrażały
zaskoczenie informacją Warszawy, że oficjalnie członkami NATO
trzy państwa środkowoeuropej
skie zostaną właśnie 12 marca.
Przedstawiciele czeskiego ministerstwa obrony twierdzili przy
tym, że datą tą są zaskoczeni, bo-

Fot. PAP/ CAF
Przedwczoraj w Warszawie
odbyło się spotkanie członków
Rady Krajowej "Samoobrony" i
organizatorów ostatnich rolniczych protestów z całej Połski.

Tragiczny bilans
Według danych służb ratowniczych, liczba śmiertełnych ofiar
pożaru w urzędzie spraw wewnętrznych w Samarze zwię
kszyła się do 51.
W sobotę wieczorem i w nocy z
soboty na niedzielę ze zgliszcz budynku wydobyto części ciał jeszcze 19 milicjantów. Jedna osoba
zmarła w szpitalu.
Obecnie liczba zaginionych wynosi 18, a ogółem poszkodowanych przez pożar, który wybuchł w
nocy ze środy na czwartek, jest
121 osób.

wiem oczekiwali, że akt ten odbę
dzie się w pierwszym tygodniu marca .

Serdecme podziC(kowania wszystkim tym, którzy
dla nas chwilach związanych z chorobą, cierpieniami
i śmiercią naszego najukochańszego
MĘŻA, TATUSIA, DZIADZIUSIA I PRADZIADKA
byli z nami, wspierali nas, okazali współczucie oraz uczestniczyli
w ostatniej drodze

-

ciC(żlcich

śp.
2>4, ....

Stefana Osucha

sklada pogrążona w głębokim

żalu żona

Halina Osuch z rodziną

SaUdyjski terrorysta Osma
bln laden;' podejrz.ewany o
zorganizowanie w ubiegłym
, .roku zamachów ~mbo'tVYch
i . ambasady USA w Kellil i .
Tanzanii; ."xniknąr i nie wla- .
: dQmo, czy przebywa Jeszcze
; I)a terytorium ~fganlstanu - .
; poinformował <:przedstąwi
t ciel Afganistanu.
Laden, który miał mieszkać w
\ mieście Kandahar na południu
Afganistanu, zniknął w piątek 1
nie wiadomo, gdzie obecnie
, przebywa - poinformowal~ so- ,
botę wysłannik do Pakistanu,
kontrolujących prawie całe terytorium Afganistanu talibc5w.
- Nasz QOŚĆzniknął -powiedział
Rahman Haqqaoi. Wyjaśnił przy
tym, że rządtalib6w nie prosił Ladena o opuszczenie krai.u.

na

Jego zdaniem, reformy trzeba
było wprowadzić, gdyż są bardzo
potrzebne i bardzo spóźnione.
Trzeba im jednak dać kilka miesię
cy, by sytuacja się unormowała.

Wtedy wszyscy odczujemy ich pozytywne skutki.
Dodał, że stanie się tak na pewno, ponieważ wprowadzając.refor
my .rząd nie eksperymentował,
ale wybrał systemy, które już się
sprawdziły na świecie i które będą
najlepsze dla Polski· .
Premier powiedział, że nie dziwi
go spadek uznania społecznego dla
rządu, gdyż jest to konsekwencją
wprowadzenia reform. Jego zdaniem, społeczeństwo doceni znaczenie reform za kilka miesięcy, a
będzie tak na pewno, bo reformy nie
są eksperymentem, lecz .rozwiąza
niami sprawdzonymi na świecie,
które najlepiej nadają się dla naszego kraju I .. J. Eksperymentem było
40 lat komunizmu· - doda/o
W czasie konferencji prasowej,
zorganizowanej w jego biurze poselskim, premier powiedział, że
choć Ruch Społeczny Akcji Wyborczej .Solidarność· wywodzi się w
prostej linii z NSZZ "S· , to jednak

naj-

słynniejszy karnawał na świe
cie, karnawał w Rio. Po otrzy-

maniu od burmistrza miasta (z
prawej) symbolicznych kluczy
król karnawału 1999, czyli król
Momo Odtańczył sambę z
królową I dwiema księżniczka
mi. Od tej chwili ulice Rio de Janeiro należą już do rozbawionych tłumów.

Rekordowa

konfiskała

Policja francuska skonfiskow piątek rekordową ilość
1,2 tony kokainy w wiosce
położonej
na
południowy
wschód od Paryża i aresztowała
siedmiu handlarzy tym narkotykiem - podały w sobotę źródła
policyjne.
W ubiegłym roku we Francji zarekwirowano łączn ie tonę kokainy i

, piątkowa konfiskata jest zapewne
największą. jakiej dokonano w trakcie jednej operacji.

wała

Narkotyki były ukryte wśród towarów przeznaczonych na handel, zmagazynowanych we wsi Tigery. 400 kilogramów kokainy znaleziono na małej ciężarówce wyjeżdżającej z magazynu, który od kilku dni obserwowany był przez policję antynarkotykową.

Panu ordynatorowi Wojewódzlóego Szpitala Zakaźnego
przy ulicy Radiowej w Kielcach dolctorowi nauk medycznych
Wiesławowi

Kryczce

wszystkim lekanom, piel~iarkom i salowym z parteru za okazane serce,
pomoc i współczucie, niesienie ulgi w cierpieniach złożonego ci~żką chorobą,
najukochańszego

i nieodżałowanego naszego

MĘŻA, OJCA. DZIADKA I PRADZIADKA

-

Śp.

Stefana Osucha

I

koleżance

Z

Już 202 osoby padły w Połsce
ofiarą zimy - poinfonnował wcz0raj rzecznik komendanta główne

powodu śmierci

Danucie Jarońskiej

składa

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

OJCA
i koledzy
Kielcach

kierownictwo,
koleżanki i koledzy
z Drugiego Urzędu Skarbowego
w Kielcach

Stronę przygotowano na podstawie materi ałów PAP
http://sbc.wbp.kielce.pl

cydowania o,wielu sprawach,

o swoich zarobkach.
Jednak, jako lider RS AWS
zek przyłącza się do
kości tych pensji coraz
wyrażBnej przez
~e· najlepiel by !!,}io,
morządowcy sami się
W czasie dyżuru
premier przyjął m.in.
cieli Zakładów Me,ch;mir.7Vrn
mar Łabędy·

..

przyszłością
Rozmawiał też

z nr7..n"to\"~
mi śląskich gmin o reformie
nistracyjnej.
W Katowicach premier
diamentowy Laur u ",,,"JVu ....
Kompetencji, nadany
gionalną Izbę Go:spo,darc:zą

towicach. Zaznaczył, że .
róźnienie, które na jego
mał ćały rząd i koalicja

scenańusz to załamanie
jowych rozmów.
Po zakończeniu obrad w
"Royal· minister Richard
do Francji zll,odlkrakmvskiegol
niska w Balicach.
szkiewicz i Scharping
b. hitlerowskiego obozu
chwitz-Birkenau w
Brzezince.

Alarm
lawinowy
Wprowadzony w sobotę"
trach piąty, najwyŻSZY
.

zagrożenia

cza alarm la~vinoV1l'Y,
dzo duże
samoistnego
wet na niezbyt
kach - poinformowali
TOPR.
Ratownik dyżumy TOPR
Floryn powiedział, że Tatr)'
mknięte dla ruchu
Wyjątkami
są doliny:
chołowska, Koście liska

t

ska oraz Kalatówki i Hala
cowa (ale tylko dla
idących szlakiem przez
Czynna jest także I
na Kasprowy Wierch,
ne jest tylko
ku jej
wyciągi narciarskie na

Już ponad 200

I'

MATKI

Koleżance

składają koleżanki
Urzędu Pracy w

głębokiego współczucia

Beacie Las,ocie

serdeczne podziękowania sklada żona Halina Osuch z całą rodziną.

z Powiatowego

Wyrazy

oavz sa,,...,,.

mają legitymację społeczną

Kosowskie scenariu

Fot. PAP/ CAF
piątek rozpoczął się

działacze san1Oł'ZąOONi.
że jako premier nie
temat wypowiadać,

Ministrowie po obradach

Ministrowie obrony Polski,
Francji i Niemiec - państw tzw.
Trójkąta Weimarskiego - zakoń
czyli w sobotę przed południem
dwudniowe obrady w Krakowie.
Sobotnie rozmowy Janusza
Onyszkiewicza, Alaina Richarda i
Rudolfa Scharpinga poświęcone
były omówieniu aktualnej sytuacji
na Bałkanach i we wschodniej Europie.
- Mówiliśmy o sytuacji w Kosowie, o jej możliwych scenariu.szach i dzialaniach - powiedział
minister Onyszkiewicz.
Według polskiego ministra, jeden ze scenańuszy oparty jest na
. pozytywnym zakończeniu rozmów w Rambouillet i ustanowieniu
kompromisu politycznego, który
będzie potem tylko nadzorowany
przez siły międzynarodowe organizowane przez NATO" . • Czarny"

W
w

Premier spotkał się w sobotę z
aktywem regionalnym RS AWS w
Gliwicach, dyżurował w swoim
biurze poselskim. W Katowicach
odebrał diamentowy Laur Umiejęt
ności i Kompetencji.

oba ugrupowania .mają inne
inny punkt widzenia na
spraw".
, Dodał, że RS AWS Jest
formatorską, której
w jednoczeniu
ustanny dialog socolPr:-,"v'
. Zapytany, jak
pensji, które ~m~'''7oh

go policji Paweł Siedziak:
W sobotę w Skurowej, w powiecie dębickim (Podkarpackie), znaleziono zwłoki 44-letniego mieszkańca tej miejscowości. Na ciele
denata nie było śladów działania
osób trzecich. lekarz stwierdził,
że przyczyną zgonu było wychło
dzenie organizmu.
Taka sama była przyczyna śmie
rci 54-letniego mężczyzny znalezionego w piątek w Holeszowie w
województwie lubelskim. Mężczy
zna ten p ił wcześn i ej alkohol w
miejscowym sklepie.
Równ i eż w p iątek , w Golinie
(Wielkopolskie) znaleziono na po-

lu zwłoki kobiety, kt6r3 -ja
dejrzewa - zma~
wychłodzenia organjzl11u.
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1999 r.

że ktoś może

faktu wykorzystywania seksualnego dzieci przez rodziców
niezwykle rzadkie

IE DYLU STRACH

ma 16 lat. Mieszka w niemiej scowości S., gdzie
się znają. Matka jest rozojciec także, nigdy nie leaallZO'Nall swojego związku .
dziewczyny bardzo przeto. że Stanisław nie chc i ał z

nią wziąć ślubu, choć była w ciąży.
Nawet kiedy przyszła na świat córka, nie uznał za stosowne wziąć z
nią ślubu. Tak już zostało. Ludzie
we wsi nie wiedzieli, że żyją w konkubinacie, nawet jej matka, w domu której znaleźli schronienie. Jadwiga P. zawsze była osobą wraż
liwą, o słabej psychice. Jeszcze
kiedy Kamila była mała, zachorowała, objawy choroby nasilały się,
wiele czasu spędzała w szpitalach. Nie mogła pracować, dostawała rentę, ale nie dawała sobie
rady z obowiązkami matki i gospodyni. Pomagała jej matka - kobieta
cicha, spokojna, która jednak nie
chciała wtrącać się w stosunki
między córką a zięciem . Kamila

C~yste
i

1994 r. wszystkie trzy kobiety były
wyganiane z domu, spały w zabudowaniach gospodarczych albo u

zostawiona była sama sobie, ojciec miał nad nią absolutną wła
dzę, kontrolował ją na każdym kroku.
Kiedy była w V klasie ojciec
zaczął się zachowywać dziwnie.
Kazał jej się kąpać w jego obecności, rozbierać, potem dotykał, mówił, jak mogłaby mu sprawić przyjemność . Dziewczynka nie wiedziała, co się dzieje, dlaczego tato
zaczyna się przy niej obnażać .
Przy tym wszystkim był bardzo
brutalny, kiedy usiłowała się przeciwstawić, bił. Pięściami, kijem,
pasem. Katował matkę, która c0raz częściej zapadała na zdrowiu i
babcię, która usiłowała stanąć w
obronie wnuczki. Wiele razy od

sąsiadów, czekając aż Stanisław

Z. się uspokoi. Z. nie zamierzał poszukać stałej pracy. Gospodarstwo było zaniedbane, pole leżało
odłogiem, mężczyzna imał się tylko prac dorywczych, ale zarobek
dość szybko przepijał. Najczęściej
mieszkańcy wsi widywali go w barze albo przed sklepem. Kiedy
wracał z takich imprez, był w domu
jak zwierzę . Wyżywał się na Kamili, której zabronił komukolwiek
opowiadać o tym, co z nią robi.
Milczała. Długie trzy lata. Dopiero kiedy poszła do zawodówki,
zmieniła środowisko , uwierzyła,

czonej nastolatki niczego nie podejrzewał . Szukano osoby, która
za nią mogłaby złożyć doniesienie
o przestępstwie . Kimś takim
mogła być jej ciotka - siostra matki,
mieszkająca kilka domów dalej w
tej samej wsi. Wiele razy Kamila
spała u niej, gdy ojciec wyrzucił ją
z domu po kolejnej awanturze.
Ciotka nie wiedziała , co naprawdę
dzieje się w domu Z. Ale gdy smutna, załamana dziewczyna opowiedziała o swojej wieloletniej gehennie, nie wahała się zawiadomić organów ścigania . W prokuraturze
rozpoczęło

•

powłetr~e

be~piec~ne
drogi

jej pomóc. Zoba-

czyła, jak żyją jej koleżanki z klasy,
jacy mogą być ojcowie. Rozmawiała z koleżankami , które mogły
się przeciwstawić rodzicom , powiedzieć . nie". Była u kresu wytrzymałości
psychicznej, więc
zwierzyła się dwóm zaufanym
przyjaciółkom . Powiedziała , że ojciec od lat ją gwałci , a ona się boi,
że będzie w ciąży i nie da się wszystkiego ukryć. Dziewczynki opowiedziały o tym opiekunce praktyk, a ta dyrektorowi szkoły. Pan
L. wezwał Kamilę i spy1ał , czy to
prawda. Rozpiakała się , chyba
pierwszy raz od dawna. Za zgodą
dziewczyny dyrektor zawiadomił
policję i prokuraturę . Wszystko
działo się przy zachowaniu absolutnej dyskrecji tak, by ojciec udrę

się

postępowanie

przygotowawcze. Od listopada,
kiedy pierwszy raz dziewczyna odważyła się komuś zwierzyć, przestała bać się ojca. Zamykała się w
pokoju, nie pozwoliła się do siebie
zbliżyć, uciekała przed nim . Była
bliska targnięcia się na życie, dwa
lata temu próbowała się otruć. W
szpitalu ojciec wytłumaczył lekarzom, że córka połknęła nie te tabletki, co potrzeba. Nie prostowała
tego.
Kilka dni po zgłoszeniu na policji,
8 lutego, Stanisław Z. znów wrócił
do domu p,ijany. Zaczął się awanturować, pobił znów konkubinę , jej
matkę i córkę . Ktoś wezwał radiowóz, zabrano Z . do izby wy1rzeżwień . Prokurator uznał, że już go
nie wypuści. Sąd Rejonowy w Ję
drzejowie aresztował go 10 lutego.
Z. był absolutnie zaskoczony postawionymi mu zarzutami.
Prokuratura oskarża go o to, że
od maja 1996 r. do listopada 1998
r. Stanisław Z. działając w warunkach przestępstwa ciągłego miał
stosunki seksualne z własną córką
i to ze szczególnym okrucień
stwem . Poza tym od 1995 r. molestował Kamilę seksualnie, zmuszając do odpowiednich zachowań i składając niewybredne propozycje . I w końcu - że od około
pięciu lat znęcał się fizycznie i moralnie nad swoją rodziną, grożąc
zabójstwem i wypędzając z domu

CENTRALNA

trzy kobiety pozostające pod jego
opieką. Nie zgadza się ze wszystkimi zarzutami. - Nie możemy ze
względu na dobro śledztwa i nieletniej dziewczynki ujawniać szczegółów dotyczących tej sprawy mówi szef jędrzejowskiej prokuratury Zbigniew Grzelec. - Temu
dziecku i tak wyrządzono straszną
krzywdę , pierwszy raz od bardzo
wielu lat spotkałem się z podobną
historią. Nie chcemy, by wyszło na
jaw, z jakiej okolicy pochodzi. Wiejska mentalność jest taka, że nie
zawsze potrafi zrozumieć krzywdę
dziewczyny. - A przecież wiadomo, że wielu sąsiadów Kamili,
znajomi jej ojca, musieli wiedzieć
chociaż to, że bije i konkubinę, i
córkę, że się nad nimi znęca, wyrzuca z domu, terroryzuje cały
dom - dopowiadają policjanci z Ję
drzejowa, którzy pracowali nad tą
sprawą. - Ludzie w S. uważają, że
nie mają prawa wytrącać się w
czyjeś życie rodzinne , choćby nie
wiem jak było patologiczne .•To
jest ich sprawa, nikt się wtrącał nie
będzie" odpowiadają, kiedy py1amy, dlaczego nikt nie zareagował
wcześniej. A krzywda dziewczynki? Dlaczego nikt nie stara się jej
zrozumieć?

Kamila wie, co ją jeszcze czeka.
w prokuraturze,
konfrontacja z ojcem, rozprawa w
sądzie, gdzie jeszcze raz, ze
szczegółami, w obecności swego
dręczyciela będzie musiała to
wszystko kolejny raz opowiedzieć .
Nikt nie wie, ile takich przypadków, jak Kamili Z. jest w województwie świętokrzyskim. Zgłosze
nia wykorzystywania seksualnego
przez rodziców są niezwykle rzadkie. W ubiegłym roku w Kielcach
prokuratura odnotowała nie więcej
niż 6, 7. W jednym przypadku dorosła już córka zdecydowała się
wystąpić przeciwko ojcu, który
zgwałcił ją gdy miała 10 lat. I tym
razem nie wiedziała, gdzie szukać
pomocy, kto może przerwać jej tragedię i ukarać ojca, który czuł się
bezkarny. Zdaniem specjalistów,
tylko niewielki procent podobnych
spraw trafia na wokandy. /le kobiet
cierpi do końca życia dlatego, że
ojcowie molestowali je, gwałcili,
poniżali - nie wie nikt. Przykład Kamili śwIadczy o tym, że można się
Przesłuchania

przeciwstawić, przerwać zmowę

milczenia, nie dać się zastraszyć.
Trzeba mieć w sobie jednak dużo
siły. by wystąpić przeciwko swojemu ojcu, którego każda z ofiar
przecież mimo wszystko kocha.
Musi jednak wiedzieć, że nawet on
nie ma żadnego prawa, by krzywdzić swoje własne dziecko.
Agnłeszka OGONEK
PS. Personalia i inicjał nazwy
zmieniono.

miejscowości

AGENC~A

REKLAMOWA

~ A"'R

zaprasza
na

Zapali, nie zapali, zapali, nie zapali ... Czy tak
1\voja poranna wyliczanka? Zazwyczaj zapala,
a!e jak dymi! A ta niepewność - dojedzie czy nie
dojedzie? Chyba pora coś zmienić ...
-wygląda

Już po raz trzeci zorganizowaliśmy akcję, dzięki
której drogi staną się bezpieczniejsze, a środowisko
czystsze. Odwiedt nas I zamień swój samochód na
nowego Fiata, korzystając z jednego z dwóch wariantów:

1) oddaj na złom swój stary samochód
2) zostaw nam w rozliczeniu swoje auto dowolnej marki
i kup nowego Fiata!

TARGI
UBEZPIECZENIOWE
I FINANSOWE
18 - 20 LUTEGO 1999r.

Za Malucha zapłacisz 1500 złotych mniej, a kupując
Fiata Seicento, Fiata Uno, Fiata Punto, Fiata Sienę* lub Fiata Palio Weekend*
zaoszczędzisz nawet 3000 złotych!

Aula Rektoratu WSP w Kielcach
ul Żeromskiego 5
Plllnłut ko....")':
Praydr:nI MiuIa Kielc

WIodzimia:z Stępa

* Jak i gdzie ubezpieczyć swój majątek
Z FIATEM TO Sl,t; OPMCA!
'" oparciu o Iuyreria IJ1Ii>nnatora rynloouoąIo

,Samochody 0II0b0u0<' Eu"""" • ~ '" aIrcji ,Csysu".,.-...I ~ drort/'
uoy/ducoo maoiI_ lwnIyaumIo s i7lJl)'Ch ",..,.-;; l'W4
_ aIrcja obejmuje oaIony tkolenJ/rie """""""''''' ,Cs>pouo/eITu i ~ tlrq/i'.

~u~Csoaqfwtyi_
"'~deaIero

..._

i swoje życie?
* Jakie wybrać towarzystwo emerytalne?
* Jak inwestować i oszczędzać?

__

Godzbay otwarcia:
• Flur _

~

1.6 HL i FIat Sima 1.6 HL uoy/ącoon<. q/i!nJl

Infolinia 0800 19 19 19

Czwartdc (18.U.) - 11.00 -18.00
(19.n .) - 10.00 -1 8.00
Pi,te1c
Sobota (20.11.) - 10.00 -16.00

WSTĘP
INICJATYWA DlALER6w FIATA. . . . .,

. I

WOLNY!!!
t!<=

KIELCE

http://sbc.wbp.kielce.pl
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podpisał ustawę,

Prezydent

"Czarny elegant" w filharmonii

niewiadome

pozostały

Wierni "Slein.ayo.i" Reform., czas zacz
Zgrabny, o

tyczącymi nowoczesnej budowy fortepianów i pianin. Sama konstrukcja
Steinwaya nie zmieniła się istotnie w
ciągu ostatnich 100 lat. Nadal najistotniejsza przy produkcji jest ręczna
rzemieślnicza praca.
Dialog ze Steinwayem
Po otrzymaniu prezentu Ryszard
Wagner napisal skromnie do firmy
.Steinway & Sons·: .Serdecznie dzię,
kuję za nieporównywalnie piękny fortepian, który wart jest lepszego pianisty niż Wasz bardzo wdzięczny Ryszard Wagner". Zaś z Weimaru nadszedł list o poważniejszym tonie: .Kiedy Steinway tu przyjedzie, przeprowadzę z nim rzeczową i fachową rozmowę w sprawie konstrukcji jego nowego fortepianu. Franciszek Liszt". A
tymczasem Steinway zadziwił także
świat nauki. .zdecydowałem się zatrzymać Pański fortepipn· - donosil
Thomas Edison . .z nie znanych mi
powodów prowadzi on do lepszych
efektów niż każdy inny·. Taki dialog
przed stu laty prowadzifi ze Steinwayem wielcy ludzie. A jak wygląda dialOg
wsp6lczesnych?
Firma corocznie wydaje katalog z
nazwiskami pianistów steinwayowskich, grających na fortepianach firmy. W ostatnio wydanym widn i eją tej
miary artyści co: Krystian Zimerman,
Ignacy Jan Paderewski, Artur Rubinstein, Vladimir Horowi!z, a z polskich
pianistów: Halina Czemy-Stefańska ,
Adam Harasiewicz, Bron i sława Kawalia, Piotr Paleczny, Ewa Pobłocka .

wręcz doskonałych

kształtach. Trzy zgrabne nogi, zakończone metalowymi kółkami z

hamulcami. "Czarnym elegantem"
określono kupiony w Hamburgu
fortepian marki "Steinway". W miniony czwartek niemiecka firma
"Krans I Pabst" z Lichtenfels przywiozła instrument do Kielc. Wzbudził ogólny zachwyt. - To wielki
dzień dla filharmoników i melomanów - powledzl;lI Leonard Skrobacz, zastępca dyrektora FilharmonII Świętokrzyskiej.
Prezent dla Białego Domu
Gdy Heinrich Steinway zbudowal w
1836 roku pierwszy instrument, nie
sądził, że wkrótce podbije cały świat.
Pierwszym warsztatem stolarza i
budowniczego pianin była kuchnia jego mieszkania w Seesen Harz. Instrument powstał między kolejnymi zamówieniami, jakie przyjmowal zgodnie ze swoim zawodem stolarza. I tak
zaczął swoją wielką międzynarodową
karierę - dla siebie i swoich nastę

pców. W Niemczech Heinrich Steinway zbudował 482 instrumenty. Kilkanaście lat póżniej rodzina Steinway
wyjechała do USA. W 1853 roku w
Nowym Jorku stanęła fabryka .Steinway & Sons·. Amerykańska produkcja zaczęła się od numeru 483.
Na wystawie w Filadelfii w 1876 roku, zorganizowanej z okazji stulecia
niepodległości Stanów Zjednoczonych, zaprezentowano jeden z najdoskonalszych instrumentów Steinwa-

byłego

wojewody Ignacego Pardyki.
pomocy i zaangażo
waniu wojewody.
- Fortepian wybraliśmy sami - wspomina dyrektor Szymon Kawalla. - W
fabryce w Hamburgu zaprezentowano nam sześć instrumentów. Pojechała z nami Sylwia Zaręba, studen·
tka V roku klasy fortepianu profesor
Bronislawy Kawalli Vi Akademii Muzycznej w Warszawie. Młoda pianistka
ukończyła roczny kurs w fabryce .Słe
inwaya· w Hamburgu i zna te instrumenty doskonale. Po dokładnym
sprawdzeniu zdecydowaliśmy się na
ten jeden. Dobrą opinię wyraził o nim
Reginald Bazaliński, filharmonijny
stroiciel, który był w Hamburgu. Podczas zwiedzania fabryki duże wraże
nie zrobiła na nas laboratoryjna wręcz
czystość . Zachwyt wzbudziły niemiecka uprzejmość i wielki szacunek dla
każdego klienta .
W ' prezencie ~Steinway· przekazał
kieleckiej filharmonii dodatkowe solidne, metalowe k6lka . Zostały zamontowane do starego fortepianu . To
piękny gest firmy. Cena' k6lek w przeliczeniu na złotówki wynosi 3,5 tysiąca .
W czwartek nowy fortepian dotarł do
Kielc. Samochód firmy .Iveco· pokonał odległość ok. 900 km. Samochody
największej w Europie niemieckiej firmy spedy-<;yjnej .Krans i Pabst· często
przemierzają polskie drogi. - Stąd wywozimy pianina i fortepiany z Kalisza poinformował kierowca Helmuth DulIy.lch odbiorcami są najczęściej Francuzi. Natomiast do Polski przywozimy
fortepiany na zamówienia na konkretne koncerty.
- Instrument jest naprawdę piękny podkreśla z zadowoleniem Reginald
Bazaliński, wieloletni stroiciel fortepianów w filha rmonii. - Proszę popatrzeć, co za flecha - dodaje. - Tak stolarze określają uzyskanie pełnej gład
kości. A ta klapa instrumentu to posiada. Nie wspomnę już o nieprawdopodobnej wręcz elegancji kształtów i
czystym , wręcz krystalicznym dźwię
ku . To prawdziwe arcydzieło . Dbałem
przez kilkadziesiąt lat o starego, poczciwego .steinwaya·. Myślę , że troskę i opiekę nad nowym powoli przejmie mój syn Michał, który poszedł mOim śladami. Kontynuuje rodzinną traUdało się dzięki

dycję ·

przy fortepianie... celnik i stroiciel.
ya . W tym samym roku . Steinway &
Sons· podarował Ryszardowi Wagnerowi fortepian z okazji pierwszego
festiwalu w Bayreth.
Firma odniosła nieprawdopodobny
sukces na rynku amerykańskim . Jednocześnie wzrósł popyt na instrumenty w Europie. W 1875 roka otwarto filię
w Londynie, zaś pięć lat później powstał oddział firmy na Schanzenstrasse w Hamburgu. W latach 1923-1928
zbudowano obecną fabrykę przy
Rondenbarg w Hamburgu-Bahrenfeld. W 1903 roku fortepian Steinwaya wysłano do Waszyngtonu . Instrument o numerze 100.000 był prezentem dla Białego Domu.
Zastosowanie krzyżowego układu
strun do fortepianu to pierwsze wielkie odkrycie Steinwaya. Przedtem
producenci stosowali ten układ
wyłącznie w fortepianach stołowych.
Dotychczas firma zrewolucjonizowała
rynek ponad 100 patentami do-

INFOR

Kielczanie w Hamburgu
Filharmonia Świętokrzyska posiada
dwa fortepiany firmy . Steinway·. Krótszy, umieszczony w sali prób, pochodzi z 1943 roku . Drugi, koncertowy,
został wyprodukowany w 1975 roku .
Pianiści grali na nim w starej siedzibie
filharmonii przy ul. Sienkiewicza, a także w sali Wojewódzkiego Domu Kultury. Na każdy koncert przewożono
instrument do WDK, co niekorzystnie
odbiło się na kondycji fortepianu.
Obecnie, po przeniesieniu siedziby fiIharmonii do Kieleckiego Centrum Kultury, fortepian jest jedynym instrumentem koncertowym wykorzystywanym na wszystkich imprezach.
- Od wielu lat czyniliśmy starania o
nowy, koncertowy instrument - mówi
Leonard Skrobacz, zastępca dyrektora Filharmonii Świętokrzyskiej . - Odmawiano nam ze względu na brak
pieniędzy. To, że doczekaliśmy się
nowego .steinwaya· to zasługa
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pytania, na które
nie możesz znaleźć
odpowiedzi - sięgni; po
GAZET( UBEZPIECZENIOWA

Od 1 września zmieni się system kształcenia w polskich
szkołach. Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski podpisał
ustawę o reformie oświaty. Teraz pozostaje wdrażanie jej w
życie.

. Podstawowe założenia reformy
znane były od dłuższego czasu . O
wszystkim jednak mówiło się w trybie przypuszczającym. Brakowało
konkretów. Po podpisaniu ustawy
przez prezydenta sytuacja stała
się jasna. Trzeba szybko przygotować szkolnictwo do radykalnych
zmian , które rozpoczną się od
września i pótrwająprzez kilka najbliższych lat.
Gimnazjum 'dla każdego
Najważniejsze, co się teraz wydarzy, to zmiana ustroju szkolnego, czyli wprowadzenie nauczania
trójstopniowego: obowiązkowe w
sześcioletniej szkole podstawowej
i trzyletnim gimnazjum oraz nieobowiązkowe w
trzyletnim liceum
profilowanym l\lb
dwuletniej szkole zawodowej.
W tym roku reforma obejmie
obecnych szóstoklasistów ,
którzy w czerwcu

wolne miejsca.
Dyrekcja ma obowiązek najpierw
przyjmować uczniów z danego obwodu, a dopiero później spoza niego.
Przeszkód
formalnych
do
kształcenia się poza swoim rejo_ nem nie ma. Nawet granice województwa nie stanowią bańery. Nie
trzeba składać żadnych deklaracji,
wystarczy zapisać dziecko do wybranego gimnazjum, jeśli oczywiście dysponuje ono miejscami. Nie
powinno- być sporów o pieniądzę,
ponieważ subwencje przeznaczone są na ucznia.
W województwie świętokrzyskim
jest około 25 tysięcy szóstoklasi- .
stów, którzy od 1 września staną .
się' gimnazjalistami. W tej chwili
zaplanowano utworzenie 177 gimnazjów. Nie są to jednak gecyzje
ostateczne. Te zapadną na
początku marca. Wtedy również
będzie wiadomo, ile szkół podstawowych zostani~ zlikwidowanych.

otrzymają świcr

zajdą poważniej

Na początek Chopin
Zgodnie z zaleceniami producenta,
instrument przez dwa tygodnie nie
może być używany. Musi przejść kwarantannę, drzewo, struny muszą przyzwyczaić się do nowych warunków.
Chodzi tl.!. przede wszystkim o temperaturę i wilgotność.
Nowy .steinway· po ra~ pierwszy
pojawi się na scenie 5 marca, podczas koncertu inaugurującego IV
Świętokrzyskie Dni Muzyki. Piotr Pa~eczny zagra na .dziewiczej klawi atune· utwór Chopina Rondo a la Krakowiak. Podczas kolejnych festiwalowych wieczorów do .steinwaya· zasiądą tej miary artyści co: Halina
Czerny-Stefańska , Marc Laforet, Ja. nusz Olejniczak, Kevin Kenner.
W grudniu tego roku planowany jest
w filharmonii festiwal Bachowski.
Przyszły rok ogłoszony będzie rokiem
Bacha, uznanego za prekursora fortepianu, pierwszego kompozytora
piszącego na ten instrument. Być może na festiwalu będzie wykonany koncert Bacha na cztery fortepiany.

sze zmiany.
- Najpilniejszą
teraz sprawąjest
finalizacja
układu sieci szkół - mówi Jan Korczyński, wicekurator oświaty w
Kielcach . - Projekty przedstawione przez gminy muszą do końca
lutego stać się faktem. W marcu
każdy rodzic powinien otrzymać
informację, gdzie jego dziecko
może się kształcić dalej. Zostaną
wyznaczone obwody dla poszczególnych gimnazjów, ale nie będzie
obowiązkowego przypisania ucznia do danej szkoły. Wybór
(nie)ogranlczony
Podział na obwody robiony jest
po to, żeby zapewnić każdemu

Danuta PAROL

w innym gimnazjum, powinni upe-

szóstoklasiście
możliwość
kształcenia się w gimnazjum. Nie
może się zdarzyć, żeby dla kogoś
zabrakło miejsca w wyznaczonej
szkole. Jeśli jednak rodzice będą
chcieli, żeby ich dziecko uczyło się

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU~

IMIĘ

wnić się, że są tam

declwa ukończe
nia szkoły podstawowej
1
września
rozpoczną naukę w
gimnazjum . Zamiast nauczania
początkowego w
klasach
I-III
wprowadzone
będzie nauczanie zintegrowane. W pracy na
tym etapie nie

I NAZWISKO

ULICA

WIEK

•

KODIMIEJSCOWOŚĆ

NUMER

WZROST

NR TELEFONU

WAGA

14 lat {podpis) ............................. :......................... ..
Szukamy dziewczyn 14- 25 lat. chłOpców 17-28 lat
Wytnij ten kupon i przyjdź na przegląd regionalny.
Dodatkowo zabierz swoje trzy prywatne zdjęcia oraz 8zł
na opiaty organizacyjne ( korespondencja, telefony)
HOTEL IIJSTOL U.U. STUUa
• 1. SluIdewkSll 21, ....1. 12·17

..R1rdi:
.pIu.

Będą to małe szkółki wiejskie, do
tej pory ośmioklasowe, w których
uczyło się do 80 dzieci. Gdy
odejdą z nich dwa roczniki, stracą
rację_ bytu.
Będą zwolnienia
Również w marcu powinno być
wiadomo, ilu nauczycieli będzie
musiało odejść ze szkół . Wiadomo, że zwolnienia muszą być,
przede wszystkim ze względu
na
nit· demograficzny
w
szkołach podstawowych . Samorządy i kuratorium podejmą
jednak starania, aby redukcje
objęły

www.grafit.com .pl/gabriela

III

Hotel Bristol

~="~~~~ L1WWłi

http://sbc.wbp.kielce.pl

możliwie

najmniejszą

grupę ·

- Zrobiliśmy już diagnozę zatrudnienia w szkołach - mówi Andrzej
Chustecki, naczelnik Wydziału
Edukacji UM w Starachowicach. Jest spora grupa nauczycieli, którzy mogliby skorzystać z przywileju odejścia na wcześniejszą eme-

KONKURS
~ ~ ~ ~J'L. . 1Ln. .!'\JLJ
TELEWIZOR
wieże

HI FI, radiomagnetofony,
walkmany na łączną kwotę 20.000 zł

+lIrINr.MOW)'

Mam ukończone

KIELCE • 20.02.99
BEZPŁATNA INFORMACJA I ZAMÓWIENIA
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Aby wziąć udział w konkursie należy Wyciąć 3 kodY

z

opakowań produktów Doliny Nidy, nakleić je na kartę pocztoWlI

wpisać miejsce zakupu tych wyrobów.
Następnie przesłać karty na adres:

ZAKŁADY PRZEMYSŁU GIPSOWEGO
DOLINA NIDY W GACKACH
28-400 PIŃCZÓW (z dopiskiem "KONKURS")
w terminie do 15 marca 1999 r.
If)(IZJi'
Losowanie nagród odbędzie się 19 marca 1999 r. w s
Doliny Nidyw Gackach .
Wyniki losowania opublikujemy 22 marca 1999 r.
letoiBUWAGA! W konkursie mogą wziąć udział tylko osoby pełno
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odmawia wypłaty

odszkodowań

Złote

serce

aż

do Radomia

porczywe niedbalstwo? KWIA... WŚRÓD LUDZI

r. odmówiono wypłace
z uwagi na upornieprzestrzegania bhp
. Z powodu rażące
nie(lballsN/a odmówiono od23 osób. Dziewięwniosło sprawy do
przypadkach sąd
KRUS, pozostałe spraDziewięciu osobom
wypłacenia odszkoze względu na nietrzew rzeczywistości liczba
pod
alkoholu

ods;zko,do~vań

ewentualnej nietrzeżwości poszkodowanego w chwili wypadku .
KRUS odmawia wypłat pieniędzy
również z innych powodów. 96
wniosków rozpatrzono odmownie,
gdyż zdaniem inspektorów nie
były to wypadki przy pracy w rolnictwie. W 195 nie stwierdzono
stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.
Regułą jest, że pieniądze, które
otrzymują rolnicy po wypadku nie
idą na poprawę bezpieczeństwa
pracy, ale na cele bieżące . W
ubiegłym roku do radomskiego
KRUS zgłoszono 1255 wypadków.
Mniej niż w roku poprzednim, ale
jestto poprawa pozorna. W 1997 r.
nastąpił jednorazowy wzrost liczby zgłoszeń w związku ze zmianą
ustawy, która włączyła do osób bliskich
nie
ubezpieczonych
współmałżonków. Napłynęły zaległe wypadki z ostatnich 3 lat, bo
do takiego okresu rozpatrywane
są wnioski. Podobny wzrost liczby
źgłoszeń miał miejsce w ostatnich
miesiącach ubiegłego roku, kiedy
KRUS rozesłał do ubezpieczonych rolników ulotki informacyjne.
W ubiegłym roku spadła liczba
wypadków śmiertelnych - na tere-

nie byłego województwa radom. skiego odnotowano ich 12. Najczęstszą przyczyną śmierci są wypadki drogowe. Spadła również z
35 do 23 liczba wypadków z dzieć
mi do lat 15. Dzieci ulegają wypadkom najczęściej w okresach, kiedy
każda para rąk na wsi jest niezbędna - sadzenie i zbiór roślin
okopowych,
znlwa.
11-letni
Łukasz i 14-letni Michał kontrolowali wysadzanie ziemniaków na
sadzarce czerpakowej. Łańcuch
pochwycił rękę jednego z nich,
chłopiec miał ranę szarpaną palców lewej dłoni. 12-letni Grzegorz
prowadził krowę na łańcuchu owiniętym wokół dłoni. Krowa szarpnęła łańcuchem tak mocno, że lekarze musieli amputować Grzegorzowi palce lewej ręki.
Jak co roku najczęstszą przyczyną wypadków w rolnictwie są
upadki z wysokości - 48,7 proc.
wszystkich zdarzeń . Najcięższe
urazy powodują upadki z przełado
wanych wozów i przyczep.
12 proc. wypadków pOWOdują ruchome części maszyn, a wykonane według własnego pomysłu pilarki tarczowe do drewna spowodowały już trwałe kalectwo u wielu
rolników. Jana N. w czasie obsługi młockarni bę
bnowej pas transmisyjny
uderzył w rękę powodując jej całkowity niedowład . Przekładnia pasowa bez osłon obcięła
palce prawej dłoni u 55letniego Tadeusza D.
Udział zwierząt w wypadkach w rolnictwie stale
maleje, ale wciąż stanowią one ponad 10 proc.
zdarzeń . Wiesław W. , lat
40, został kopnięty przez
żrebaka - w wyniku wypadku stracił śledzionę .

Fot. A. Piekarski

~bigniew BĄK

Eleonora Szymkowiak wraz z
sierot z domów dziecka. Od lat pomaga społecznie Grupie Aktywnej Rehabilitacji Osób Niepełno
sprawnych w Zielonej Górze,
gdzie mieszka i prowadzi swoją
kwiaciarnię. Ostatnio pomogła
radomskiej rodzinie - matce wychowującej dwóch niepełno
sprawnych synów. Jest jedną z
12 kandydatek do finału ogólnopolskiego konkursu "Człowie
ka o Złotym Sercu", organizowanego przez tygodnik "Naj".
Potrzebującymi pomocy pani
Eleonora zajmuje się już od prawie
30 lat. W jej rodzinnym mieście
znająją wszyscy. Teraz z pomocą
przyszła aż do Radomia . - Sytuacja pani Elżbiety Loch wstrząsnęła
mną do głębi. Kobietę wychowującą dwóch ciężko chorych synów i pozbawioną pomocy ze strony władz postanowiono eksmitować. Pomyślaiam sobie, że zrobię
wszystko, co w mojej mocy, by ulżyć tej rodzinie w koszmarnym cierpieniu - mówi pani Eleonora.
mężem wychowała czwórkę

...

Chciała

i udało się . W Stowarzyszeniu Pomocy Mieszkaniowej dla
Sierot w Poznaniu - Baranowie zdobyła dla młodszego syna pani Elż
biety wózek inwalidzki. Jest w stałym
kontakcie z radomską rodziną i z ża
lem i zdziwieniem stwierdza, że ten
wózek to jak na razie jedyna konkretna pomoc, jaką uzyskali.
Przekonuje, że nawet najlepsza
opieka w speCjalistycznym zakła
dzie nie dorównuje macierzyńsk iej
opiece i wychowaniu w domu rodzinnym, a koszty ponoszone
przez państwo na utrzymanie pacjenta znacznie przewyższaj ą te,
które potrzebne są do skromnego
życia tej rodziny.
- Jesteśmy pełni podziwu dla tej
kobiety o gołębim sercu. Mieszka
tyle kilometrów od nas, a zaintere-

http://sbc.wbp.kielce.pl

sował ją nasz los. Nie wiem, czy
kiedykolwiek będę mogła ja lub synowie zrobić coś dla niej. Ona
zresztą powtarza , że .zrobić dla
niej" to znaczy pomóc potrzebującemu - mówi Elżbieta Loch .
Zaczęło się od pomocy maluchom
w Domu Dziecka w Zielonej Górze.
Chodziła tam w każdej wolnej chwili. Gdy skończyła 30 lat, wspólnie z
mężem postanowili adoptować
czwórkę dzieci. Dziś mogą pochwalić się już dwuletnią wnuczką.
- Jestem kwiaciarką od 30 lat.

Nie
narzekam na brak pieniędzy, ale
nie zawsze tak było . Wiem co to
bieda. Nieraz w moim rodzinnym
domu zaglądała nam do garnków.
W najgorszych chwilach jednak
zawsze znalazł się ktoś życzliwy.
Ktoś , kto pomógł przetrwać najtrudniejsze chwile. Zapamiętałam
to i pomoc ludziom potrzebującym
stała się moją życiową dewizą opowiada pani Szymkowiak.
Przypomina swoje pierwsze kroki
w zdobywaniu rzeczy potrzebnych
biednym ludziom. - W pobliżu mojej
kwiaciarni jest mnóstwo różnych
sklepów. Od nich postanowiłam
zacząć . Weszłam do obuwniczego
i po prostu poprosiłam o buty dla
dzieci. Podałam ich nazwiska, powiedziałam co któremu dolega i po
chwili przede mną pojawiła się torba z 15 parami obuwia. Nie
mogłam uwierzyć, że to takie proste, a jednocześnie zdałam sobie
sprawę , iż ludzie nie są źli , tylko
czasem nie um ieją dostrzec obok
siebie drugiego człowieka - mówi
pani Eleonora . Potem były już i rajstopy, i skarpety, i żywność. Z czasem potrafiła załatwić nawet sprzęt
rehabilitacyjny, pomóc w uzyskaniu
fachowej pomocy.

...
-W

połowie

listopada ludzie przeobok mojej kwiaciami zatrzymywali się i z niedowierzaniem
chodzący

wręczam im kwiaty i
uśmiecham się do nich z daleka.

patrzyli, jak

Obok mnie kilka osób na wózkach
inwalidzkich, też uśmiechniętych i
pełnych życia . Wyjaśniłam , że ta
właśnie sobota jest światowym
Dniem Życzliwości - relacjonuje
kandydatka do tytułu .Człowieka o
Złotym Sercu". Tego właśnie dnia
swoją
kwiaciarnię
przystroiła
b iałymi balonikami, a wokół ścian
ustawiła plansze z napisami: "Bądź
życzliwy nie od święta", .Piękno
przemija, serce zostaje", .Starość
nie zaczeka i wtedy niezbędna bę
dzie pomoc drugiego człowieka".
- Uznałam, że skoro przyjęły się
walentynki , może warto spróbować z upowszechnieniem życzli
wości - powiedziała, pełna nadziei
i wiary w ludzkie złote serce.

Jolanta WALKIEWICZ
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Poznaj z nami przepisy
ruchu drogowego

Jetełl chcesz wziąć UdzIał w konku,..
kupuj .Echo Dnia' I sluchaj Radia .KIelce' w

ponIedz1111kI, 'rody I~ .
Echo Dnia będzie drukowało właściwe
odpowiedzi do pyta ń konkursowych ,
natornlalt pytania będą podawane na antenie
Radia J(lelce'mjędzygodz!n'l 14.00a 15.00.
Twoim zadaniem jest tylko wpisanie treści
pytania do kuponu konkUBOWego. przez 2
kolejne tygodnie zamieścimy 6 kuponów.
k16nI naloty wvdIIć I przyIdelć na kartę
pocztow,," następnie przysłać do Biura
Konkurau ,Echa Dnia', 25-520 KIelce. ul.
Targowa 18.
Włtód osób, k16nI pny6łą do nu karty z
przynajmniej 5 naklejonymi kuponami

rozlosujemy:
• 50% znWU na kurs prawa jazdy
• wypa1yczenla aarnoc::hodY na 1 dobę
w REI>lT Ą CAR ENIGMA
• s przętgoopoda nstwa ~

I

II.

Kupon nr 2

I

: Pytanie:........................................ :
I ......... ... .. .......................... . ... .....
I
I ............ ............................... . .....
I

I A· znoszeni. pojazdu do "" jezdni
I B · ZDQWłala Mu poiozclu w M M
• C - wpodołoda w poJJjzą Dfl1I

I
I
I
I

~
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•
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CZY IS,.NIEJE OBOWIĄZEK
SPRZEDAŻY MIESZKANIA?
Jesteśmy najemcami mieszkań w budynku będącym włas
nością skarbu państwa. Klika
mieszkań w tym budynku zostało w przeszłości sprzeda-

nych najemcom. Od dwóch lat
bezskutecznie monitujemy w
sprawie sprzedaży nam mieszkań. W jaki sposób można
wyegzekwować nabycie zajmowanego mieszkania?
Obecnie problematyka sprzedaży lokali mieszkalnych będących
własnością skarbu państwa bądż
własnością gminy jest regulowana

przepisami ustawy z 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. nr 115, poz. 741).

Fot. PAP/CAF

Robert I SonJa Ridde podczas
próby bicia rekordu świata w
długości pocałunku pod bacznym okiem Jury. Konkurs zorganizowała lokalna stacja radiowa
w Sydney w Australii w Dzień
Zakochanych, czyli św. Walentego. Warunki konkursu wymagały, aby wargi uczestników bez
przerwy dotykały się. Nie mogą
ani usiąść ani wyjść do toalety.
rekord
w
Dotychczasowy
całowaniu się - to 30 godzinl

W istocie procedura sprzedaży
(w tym także lokali
mieszkalnych) stanowiących włas
ność skarbu państwa bądź gminy
rozpoczyna się przez podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości
przeznaczonych
do
sprzedaży. Zgodnie z- art. 35 ust. 1
WoN. ustawy właściwy organ (jest nim
kierownik urzędu rejonowego lub
zarząd gminy) sporządza wykaz nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży. Wykaz ten wywiesza się
na 21 dni w siedzibie urzędu rejonowego lub urzędu gminy, a ponadto
informacje o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyję
ty w danej miejscowości . Wówczas
te..ż zawiadamia się na piśmie osoby
posiadające prawo pierwszeństwa
(w tym najemców lokali mieszkalnych) o przeznaczeniu nieruchomości
do
sprzedaży
oraz
o
przysługującym im pierwszeństwie
w nabyciu nieruchomości, pod warunkiem zleżenia wniosków w terminie określonym w zawiadomieniu.
Natomiast żaden przepis ustawy o
gospodarce nieruchomościami nie
nakłada na skarb państwa (gminę)
prawnego obowiązku sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy. Najemca takiego lokalu nie posiada więc w świetle wskazanej
ustawy roszczenia o nabycie zajmowanego lokalu mieszkalnego. W tym
zakresie zachowały swoją aktulaność poglądy prawne wyrażone
przez Sąd Najwyższy w wyroku z 22
sierpnia 1997 r. (sygn. akt III CKN
154/97, opubl. w OSNC z 1998 r. nr
1, poz. 18) pod rządami poprzednio
obowiązującej ustawy z 29 kwietnia
1985 r. o gospodarce gruntami i
wywłaszczaniu nieruchomości (Dz.
U. z 1991 r. nr 30, poz. 127 ze zm.).
Odwołując się do treści obowiązującego wówczas przepisu art.
21 ust. 7 ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości
(stanowiącego, iż sprzedaż lokalu
zajmowanego przez najemcę może
nastąpić tylko na rzecz tego najemcy
nieruchomości

lub wskazanej przez niego osoby
bliskiej stale z nim zamieszkującej) Sąd Najwyższy stwierdził,
iż ani z treści, ani z celu tego przepisu nie wynika to, że przyznaje on

najemcy roszczenie o zawarcie
umowy. Nie mógł także - zdaniem
Sądu Najwyższego - omawiany
przepis stanowić dostatecznej
podstawy do wykazania, że najemcy przysługuje wobec właścicie
la nieruchomości (skarbu pań
stwa, gminy) roszczenie o zobowiązan1e do złożenia oświadcze
nia woli w przedmiocie sprzedaży
lokalu . Omawiany przepis sięgał
do- uprawnień właścicielskich,
obejmujących w szczególności
uprawnienie do rozporządzania
rzeczą(art . 140 k.c.), ograniczając
Je z przyczyn społecznych w ten
sposób, że wskazywał, komu lokate mają być w pierwszej kolejności
sprzedane. W żadnym razie nie
dawał podstawy do wnioskowania, że nakłada on na właściciela
obQwiązek sprzedaży rzeczy. 00-

KOZIOROŻEC. Raz postąp inapodpowiada doświadcze
nie. Rutyna może nie wystarczyć,
a wręcz zaszkodzić.
WODNIK. Zadanie, które oderwie Cię od szarej rzeczywistości,
pobudzi wyobrażnię. To będzie
test na 'szybkość reakcji.
RYBY. lepie;, aby był to strzał w
dziesiątkę. Tak czy owak, tylko jed~ej niż

noznaczna decyzJa uzdrowi sytuację.
BARAN. W działaniach zawodo. wych ostre tempo i skłonność do
brawury. Nie przenoś tego w sferę
Zycia uczuciowego.

piero w ramach stosunku prawnego, ukształtowanego czynnościa
mi prawnymi, stanowiącymi podstawę zobowiązania (np. oferta,
umowa przedwstępna) mogło
dojść do powstania po stronie
właściciela
rzeczy obowiązku
przeniesienia prawa własności na
rzecz innego podmiotu. Powołane
poglądy prawne Sądu Najwyższe
go zachowały swoją aktualność w
tym zakresie po wejściu w życie
ustawy o gospodarce nieruchomościami.
W
świetle
tych
poglądów nie można uznać, iż nieprzystąpienie do sprzedaży lokali
(bądż odmow.a dokonania takiej
sprzedaży) narusza prawa podmiotowe najemców.
Podstawa prawna: ar!. 21 ust. 7
ustawy z 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywIaszr::zeniu njeru.
chomości (Oz. U. z 1991 r. nr 30, paz.
127 ze zm.); ar!. 35 uslawyz21 sierpnia1997~ogospodarcen~
ściami (Oz. U. nr 115, paz. 741).

IINFORl

BYK. Nie stawiaj spraw na ostrzu
Znacznie skuteczniejszy bę
dzie kompromis. Zaproponuj go.
BLIŹNIĘTA. Zadanie nie należy
do łatwych, ale jak się z niego należycie wywiążesz, może być nagroda.
RAK. Twoje zamiłowanie do
płatania figli innym, tym razem obróci się przeciwko Tobie. Chyba
wiesz dlaczego ...
LEW. Z obserwacji wyciągnij prawidłowe wnioski. Może trzeba szukać oparcia w innych niż dotąd
osobach?
noża .

Zaćmienie

w Internecie
Użytkownicy
Internetu
z
całego świata mogą Jutro obeJrzeć przebieg częściowego zaćmienia Słońca.
Będzie
ono
widoczne
w
południowowschodniej Afryce od

PANNA. Zbyt wiele stawiasz na
nie licząc się z konsekwencjami. Dotkną nie tylko
Ciebie.
WAGA. Nie stawiaj ciągle spraw .
domowych na drugim planie. Rodzina zacznie ostro protestować.
SKORPION. Nie narzucaj swojej
opinii, pozwól innym wyrazić także
swoje zdanie. Wspólne działania

jedną kartę,

zaowocują.

STRZELEC. Udane nicjatywy,
trafne decyzje - tak będziesz mógł
w telegraficznym skrócie określić
dzisiejszy dzień.

KONKURS
FOTOGRAF

MOJE MIASTO
ZIMĄ
DO WYGRANIA APARATY FOTOGRAFICZNE,
ALBUMY, NAGRODY NIESPODZIANKI
. Aby wziąć udział w konkursie należy nadesłać zdjęcie z opisem
wybranego obiektu do dnia 8 marca 1999 r.
Na fotografie czekamy pod adresem:
BIUROKONKURSU "Echa Dnia"
ul. Targowa 18
25-520 Kielce
z dopiskiem "konkurs fotograficzny"
Nadesłanie zdjęcia jest równoznaczne z przekazaniem
Wydawcy praw autorskich. Zdjęcie na prośbę uczestnika konkursu
zostanie odesłane , jeżeli zostanie dostarczona koperta zwrotna ze
znaczkiem. Najciekawsze prace zostaną opublikowane
I nagrodzone.
Wierzymy, że wspólnie uda się nam na łamach .Echa Dnia"
pokazać wiele ciekawych zakątków naszego regionu.
Miejsca, o których może nie wszyscy wiedzą, a które warte
są popularyzacji.

PromoCjo dotyczy tvlko lamo,hodov:
rOIlnik 96
zcmowlon),h od 10 02 99 do 'ZOlU wy,zerpanlO danego
modelu
nie pOlniej jednak nil do 21 02 99
.CITROEN

• loleznle od wersll Ilosc out ograniczono

KIELCE - CITROEN , ul. Korczówkowsko 9, tel.(O 41) 368 72
70/71; UDOM - DUNCAN, ul. Kielecko 90, tel. (O 48) 331 3961

Fundatorem nagród jest

"Ocena

I

?j I ] I fi lIł! ,

I'0'I'O ICItPI\B88

z Kielc, ul. Sienkiewicza 36, tel. 344-59-73/
i ul. Seminaryjska29,tel. 361-61-19
. - - -Firma oferuje usługi w zakresie wywoływania i wykonywania zdjęć
kolorowych i czamo-białych w różnych formatach, poleca aparaty
fotograficzne, lampy błyskowe, statywy, filmy kolorowe i czamo-biale,
albumy, kasety audio i wideo.

http://sbc.wbp.kielce.pl

przedsiębiorstwa

według

standardów świato
wych" to książka, w której autorzy
w sposób całościowy i usystematyzowany prezentują podstawowe
zagadnienia oceny przedsię
biorstw. Publikacja zawiera dwie
wyraźnie wyodrębniające się czę

ści . Pierwsza z nich dotyczy oceny
bieżącej działalności przedsiębio
rstwa, druga zaś jego działa lności
rozwojowej . Książka przeznaczo-

na jest zarówno dla studentów
wielu typów studiów, jak i dla praktyków, którzy na co dzibń zajmują
się analizą i rachunkiem ekonomicznym w różnych organizacjach
gospodarczych.
IMATE!

godziny 6 czasu śroldkclwoeUl
pejskiego i nad Oceanem
skim, a po trzech godzinach
wschodniej Australii.
Intemetową transm isję tego
wiska przeprowadzi grupa
skich astronomów, którzy
celu udają się do miasta
leżącego na północ od
Adres
internetowy:
I/WWN.solar-eclipse.org.
Ostatnie w tym roku, pełne
ćmienie Słońca, wystąpi 11 .
nia i będzie widoczne na
od Europy do Azji t"OIIJonllJ1"""
chodniej.
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SA&.ONl" AIII'O SJ'S1I'MU: AUGUSTÓW Rynek Zygmunle Augusle 27 alAłA POD1AS1CA DH , Oce<ln' alMYSIOIC OH , Koral' alJl&YS.,olC OH ,Marko'
~YsrolC Makro Cash aneJ Carry alllSlCO·alAU SOH,Klirnczok* allUICO·alAU Makro Cash and Carry aYDOOSZCZ OH , Predom' ayDGOSZCZ Makro Cash aneJ Carry
aYDOOSZCZ DH "Rywal" aYDOOSZCZ 'OaDON ul. Magazynowa 11 anOM ul. Dworcowa 39 CH.~ ul. Lwowska 18 CHOIN.C. DT , Ubera'
CHOUÓW ul. Wolności 29 (sklep Opal) a.~w ul. 17 Stycznia 6 GDZYN ul. GłęboJ<a 57 c.ąsrocwoWA , Billa' c.ąsrocwoWA DT,.Merłwry" na&.40 ,Market EIzam'
.L8&.40 CH "GileJii Kupców tulawskich' ODMUIC ul. Targ Węglowy 6 (,zbrojownia") GDANSI( OH ,5ezam" ODYNIA OH "Baloty'" GDYNIA Hala Targowa ul. Wójtc Racłtkego 36/40
ODYNIA oau»wo Trójmiejskie Centrum Handlowe "Klif' OUWIG ul. Dubois lO/Zwycięstwa 4N0G6W Supermarket "Jntermarche" GOUÓW WlnlCoPOUICI OH ,Arsenał"
GOJłZÓW WlKlCOPOI.SICI ,Hit" GłłUDZJ4.DZ CH "Real' IBDlIA GÓIIA ul. 1 Maja 27 I....",. GÓIłA ul. Długa 4/5 1CJWSZ "Hit" ICAJOWJa ul. 3 Maja 13/róg Stowowej
ICAJOWIG CH " TTW Dom i Ogród" ICBG OH ,.Pvchatek' ICJB.CS Kino ,Ramantico" ICOłOłIItDO OH , Brym" ICONIN ,MiniMal' ICOSZAUN Hipo Market ICOSZAUII SDH , Saturn"
ICOSZAUN CH , 8erti" 1CIłAIC6w , Billa' 1CIłAIC6w , Carrefour" ICUlCÓW "Gigant" 1CUlC6w ' Hit' 1CaAlC6w Makro Cash and Carry 1CJtA1C6w "Wanda'
ICUKÓW 5DH ,Jubilat" ICW.DZY'II ul. Piłsudskiego 45 "'ONlą "Megasam" ....ZNO ul. Wolności ~ Wa'N , Rea/' lUa,UN DT , Centrum' lU....N "Super Marłcet Nova"
lU UlI Makro Cash and Carry U»MŻA ul. Senatorska l &ÓDZ OH , Rarytas" &ÓDŹ ,Billa' &6DZ DT , Saspol" &6DZ CH , Carrefour" &6DŹ Makro Cash and Carry
NOWY' 54CZ ul. Jagiellońska 1611OWY' .,BO OH , Gorce' OUZTYN DT "Dukat" OlSZTYN CH ,Manhattan" OUZTYN MHT "lalorzan/co" 01'0'" SOH Opolanin'
~ OH ,,!miar"
WlBlCOPOłSICI ul. Kolejowa 5 PłU OH "Merkury" NOCX CH ,~ POZIIAŃ "Panorama' Halo Górecka POZNAŃ Makro
and Carry
POZIUUI ETC Swarzędz I'OZNAII Selgros-Rondo Pasaż PlłZWYA OH "Szpak" PUłAWY' SDH "POWIS!e" PUłAWY OH "Zdemar" UDOM OH "Sezam" UDOM ,Bi/Ia"
aYBNIIC Makro Cash and Carry aY8M1C Hipermarkeł "Real' azuz6w CH "Europa 1/" SI.IH.G ul. Woi#owa 2 SlCAlłtYSlCo-lCAM.BlNA SDH "Bartek" Sł:Uf/ISIC CH " woIwIski"
SOSNOW'.C OH , Supermarket" SOSNO_C Makra Cash and Carry ..,BOOAaD ODAlISK. OH , Kupiec" SUWA&ICI OH ,Arkadia'
SZu.e." Makro Cash and Carry SZa.ClN DH "Ocłzjeżowiec" SZu.e'N CH , Real' .,..,,01JlłD0 OH "Dzikowiak" rA.aN6w OH ,Świt"
JOauli OH "Flis' roauli CH , Filmar" roauli , miniMaI'" ITCNY ,Allkauf' WAUa%YCH DT ",Centrum'" WAłł.SZAWA ",Centrom 8emowo'"
WAaSZAWA ",Carrefour" (CH ",Targówelć') WA.UZAWA ul. Kofsiso 2/4 (,Autoparts' ) WAJfS%AWA "Hit" (SIelawo) WA.UZAWA ",E.I.ederc" (Ursynów)
WAUZAWA DT "Wola'" WAaSZAWA Al. Jerozolimskie 11/19 (vis a vis DH ' Smyk") WAaSZAWA " Towarowa 33 Corporation '
WAUZAWA ",Zocar"', ul. Pożarowa/Jagiellońska WAaSZAWA CH ", Promenada'" WAaSZAWA Mokro Cash and Carry (Ząbki) Sprzedaje samochody
WUDaOWO DT ,JanIer" Wł:OCUW.K DT " Wiś/anin'" WIł~W DH ,Marino'" WlłOCUW DH "Kameleon'" WIIOClAW Makro Cash and Carry
WJtOCUW DH , Sa/pol'" ZA81łZ. Makro Cash and Carry ZAMOSt OH ",Tomasz" ZlnONA G6u Al. Niepodległości 12
DIlE\IWO()

osm6a:

eaJ.

AlCE ul. Grzybowska 32, .00-863 Warszawa
Zapraszamy na naszą stronę w Inte r ne ci e : w ww . au t os ys tem . com.p l. e - mail : i nfo @autos y s t em . com . p l

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

SWARZ

UWAGA ZMIANA ADRESU FIRMY

ROLMAX

z' PCV-REHAU

JEST ...............---

Kielce, ul. Krakowska 249, tel. 346-46-60, tel.nax 346-46-61

rWJ

- - Producent-P:.lcth.i<:bjorst'Ą'I)
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ICToa

Dealer Zakładów Akumulatorowych
"ZAP" PIASTÓW S.A.

oferuje akumulatory - hurt, detal, fabryczne ceny
Ponadto:
- części C-360
- części C-330
- ogumienie

Kielce, ul. Skrajna 86
ł
(teren "CHEMADlNU")
tel. 366-20-73, 345-32-92 do 93

HURTOWNIA FABRYCZNA
ZELMER INIEWlAnóW

- akcesoria (łożyska,
pierścienie. węże)

-

części

do maszyn rolniczych

SPRZEDA! RATALNA

GOSM/X

Kielce, ul. Górna 9
tel. 343-11-58

* suszarki do włosów
* okapy kuchenne
* czajniki elektryczne

* odkurzacze
* krajalnice
* kawiarki
* malaksery

* maszyny do szycia

~ żelazka

* telefony

SprzedaJ w cenach hurtrJwych
ZBpraSZ8tnY W godz. 9-17

G!,......
•
S

Specjalny katalog
~ Swarzędza SA

I Do dwuletniego policealnego studium zawodowego na
kierunki:

w Rzeczpospolitej
4 marca 1999 roku
oraz
w Świecie Kobiety
23 marca 1999 roku.

1. Technik administracji (specjalność obsługa celna)
2. Technik administracji (specjalność obsługa ubezpieczeniowa)
Nauka w studium odbywa siC( w systemie dziennym i zaocznym

CARMINA

Parlciet, parapety,
mozaikę kupisz
Najbliższe

sklepy firmowe

SWARZĘDZ

na raty

MARKET:

.~

• jawor od.JOzł do 68 złI1 mkw. z VAT
-buk od 19 zł dO 93lł11 mfco,y~.l VAT
• mozaiki od17 zł dO 39 złIt'm kw; zVAT

MEBLE NA LATA

Jeśli nie masz

bez zobowiązań,

a chcesz mieć
zapewnione życie
o wysokim standardzie,
luksusowe warunki
mieszkaniowe
oraz wysokie
wynagrodzenie

to
zapewni Ci je
samotny
przedsiębiorca
Fotooferty nr 0-2298
wraz z CV i nr telefonu
kontaktowego składać :
Biuro Ogłoszeń
"Domena" 30-529 Kraków,
ul. Józefińska 21/1

Zarząd

Gminy w

Ochrony Fizycznej
Informacji udziela sekretariat szkoły:
Kielce, ul. Leopolda Staffa 7,
tel. 331-31-11 w godz. 9.00-14.30

FRONTY
PARAPETY wewnętrzne
LJ~TY
IIII
P
dekoracyjne,
meblowe od 7,99 m2 "

'I;.

z pełnym serwisem usług stolarskich!

Składy fabryczne:

Radom' Chorzowska 3 • tel. 048/34004 30 • fax 048/3400431
Kielce' Łódzka 308 • tel. 041/3462082 • fax 041/346 20 83

Zakład

Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
Oddział Terenowy w Rzeszowie

Zagnańsku
I.

przetarg nieograniczony na:

(Kielce, ul. Artwińskiego 3. tel. 041 367-43-19.367-42-44)ci

Sprzedać lub wydzierżawić w drodze przetargu nieruchomości
rolne pochodzące z Gospodarstwa Rolnego w Czyiowie Szla-

checkim:

* opracowanie zmiany w miejscowym planie og61nym

zagospodarowania przestrzennego gminy Zagnańsk,

1. Działki ewidencyjne obrębu JÓzefków. gmina Zawichost
o nr 448/3, 449, 450. 451, 452, 453, 454, 205, 35/2 o łącznej powierzchni 72 ha.
2. Działki ewidencyjne obrębu Czyżów Szlachecki, gmina Zawichost
o nr 15/46. 15/61 o łącznej powierzchni 1.64 ha.

II. Wydzierżawić w drodze przetargu nieruchomość rolną zwaną
"Zakład Rolny w Czyżowi e Szlacheckim" jako działki położone
w obrębie Czyżów Szlachecki, gmina Zawichost o nr 1/5, 5/5, 6,
7/4.90,16,17/2,18/2,20,30,32,33,34,38,41,42/1 ołącznej powierzchni 260,07 ha.

* budowę chodnika z płyt chodnikowych wzdłuż

drogi powiatowej w msc. TumIin Dąbr6wka,
odcinek od Hm 5+45 do Hm 9+93
zgodnie z dokumentacją budowlaną,
* wykonanie prac adaptacyjnych w pomieszczeniach

poradni dziecięcej w Ośrodku Zdrowia w Zagnańsku.
Materiały dotyczące ww. przetargów można uzyskać nieodpłatnie w sie-

dzibie Urzędu Gminy w Zagnańsku. pokój nr25 w godz. od 7.00 do 14.30.

w

skład nieruchomości wchodzą budynki: administracyjny, socjalny,
gospodarcze. obora. stajnia. suszarnia zboża. warsz1aty. magazyny
i inne.
Szczegółowe informacje o ww. nieruchomościach można uzyskać
w GAH Kurów, tel. 8691-404 lub w Oddziale Terenowym Agencji
w Rzeszowie, tel. (Q.-17) 62-64-77.
lII/'I

II/699S

http://sbc.wbp.kielce.pl

Diagnostyki Obrazowej

Świętokrzyskiego Centrum Onkologii

informuje, że zamierza

ul. Spacerowa 8
ogłasza

,-

w Składzie Kielce
ul. lazy 37, tel. 345-44-84

m Na kursy I i II stopnia na licencję Pracownika

. BL"Jlykuchenne, pokojowe; biurowe,
H
łazienkowe, barowe, lady: ..
wstęgi, drzwiczki,
~
szuf/ady. ..

ukończonych 30 lat,
jesteś atrakcyjną,
dyspozycyjną kobietą

~

roi i'

. jesion Od50Z\ do 107 zllfl\)!tYf.ZVAT

Bezplatna infołinia: O800 120 301, Internet www.swarzedz-sa.com. pł

II Do studium eksternistycznego o kierunku:
l. Technik administracji z dodatkowym przygotowaniem w zakresie
_ obsługi celnej i obsługi ubezpieczeniowej

~

l:rd,1i od 50 li cIo 100 zllt m~~ VAT

KIELCE, ul. Jarzębinowa 3
KRAKÓW, ul. Wadowicka 8A, pawilon MIX
RADOM, ul. Królowej Jadwigi 21
RZESZÓW, ul. Hanasiewicza 10

PRYWATNE POUCEALNE STUDIUM ZAWOIIIIII
"DRUKTUR"
ta·
og sza nabor
na semestr wiosenno~etni 1999 r,

wykonuje badania z zakresu radiologII klasycJ/l
(zdjęcie klatki piersiowej, urogra flęl
wlew kontrastowy I Inne),
I
usg, w tym usg Dopplera naczyń, mammograf 4'
komputerową tomografię, magnetyczny
o'"
Badania wykonuje się codziennie przez 24 godziny na d
po przystępnych cenach.

Firma zatrudni
młodą i uczciwą osobę
z wykształceniem min. średnim
na stanowisko

szefa magazynu
wKielcach

I

Oferty: Firma Marketingowa Zdzisław Kaja
32-020 Wieliczka, ul. Modrzewiowa 35

;ie
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naszywać

magia, walentynkowe tango i oberek z przytupem

BYL WIELKI BAL!
niedzielny poranek goście poże
gnali karnawał '99. Tej nocy nie
zabrakło niczego - ani walentynkowego tanga, ani świętokrzy
skiego oberka, ani nawet czarnej
magii w wykonaniu przystojnego iluzjonisty.
Poloneza czas zacząć - oznajmił
wodzący rej zabawie dziennikarz
Radia .Kielce· Tomasz Woś. Korowód taneczny poprowadzili poseł

cekiny na jedwab, a na
strój dla królowej .
Najlepiej z tymi typowo kobiecymi
konkurencjami poradziła sobie Teresa Wójcik, która tym samym
otrzymała koronę królowej karnawału '99. Pani Teresa uszyła kreację z serduszek podkreślającą kobiece wdzięki. Kandydaci na króla
balu też nie mieli łatwego zadania.
Panowie Arkadiusz Kamiński , Waldemar Biesaga, Władysław Śliwi
ński, Mateusz Nogajczyk i Ryszard Białacki najpierw dmuchali
w baloniki, potem majsterkowali
przy żarówkach , a na końcu musieli wiązać krawaty. Mistrzem w
tych męskich konkurencjach okazał się Arkadiusz Kamiński - król
karnawału . Królewiczem został
Władysław Śliwiński. Aby tradycji
końcu uszyć

Henryk Długosz i wiceprzewodniczący sejmiku samorządowego
Włodzimierz Wójcik z małżonkami
oraz Wicemiss Polonia i Miss Ziemi
Kieleckiej MiJena Talik z partnerem.
Uroczysty polonez zakończył się
toastem wzniesionym przez Henryka Długosza, który życzył naszemu regionowi i wszystkim gościom
zebranym w sali lustrzanej wszelkiej pomyślności w 1999 roku.
Tradycyjnie po raz piąty podczas
Kieleckiego Balu Roku prezydent
Staropolskiej Izby Przemysłowo
Handlowej Michał Chałoński wrę
czył prestiżowe statuetki firmom,
które osiągnęły w roku ubiegłym
, najlepsze wyniki. Wyróżnienie w
kategorii . Eksportowe Wydarzenie Roku 1998· dla Kieleckiej Fabryki Pomp . Białogon · odebrał
prezes zarządu spółki Zdzisław
Brodecki. Za .Gospodarcze Wydarzenie Roku 1998· uznano
osiągnięcia Zakładu Przemysłu

Gipsowego . Dolina Nidy" w Gackach oraz Przedsiębiorstwa Projektowania i Realizacji Obiektów Inżynierii Ochrony Środowiska "Akwedukr. Statuetki odebrali dyrektor ds. marketingu .Doliny Nidy"
Andrzej Nowak oraz prezes
zarządu spółki "Akwedukr Leszek
Wrona. - To wyróżnienie zobowiązuje przede wszystkim do tego, aby firmy z naszego regionu
osiągały jeszcze lepsze wyniki powiedział
Andrzej
Nowak,
kończąc tym samym jedyny oficjalny punkt tego wieczoru.
Rozbawionych par nie trzeba
było zachęcać do tańca , tym bardziej że pląsy zaczęły się od
wiązanki najpiękniejszych wiedeńskich walców w wykonaniu muzyków Leszka Ślusarskiego i Wojciecha Mazurczaka. Ku uciesze
romantyków zagrano również walentynkowe tanga. Melodyjne

stęp

solistki jazzowej Marzeny
Ślusarskiej, która zachęcała do tańca w swingującym klimacie przypominając takie szlagiery jak . New
York, New York·. Nic dziwnego, że
tancerze niechętnie opuszczali
parkiet, choć menu kusiło . Tym razem mistrz balowej kuchni uraczył
gości pieczarkami w śmietanie ,
schabem egzotycznym, indykiem
w porto i pstrągiem w galarecie.
O tym, że taniec to również sztuka przekonywali uczestników balu
wicemistrzowie świata w showdance Joanna Wiśniewska i Maciej Borowski. Mistrzowski duet z
Kielc zaprezentował nastrojowy
układ pokazywany podczas tanecznych zawodów w kraju i za granicą. Joanna i Maciej zatańczyli
również ognistego dżajfa , po którym goście zapragnęli pląsać do
białego rana. Ale to jeszcze nie koniec atrakcji. Wielkie emocje wywołał występ najbardziej znanego
polskiego iluzjonisty Macieja Pola,
który z pomocą swojej asystentki
Izabeli Tomaszewskiej zamieniał
kieszonkowe zegarki na dzwoniące budziki czy jedwabne apaszki na talie kart tak szybko, że nawet najbardziej spostrzegawczy
widzowie nie zońentowali się , w
czym tkwi tajemnica sztuczek.
Określany jako polski David Cop-

dziej że tancerze przywdziali zapaski i sukmany, aby wziąć udział
w konkursie. Znajgłośniejszym
przytupem poszli w tany Aneta i
Mateusz Nogajczykowie, którzy w
nagrodę za zwycięstwo w konkursie otrzymali baby-jagi świętokrzy
skie i pamiątkowe deski do krojenia chleba. Najbardziej wytrwali
goście wzięli udział w konkursie
Bractwa Andrzejowego. Grubo po
północy panowie musieli z podanych przez panie miseczek jak
najszybciej wypić piwo.
Na Kieleckim Balu Roku bawiliśmy się do białego mazura nie tylko dzięki muzykom i artystom. O
oprawę hucznej zabawy zadbali
pracownicy WDK, m.in. Barbara
Szular, Stefan Derewlanka, Dariusz Ziemba i Piotr Merwart. Pięk-

Jak na bal przypadający w walentynki, zakochanych par nie brakowało.

przeboje z lat 60. przypomniała
piosenkarka Ewa Kozieł, która zadbała

i o to, aby

również

goście usłyszeli

największe

szlagiery
ostatnich kilku Jat i piosenki biesiadne. Gorąco oklaskiwano wy-

w tej pnebijaneJ mleczami
slcrzyni była kobieta_PrreźyIa_.

Gtatulacje sldadają sobie zdobyW'cy statuetelc.
perfiełd

nie na

magik już caIkiem prywat-

życzenie pań sprawiał, że

mikały pierścionki, zapalniczki i
inne drobiazgi. Oczywiście wszy-

stkie

kosztowności

wróciły

do

właścicieli. Kulminacyjnym i zapie-

się zadość, królewskie pary
odtańczyły wiedeńskiego walca.
Nie ten taniec wzbudził jednak
naj'tlóęks:ze emocje. Najgoręcej

staJo

oklaskiwano pary, które stanęły do
oberka świętokrzyskiego, tym bar-

nie udekorowane sale domu lwJtu..
ry żal byto opuszczać, ale wszystko niestety ma swój koniec. I bal,
i karnawał. Zapraszamy za rok!
Małgorzata PAWELEC

rającym dech w piersiach punktem
magicznego pokazu było zamknięcie pani Izabełi w malej
skrzyneczce poprzebijanej ~
Iami Panowie już pęc:tz;i na ratunek zgrabnej asystentce magika,
gdy po kilku minutach okazaIo się,
że wys:zJa ze skrzyni bez szwanku.
W sobotni wieczór wybraliśmy
również króla i królową kamawaIu
w dużej mierze 23 sprawąjt.wy, W
którym znaIeźi się organizatorzy
imprezy - prezes Radia J<jek:e.
Mira Bielecka, dyrekIDr WDK Andm!i UI.win oraz redaIdDr nac:zeł..
ny .Echa Dnia- Andrzej ZaIucki.. O
koronę królowej rywaIiZDwały panie Barbara SIapek, Edyta K.anWł
ska. Edyta PI:zeuioslD, Teresa Wójcik i tajeI.llicza pań Graźyna. Nie

byIolatwo - panie~od lDia-

nia piany z

biaIek. potem musiaIy

;
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IlElCE - (ITROEN , ul. (orczówkowsko 9, tel. (O 41) 368 7
70/71; UDOM - DUNCAN, ul. (ielecko 90, tel. (O 48) 331 39 61
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W

pozostałych

praca na dwie zmiany

LABOBA70BI
BO LIKWIBAC I
Premiera "Balladyny" w kieleckim teatrze

,

NIE BOJClE
SIł;
,
KLASYKOW·
Po co nam klasycy? - może
przewrotnie zapytać po
obejrzeniu najnowszej premiery
w Teatrze im. S. Żeromskiego.
Ano właśnie po to, abyśmy mogli obejrzeć taki spektakl jak
ten, .który w minioną sobotę
zaprezentował kielecki zespół.
Wyreżyserowana
przez
Bartłomieja
Wyszomirskiego
.. Balladyna" Słowackiego potwierdza nie tylko potęgę romantycznego dramatu, ale i jego zaskakującą aktualność.
ktoś

Nie bójcie się lektur szkolnych!
wbrew temu co sądził
Gombrowicz, naprawdę zachwyca. Trzeba tylko takjak to udało się
Wyszomirskiemu, znależć właści
wy klucz do odczytania jego dramatu. Młody reżyser nie wyważał
drzwi, nie stukał cierpliwie aż mu
otworzą. wybrał własną. trochę ryzykowną drogę. Tragiczny splot
wielu wydarzeń w jego interpretacji " Balladyny· jest tylko pretekstem do pokazania bohaterów,
ich namiętności i przezyć .
Wyszomirski tak prowadzi grę
aktorów, by uwypuklić motywy
dzi ałań bohaterów dramatu. W trakcie oglądania spektaklu zaczynamy sobie zadawać pytania - dlaczego Alina padła ofiarą zbrodni,
czy Balladyna zabiła tylko dlatego,
że pragnęła bogactwa i władzy?
Reżyser nie zapomina również o
tym, że dramat Słowackiego
oprócz swojej warstwy psychologiczno-moralnej jest również precyzyjnie skrojonym kryminałem .
Spektakl nie nuży, lecz wciąga widza niczym amerykański thriller.
Budowanemu napięciu towarzyszy zaskakująca gra kontrastów i
sprzeczności. Patos i trywialność
pojawiają się na scenie równocześnie - wystarczy tylko wspomnieć
pierwsze spotkanie prostackiego
Grabca z Goplaną. Co ciekawe,
żadna z postaci nie jest tu
jednoznaczna. Przyzwyczailiśmy
się już, że Alina to biedna , trochę
naiwna, ale jakże szlachetna dziewczyna. Tymczasem postać ta w
świetnej
interpretacji
Ewy
Pałuskiej w pewnym momencie
pada ofiarą własnej pychy i niczym
nie zmąconej wiary w wygraną.
Może nie zginęłaby z rąk swojej
siostry, gdyby wprzód nie rozdraż
niła Balladyny. A ta w interpretacji
Violi Arlak to prawdziwa tajemniSłowacki ,

ca. Pragnie władzy i zaszczytów,
ale momentami zdaje się ją to nudzić. Nie ma wyrzutów sumienia,
postanawia żyć tak jakby Boga nie
było, a jednak już jako władczyni
nie potrafi wydać niesprawiedliwego wyroku. Z postacią Balladyny
Arlak zrobiła wszystko to, co zrobić można było i rzeczywiście
wzniosła się na wyżyny. Podoba
się również Grzegorz Kwas, który
postać łotrzyka Grabca buduje z
zaskakującej mieszaniny komizmu i tragizmu. Aktor .ten, który w
Kielcach występu
je dopiero pierwszy
sezon, Wyrasta na
jedną z najciekawszych osobowości. Właściwie w
spektaklu Wyszomirskiego nie ma
słabych ról- zimna,
choć przecież nie
pozbawiona ludzkich uczuć jest Goplana (Magdalena
Stużyńska), ciekawie wypada Artur
Słaboń w roli Kostryna,
przejmujący jest Pustelnik w interpretacji Zdzisława Nowickiego. Grająca
Wdowę Maria Wójcikowska na
szczęście broni swoją postać
przed tanią ckliwością. Marcin
Brykczyński zdecydowanie lepiej
wypada jako Kanclerz niż Kirkor,
który jest nazbyt sztuczny, a każde
jego pojawienie się na scenie
wywołuje śmiech .

Są w tym

spektaklu momenty na- cudownie bawimy się obserwując pierwsze
spotkanie Grabca i Goplany, niezwykłe napięcie towarzyszy scenie zabicia Aliny, przejmujący jest
również końcowy sąd - zrealizowany w klimacie dokumentalnego
zapisu, z chłodnym głosem Marcina Brykczyńskiego . Nie wiadomo
tylko, czemu służy konwulsyjny
ruch scenicznych postaci. Zdecydowanie najsłabiej wypada w
.. Balladynie· scena uczty na dworze Kirkora. Tu tempo spektaklu,
na szczęście tylko na chwilę , siada.
Słów kilka jeszcze o oprawie plastycznej i muzycznej spektaklu . Ta
ostatnia to przede wszystkim fragmenty kompozycji Henryka Mikołaja Góreckiego, które stanowią
nie tylko niezwykle dramatyczne
tło, ale i w pewnym sensie
tłumaczą przebieg zdarzeń. Scenograf Anna Popek zdecydowała
się na mieszaninę stylów - obok
średniowiecznych zbroi, mamy
skórzane kurtki, koszule z kołnie
rzem a la Słowacki , służącego
wyglądającego jak współcześni lokaje. A oprócz tego kilka prostych
rekwizytów i elementów ascetycznej scenografii. To potwierdza deklarację reżysera, że cepeliowskie
szczegóły nie mają dla niego wię
kszego znaczenia.
I jeszcze jedno - Słowacki zachwyca również dlatego, że przypomina nam jak piękna potrafi być
polszczyzna. Na szczęcie nie zapom i nają'b tym również aktorzy.
Agata NIEBU DEK
prawdę wspaniałe

W Przychodni Rejonowej przy
ul. Pomorskiej w Kielcach od
dziś przestanie pracować laboratorium analityczne. Analizy
krwi i moczu będą wykonywane
w placówce przy ul. Dalekiej.
Nie wszyscy są z tego rozwiąza
nia zadowoleni.
- Teraz mam do przychodni 10
minut, a na ul. Daleką to będzie
cała wyprawa - zadzwoniła do nas
czytelniczka. - Jestem w ciąży i
mam kłopoty zdrowotne, więcczę
sto muszę robić badania. Na naszym osiedlu mieszka wiele starszych ludzi i dla nich pokonanie tego dystansu będzie kłopotliwe tak
jak i dla mnie. Reforma służby
zdrowia miała przynieść korzystne
zmiany dla pacjentów, nasze osiedle nie jest tego przykładem .

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej Cezary Goczyński od
tygodnia nie ma dla nas czasu .
Pomoc w wyjaśnieniu przyczyn
zamknięcia laboratorium zaoferował nam Zygmunt Hajdorowicz,
pełniący obowiązki naczelnika
Wydziału Zdrowia UM. - ZOZ jest
jednostką samodzielną. finansowaną przez Kasę Chorych, więc
nie możemy mu nic narzucać wyjaśnił Zygmunt Hajdorowicz. Laboratorium ma być zamknięte z
przyczyn ekonomicznych. Jeśli
zażądam jego utrzymania to dyrektor wystąpi o pieniądze na ten
cel. Z tego co mi przekazał wynika, że pacjenci nie Odczują skutków likwidacji laboratorium , ponieważ krew i mocz będą przyjmowane przy ul. Pomorskiej i

Śmierć przyszła zupełnie nie w porę

Na początku minionego tygodnia wszystkimi wstrząsnęła informacja o tragicznej śmierci
Tomasza Osmana, który zginął
w Tatrach przysypany lawiną,
prawdopodobnie w trakcie poszukiwań zaginionych dwa dni
wcześniej turystów z Pułtuska.
Tomasz ukończył kurs taternicki TOPR i uczestniczył w poszukiwaniach trójki turystów
zaginionych pod Zawratem.
Tomek był absolwentem I LO im.
S. Żeromskiego, obecnie studiował na Uniwersytecie Warszawskim informatykę oraz matematykę . Właśnie ta ostatnia już od
naj młodszych lat była jego pasją.
Do szkoły średniej dostał się bez
egzaminów, jako laureat olimpiady
przedmiotowej, a jego romans z
matematyką rozpoczął się w drugiej klasie, gdy poznał prof. Jerzego Zarembę. Tomek to trzykrotny
laureat Centralnej Olimpiady
Matematycznej, medalista zawodów w grach logicznych i matema-

tycznych oraz zwycięzca Zawodów Matematycznych Państw
Bałtyckich w Szwecji. Będąc trzecioklasistą. wraz z kolegą Maciejem Kurowskim uogólnili znane ze
szkoły średniej twierdzenie Bezouta, dzięki czemu odnieśli bodaj
życiowy sukces, zajmując drugie
miejsce w finale Prac Młodych Naukowców ynii Europejskiej w Helsinkach. Ponadto był laureatem
nagrody .Nadzieje Kielc·, a także
stypendystą Krajowego Funduszu
na Rzecz Dzieci oraz ministra edukacji narodowej . Jeden rzut oka
wystarczy zatem, by dobitnie
stwierdzić , ja~ wyjątkowym mło
dzieńcem był Tomasz.
- To był wspaniały chłopak, prawdziwy, solidny uczeń - mówi o

wychowanku dyrektor I LO Marian
Szczepanek. - Choć jego pasją
były przedmioty ścisłe, w szczególności matematyka, był niezwykle
wszechstronny. Naukę umiał go-

KIeleckie Centrum
Kultury

sowaniami - 1.. 1<~l<n.,!I ,,''VKa
chanymi górami. Tomek
był życzliwy i uśmiech n ięty,
cy dookoła niezmiernie go lubi.
wielka tragedia.
Na pogrzebie zjaw iło
stwo młodych ludzi z
byli koledzy z oodlstavvOWII
szkoły średniej oraz obecni ze
diów. łch ostatnim nr€!Zerllem
Tomasza były herbaciane
Tomek był takim wesołym ,
chłopcem. Mimo
siłku, jaki wkładał w
mainy, uczestniczył w .
nym i pozaklasowym.
mku, zabrały nam i
ukochane góry... - tak
koledzy i koleżanki ze
ławy, dodając po cichu, że
ilekroć ginie tak wybitny
można zwątpić w istnienie
wiedliwości na tym świecie .
Arkadiusz M

zapraszają

na Jedyny,
niepowtarzalny

KABARETON
Kabaret niezwyk/y! Uprawia szt\)kę rozśmieszania pozwalając sobie
na luksus nie ulegania gustom'publiczności. To publicznośĆ ul:
gustom KABARETU .POTEM". Występ w Kielcach jest OSla
szansą spotkania z nimi. Dokładnie 30 czerwca 1999 rokU
zielonogórski Kabaret .Potem· przestaf'lie działać. .zakoń~
budowę pięknego domu. Dalej byłoby to dokładanie ~leżYCZÓ\l
'i krasnali" - Władysław Sikora - reżyser i autor więkSZOŚCI tekst
Naprawdę szkoda...
" •• rA
JOANNA KOŁACZEWSKA, LESZEK JANEK, DARIUSZ fV'JV',.,
ADAM PRENAL, MIROSŁAW GONCARZ
.Na przekór dostOjnej powadze sal koncertowych, na przet/J
nu1ącej codzienności życia muzyków, na przekór zaprzysl '
melomanom i na przekór fanom rocka, rapu czy muzyki pop, . _kę
boją się klasyki jak ognia. Potraktowaliśmy naszą Matkę MULI"
z żartobliwą ironią. I jesteśmy pewni, że się nie obrazi"
caJta

Grupa Mo

FILIP JAŚLAR - skrzypce
MICHAŁ SIKORSKI- skrzypce
PAWEŁ KOWALIK - altówka
ARTUR RENlON - wiolonczela

IRBN&IJSZ

rozbawić łez

słowa!

KroS~

czyli. .. jak
do
bez jednego
IreneusZ
jedyny w swoim rodzaju, nie sposób go podrobić. polskach~
kabaretowa nie miała jeszcze takiego wykonawcy. Za G~
publiczność i najbardziej wymagających jurorów. OtrzYma/priX
Prix XVI Lidzbarskich Biesiad Humoru i Satyry, Grand kie9"
Przeglądu Kabaretów PaKa w Krakowie, Grand Prix Maz urs
Lata Kabaretowego .Mulatka· ...

7 marca, godz. 18.00
Kieleckie Centrum Kultury
Informacje i bilety: KCK, tel.
Zdjęcia:

http://sbc.wbp.kielce.pl

A. Piekarski

344-90~54

WALENTYN KI • WALENTYN KI • WALENTYN KI

1999 r.
lecż zobaczyć ją trzeba . Dla Miżyczenia z
walentynkowej
chała Sadowskiego od Agi.
poczty "Lider Marketu" i "Echa
• Miłość nas zmienia. Miłość nas
Dnia"
wci ąż wspiera, wiesz, że Twoja je• Wszystkie,go najlepszego z
stem , a Ty jesteś pierwszy. Miłość
okazji walentynek dla Małgorzaty i
nas kruszy i nas przeraża , gdy jest
Jerzego Berczyńskich .
coraz głębsza i gdy się przeradza
• Najserdeczniejsze życzenia z
raz w wino, raz w popiół. Pawłowi okazji walentynek dla Małgorzaty
Anna.
Berczyń skiej od znajomego wa• Jeśli szukasz ucieczki przed
lentynkowego ,Skrzata'.
światem i zamykasz się w samym
• Jeśli zgadniesz kto to taki Kosobie, to pamiętaj. że miłość jest
cur, to dostaniesz dwa buziaki, jepo to, by dać ją drugiej osobie. Miśli zgadniesz, że to ja, to dostaśkowi - Magda.
nieszjeszcze dwa. Dla Kuby Miku* Najukochańszej naszej pani
szewskiego - M.K.
kierownik sklepu ,Lider Market" nr
• Wszystkiego najlepszego w
Dniu Zakochanych dla Małgorzat
8 Jolancie Salus i Agnieszce
Marks moc życzeń . Zawsze oddaki Zając życzy zawsze kochający
ni i wierni Walentyni.
Michal Stachowicz z Vc.
* Jesteście dla mnie powietrzem,
• Wszystkiego najlepszego w
Dniu Zakochanych dla Olgi Hans
słońcem, wodą i moim życiem! Agi:tczy zawsze kochający Mariusz
nieszce, Karolinie i żonie Ewie Gutkowski ze Szkoły PodstawoPiotr.
wej nr 30 w Kielcach.
.
* Oddaj serce swe sercu, co Cię
• Serdeczne pozdrowienia- wazawsze chce. Kochający mąż
lentynkowe dla dziewczyn z Vllc w
Piotr-Ewuni. W20 rocznicę ślubu .
SP 30, tj. Kamili, Magdy, Kasi,
* Miłość to wolność zakuta w kajAgaty, Eweliny, Ewy i Magdy M. od . dany. Ty kochasz, a nie wiesz, czy
kolegi Michała.
jesteś kochany!!! Dla kochanego
• Wszystkiego najlepszego w
Zol bacha od nieznajomej z dyskoDniu Zakochanych Oluni BeJczoteki z ,trzydziestki".
wskiej życzy zawsze kOChający
* Na każdym miejscu i o każdej
Kamil Sylwar z Vc SP nr 30.
dobie, gdziem Z Tobą bywał,
gdziem się z tobą bawił, zawsze i
• Wszystkiego najlepszego w
Dniu Zakochanych Anetce-Kowal- . wszędzie będę ja przy Tobie, bOm
skiej życzy zawsze kochający
wszędzie cząstkę swej duszy zoŁukasz Fąfara z Vc SP nr 30.
stawił! Dla kochanej Ewy od bli• Nie obiecuję Ci wiele, bo tyle
skiej osoby.
prawie co nic. Najwyżej wiosenną
* Przesyłam całusy gorące jak
zieleń i pogodne dni. Najwyżej
słońce, prawdziwe jak ja , pełne
uśmiech na twarzy i dłoń w potrzemiłości i tylko dla Ciebie . Mateubie. Nie obiecuję Ci wiele, bo tylko
szowi Ch. - Monika.
po prostu siebie. Twój Dziubek.
* Nie wterz oczom, co błyszczą
• Twoje sny odbijają się w'PIomyjak gwiazdy, nie wierz ustom, co
ku świecy, choć wokół nas szaleje
szepczą wyznania. Oczy smutne,
burza. W Twoich ramionach znaja usta milczące są najlepszym doduję ukojenie. Przyciąga nas do
wodem kochania!!! Dla kochanych
siebie sila przeznaczenia. Miłość
Kamińszczaków - pokręcona koleżanka.
.
jest jak wino. Im dłużej jesteśmy
razem, tym mocniej Cię kocham.
* W dniu walentynki przynoszę
Piasek w klepsydrze przestaje odnowinki, że serce moje jest na zamierzać czas, gdy wypowiadam
wsze Twoje. Takie wyznanie przyjsłowa : kocham
Cię!
Jesteś
mij Kochanie, a potem niech się co
połówką mojej całości. Najukobądź stanie! Z gorącym sercem
chańszemu Michałowi W. - Twoja
dla Karoliny Kojac.
Kinga M.
* Myślę sobie każdej nocy, żeby
• Przesyłam Ci Kochanie serce i
Tobie spojrzeć w oczy, lecz próżne
slowa wierności, życząc niech
moje marzenia, to przesyłam poszczęści e na zawsze w Twoim
zdrowienia. Rafałowi Wilczyńskie
serduszku zagości. Michałkowi C.
mu gorące buziaki śle ... Ty wiesz
. Paulina Ł.
kto!
• To ja i moje serce piszemy ra* Czasem wystarczy chwila, by
zem do Ciebie. Jeżeli zgadniesz
się poznać, lecz nie wystarczy ży
kto pisze, będziemy
siódmym
cia, by zapomnieć . Adamowi WiIniebie. Dla Dominika K. od Marty
czyńskiemu moc . uści sków śle
K., Oli L, Agaty D., Patrycji W.
Walentynka.
• Serce macie po to, by kochało
* Nie szukaj serc wielu , jedno
ludzi. Niech więc w Waszydl sermiej tylko wybrane i ono przez Cieduszkach miłość się obudzi. Dla
bie niech będzie kochane. KochaMarty K., Oli Ł. , Patrycji w., Agaty
nej i niezastąpionej Monice JagielO. od Kamila S. , Patryka G. , Łuka
skiej - Walenty.
Sza B., Michała O.
* Wierzę w szaleństwo , okręty
~
Kochanemu PawIoWi Dulębie.naj
płynące w mrok i... w nas. Iron Mai"'f"'Le życzenia walentynkowe przeden.
~ l3Nsze pamiętająca Luiza S.
* Ktoś Cię pokochał , świat nagle
Kochaj, bo cóż warte jest życie
zawirował, bo ktoś Cię pokochał
bez mi!ości. Lecz najgorszy ból to
na dobre i na złe ... Dziewczyna z
kochac bez wzajemności. Dla
piegami na nosku.
c~oPców z SP nr 30.
* Nie wiem co będzie , ale wiem
~~j, bo cóż warte jest życie bez co było i wiem, że to zostanie w
m""'>U. Lecz najgorszy ból to kochać
nas. Marcelowi - Walentyna.
~ wzajemności. Michałkowi C. * Miłość - cóż to znaczy? To takie
~ Walentynka.
wielkie słowo. Co dzień rozumiem
· Dla kOChanego Łukasza Tomoje inaczej i jego sens odkrywam na
nla, który na zawsze pozostanie w
nowo. Dla mojej ,Fruzi" - Gizbern.
mo·
Imserduszku, od osoby bardzo
* Są ludzie i chwile, o których się
d?brze Ci znanej .
nigdy nie zapomina! Z okazji was Gdy byliśmy blisko siebie, ja
lentynek moc gorących uścisków i
:Jrzała~ na Ciebie, zobaczyłam
gorących życzeń ś l e oddana Ci
· zy Twe I chcę zawsze patrzeć w
osoba. Ani Staniec śle walentynkę
nie. Onieśmieliły mnie usta Twe
$więty Walenty.
~y
'
'
chci SPOjrzałam
drugi
raz ,
* Dużo zdrowia i szczęścia w
stkoałam pa.trze~ cały czas. Wszymiłości. Kochanemu mężowi Tosław w Tobie piękne jest, każde
maszowi - Ania.
.
gnieo, ~ażdy gest. Za ten list nie
* Moje życie to Ty. Pamiętaj - koCi waj Się, bo ja bardzo kocham
cham Cię za to, że jesteś . Drogieza~ Dla Mate~sza. Sitarskiego od
mu mężowi gorące serduszka
• NSze kOChającej Walentynki.
przesyła Walentynka B.
tyc :: n.auczyła mnie marzyć, księ* W Twoich ramionach pragnę
ml~hem darzyć. Deszcz namarzyć . W Twoich ramionach praUCzyI mnie szlochać a Ty nauczyłeś
gnę śnić. By Cię nigdy nie utracić ,
mnie k h
'
skie oc ać. Mateuszowi Sitarby na zawsze Twoją być. W Dniu
• pmu .- na wieki zakochana.
Zakochanych życzę Ci, Kochanie,
nej nOwledz, że mnie kochasz i indużo zdrowia, szczęści a , miłości i
daw~~ masz prócz mnie. Nie zasamych słonecznych dni oraz że
~ kdcsercu rany, przecież wiesz, byśmy byli zawsze razem . Dla mojego kochanego przyszłego męża
siaka ~~ Cię· Dla Adama Ole• Że - 1~la .
Grzegorza Skrzyniarza od bardzo
Ócz gnaj kOChany, wszystko skokochają~ej przyszłej żony Agusi
.
.
Czasone - razu mlesz
najwyższy
Ptasińskiej.
Zbry ' WSZYstko piękne kłamstwem
* Ale ten czas szybko leci! Walen'Wy s~:ne, ~znałeś życia fałszy
tynki po raz trzeci! A my wciąź nie
brzydko k. WI~S~, może nawet to
mamy dzieci. Kochanej Ewuni lałam ł z maje) ~trony, że zdepArtur. PS. To był tylko żart .
wtedy we nadZieje. Wiesz, byłam
* Na górze róże , na dole fiołki, my
Clę k~~lona ~owiadając, że
s i ę kochamy, jak dwa an i ołk i. Z
InJd . am. Miłość, mój miły, to
najlepszymi życzen i am i dla P.M.
, nie sama przez siebie cud ,
od Bartka Brożyny.

w

• Najlepsze życzen i a z okazji walentynek dla dyrektora Roberta
Gaszyńskiego od załogi "Lider
Marketu' z ul. Manifestu lipcowego.
• Łukaszowi Czarneckiemu najserdeczniejsze życzenia walentynkowe składają Jolka i Stasiek.
• Mariuszowi Czarneckiemu moc
życzeń
najserdeczniejszych
urodzinowo-walentynkowych
składają Jolka i Stasiek.
* Najdroższe Serduszko! Wszystkiego najlepszego, spełnien i a
marzeń i cudownej przyszłości
przy moim boku życzy Twój kochający Cię Zadarciuszek.
• Wspaniałym dziewczynom z
•Lider Marketu' Jędrzejów wspaniałe serduszka walentynkowe
przesyłają wdzięczni klienci - Marek S., Włodzimierz 1., Lech W.
* Zakochana dziewczyna składa
życzenia wszystkim zakochanym
chłopcom z Kieleckiego.
* W dniu tak uroczystym jak 141utego wszystkiego najlepszego
składa Dorota - Waldemarowi z Nizin.
* Najukochańszym chłopcom z
,Lider Marketu' Jędrzejów walentynkowe życzenia przesyłają zauroczone wielbicielki.
* Miłość nie czeka na nadzwyczajne okazje. Wykorzystuje mało
znaczące . Nie trzeba szukać ludzi
z latarnią w ręku, ale idąc za
głosem serca. Ponieważ ich serca
można
otworzyć tylko
przez
miłość . Dla Roberta T., najdroż-

• Najserdeczniejsze pozdrowienia dla ochrony, czyli Staszka,
Janka, Staszka , Wiesia; przesyła
jedna z kasjerek. PS. $mieszni jesteśc ie .

* Serca pragnij jednego. Serca
i gorącego . Serca , co
zawsze Ciebie zrozumie. I co na
wieki pokochać umie. Dla cukiereczka - Dorotki S. od zawsze kochającego Michała M.
• W Dniu Zakochanych, w dniu
Walentego serdeczne życzenia
dla Rafała M. od Twojej dziewczynki.
• Jeśl i chcesz kochać - kochaj .
Jeśli chcesz rzucić - rzuć . Lecz
moje serce będzie wołać : ,Kochanie wróć'. Raz tylko serce kocha .
Raz tylko miłością tonie. Raz tylko
bije dla kogoś . Raz tylko - i więcej
nie. Długo trzeba patrzeć w oczy,
żeby kogoś dobrze znać. A w dodatku bardzo kochać, żeby swoje
serce dać . Dla Ł. od M.G.
• Dziękuję, że jesteś . Cudownemu Maćkowi - Monika.
• ,Kto kocha naprawdę, będzie
kochać zawsze. Gniew zamieni w
kochanie, a zdradę w niepamięć·.
Justyśce - Jacek.
• ,Łatwiej zakochać się nie kochając niż odkochać, kiedy się kocha'. Moniczce O. - A.
• Wszystkim walentyn kom z
.Fantazjusza' - Walenty. .
* Najlepsze życzenia walentynkowe dla kochanej Ani Dziedzic
przesyła zawsze kochający Sebastian.
mężnego
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czot, słod kich jak miód . Oczu kochanych , dźwię ku Twych słów.
Twej obecnośc i, czyli miłości.
Najcudowniejszemu Sebusiowi J.
z Katowic Twoja Izabela D.
* Ktoś bardzo C i ę kocha, nie powiem Ci kto. I myśli o Tobie, nie powiem Ci co. I w myś l ach całuj e , nie
powiem Ci jak. Bo tęskn i i czuje, że
kogoś mu brak. Ktoś bardzo Ci bliski, nie powiem Ci kto, lecz serce
Ci powie za tydzień lub dwa, że
ten, kto Cię kocha to właśnie ja.
Patrykowi Bysiakowi - Walentynka.
• Uwierz, po prostu Cię kocham.
Patrykowi Bysiakowi - Walentynka.
* Kocham oczy, które na mnie
patrzą. Kocham twarz najmiłszą
na świecie . Kocham usta, których
nigdy nie dotknę . Kocham po prostu Ciebie. Najcudowniejszej na
świecie Wioli P. z I LE - Marcin.
• Powinno wiedzieć serce Twoje,
jakie jest imię moje. Ten, kto pisze
jest Ci dobrze znany. Ten, kto czyta jest wciąż zakochany. Mateuszowi Polakowi - Supermenka.
* Gdy Cię po raz pierwszy spotkałem , od razu na Twym punkcie
oszalałem . Całe noce nie spałem ,
dużo o nas myślałem . Lecz się nie
spodzi ewałem , że będzie tak
wspaniale. Kocham Cię Oleńko
bardzo długo i wiem, że to nie minie. Dla Aleksandry od Roberta S.
* Wszystko można zapomn i eć ,
wolność , smutek, łzy, ale nie moż
na zapomnieć takiej dziewczyny,
jak Ty. Magdzie W. (Blondynie) tęskniący wielbiciel.
* Ile bym za to dał, by mieć C i ę
przy sobie. Lecz co mogę zrob i ć,
tylko myśleć o Tobie. Izuni D. z X
LO - nieśmiały wielbiciel.
• Ile bym za to dał, by mieć Cię
przy sobie. Lecz co mogę zrob i ć ,
tylko myśleć o Tobie. Wioli P. ze
Stoku - tęskniący P.
* Miłość jest pi ękna , lecz czasem
zdradliwa. Ktoś bardzo Cię kocha ,
lecz wci ąż to ukrywa. Izabeli D. ze
Stoku - zakochany do szaleństwa

X.

szej mi osoby na świecie - kochająca Ewelina .
• Dla kochanej mojej eleganckiej
Justyny Koziary od nieznajomego
wielbiciela . P.B.
• Dla Jarka Bąka od smacznej i
kochającej ,Kici'.
• ,Żadna przeszkoda nie może
oprzeć
się
przezwycięża

miłości.

Miłość

wszystko· - William
Shakespeare.
Dla
mojego
kochanego M i chałka C. - Paulina

Ł.

• , Człowi ek jest stworzony z
m iłości i do miłośc i' - Adolf Kolpi ng . D l awspan i ałegowychowaw

cy Grzegorza Zarzeckiego od
dziewczyn z Technikum Odzieżo
wego z kI. IV T01.
* Kochanemu ,Węzełkowi" wszystkiego, co najlepsze życzy stęs k
niona ,Bomba'.
* Dla ,Bomby": Mój Ty kocie kochany. Dzisiaj walentyn ki mamy.
Obyś zawsze była zdrowa. Oby
złączyła nas m iłosna okowa. ,Wę
zełek'.

• Kochanie, serca dwa

łączące

się z sobą tworząjedną część ,

która ma nas ciąg l e prowadzić przez
życi e. Dla ukochanej Eli P. od
Krzysztofa K.
* Dla Ka rii: Nie wiem co p i sać , w
myśl ach s i ę gubię , jedno Ci napiszę , że C i ę bardzo l ub ię .
• Dużo zdrowia i sukcesów dla
przem iłego ,Węzełka " od .Klary'.
• Dla kochanego Misiaczka - na
zawsze oddany i kochaj ący C ię lizaczek.
• Miłość jest dźwi ęk i em , lecz gaś
nie jak mgła . Przyjaźń jest ciszą,
lecz wiecznie trwa! Dla Elżb i ety
Durnaś .

• Niezapomniane pozdrowienia
dla Iwony, Sylwii, Basi, Elwisa,
czyli Darka, M i chała , Mariusza i
Artka.
• Najserdeczniejsze pozdrowienia z okazji 14 lutego dla kochanej
i bardzo lubianej Ani przesyła Pupilek.
• Dla kochanych rodziców najlepsze życzen ia od Magdy Wychowaniec.

Ciąg

dalszy

życzeń

• Najpiękniejszej dziewczynie
Sylwii - przyszły mąż Jarek. Kocham C ię Sylwuniu!! !
• Sylwia - to piękne imię . Ono w
mym sercu nigdy nie zaginie. Jarek Dz.
• Mój słodziutk i Łukaszku , obserwuj ę C i ę z ukrycia, wpadłeś mi w
oko, daj znak, bo usycham z tęsk
noty. Twoja po wieki Mumia (Mumiczka).
• Dla mężczyzny mojego życia
Andrzeja z okazji walentynęk
wszystkiego naj ... Edyta.
• Dla mężczyzny mojego życi a
Grzegorza wszystkiego naj... z
okazji walentynek. Oliwia.
*
Kochanemu
Zygmuntowi
wi ązankę naj p i ęk ni ej szych życzeń
wraz ze swym małym serduszkiem przesyła Ela.
• Kochanej żonie i mamusi, naszej Ewie jedynej, dużo m iłości i
całusów - zawsze kochający Darek i Aleksandra.
• Dla naj u kochańszej mamuśki
na świ eci e od zawsze kochającyc h córek - Justyny i Dominiki.
* Kochanemu synowi M i chałowi
kochająca mamusia Krystyna.
• Zwariowanemu i wiecznie nieobecnemu na meczach Parówie pam iętająca D.
• Zwariowanej i postrzelonej Sadosi od zawsze pam iętającej Justyny E.
* Dla zwariowanego i kochanego
Misiaczka od zawsze kochającej
Justyny.
• Andrzejowi G., najlepszemu
szefowi pod słońcem , wszystkiego
najlepszego życzy Krystyna.
• Kochanemu, trochę łys iejące
mu ratownikowi z UW 2340 - trzy
zakochane kobietki E.
• Jeś li szukasz ucieczki przed
świ atem i zamykasz si ę w samym
sobie, to pami ętaj, że m iłość jest
po to, by dać j ą drugiej osobie. Dla
Wojtka Żuławy zawsze pamię
tająca Iza.
• Sebastian, czegoś mi brak, czego ś p i ę knego . Dotyku ust, uśmie 
chu Twego. Twych czułych piesz-

walentynkowych jutro

http://sbc.wbp.kielce.pl

• Kiedy tylko Cię ujrzałam, serce
mocno mi zab iło . Odtąd tylko Ciebie chciało , coś w mym sercu s i ę
zm i eniło . Mariuszowi Szczerkowi
ze Stoku - tajemnicza wielbicielka .
• Choć jestem daleko od Ciebie,
a życie jest smutne i złe , wiedz mój
Sebastianku naj droższy, że bardzo kocham C i ę . Kochanemu Sebciowi J. z Będzi na - Twoja Walentynka.
* Myś l ę o Tobie dniami i nocami.
Myślę i płaczę , bo ciężko mi żyć .
Wiem tylko jedno, że kocham Ciebie i chcę na zawsze z Tobą być.
Sebastiankowi J. (z Będzi na) Twoja Walentynka.
• Lwica senna i naga nie czuje
więzi en i a , l eżąc spogląda w oczy

lwu , panu stworzenia. On s ię zbliw grzywie i męskości, a jakaś pani patrzy i płacze z zazdrości ! Dla Bartka Stas i ńsk i ego ze
szkoły nr 15 - Twoja Walentynka.
• Wszyscy mów i ą, że traktujesz
mnie jak powietrze, ale to nieprawda . Gdybyś traktował mnie jak
powietrze, nie mógł byś beze mnie
żyć . Przemkowi Pedryczowi z
, piętnastki ' - Walentynka.
• Miłość nie wybiera . M iłość nie
pyta o wiek, lecz jeśli się zakochasz, to pamiętaj , że miłość jest
jedna, nie dwie. Dla Michała Segiety - Iza ze Stoku .
• Życie jest piękne , gdy żyć się
umie, gdy jedno serce drugie rozumie, gdy można kochać jawnie,
nie skrycie i być kochanym przez
całe życie . Dla wspaniałego przyjaciela Mariusza - lza.
• Dla najlepszej przyjaciółki Gosi
- Anka . Proszę Cię , niech będzie
tak, jak kiedyś . Twoja koleżanka
Ania.
* Ukochanym kolegom z ul. Hożej wspaniałej zabawy w tak radosnym dniu życzą koleżanki ze Stoku - Aga i Sylwia.
* Miłość jest p i ękna, lecz jak
mgła . Przyjaźń piękniejsza, bo
wiecznie trwa . Dla przystojnego
ochroniarza Tomka - od Aliny.
• Dla kochanego męża ZbyszkaTwoja zawsze pamiętająca i kochająca żona Monika oraz córcia
Dominisia.
• Kocham C i ę szalenie, niestrudzenie, przez uwielbienie i roztargnienie . Przez zapomnienie
też , jak wiesz. Jak perz, jak
chcesz i jak nie chcesz, kiedy
jesz, gotujesz i pomstujesz, kiedy całujesz , wiesz? Kocham C i ę
w locie, na płoci e , w samolocie,
po robocie i przed , jak kret, jak
Szwed, jak Motorhead i j ak babciny pled . Jak Jima Jeda , jak nostalg i ę Steda i jak Flinstona Freda! Kocham C i ę jak Al askę i , always' podpaskę , jak traktora maskę i golaskę z bobaskiem przed brzaskiem , z krzykiem i z
wrzaskiem , z zarazkiem i bez, jak
pies, j ak an i oł , bies i jak ko ń
owies. I co ty na to powiesz? Kocham C i ę j ak moj ą drogę życ i a ,
jak posadzka podłogę , jak ks i ądz
zmartwioną n i ebogę , jak joga jogę . Do diabła j uż bardziej kochać
C i ę nie mogę ! Dla Pawła Popiela
z .Kopernika " - Kociaczek.
• Weź choć na chwil ę mą twarz w
swe dłon i e . Ucałuj. przytul, niech
wi ęcej nie tęsknię . Niech moje serce nie będzi e szalone. Niczego
wi ęcej od Ciebie nie chcę. Mojej
naj ukochańszej Trusi-Milusi, którą
kocham tak, tak do końca , jak kocha s ię tylko raz.
* Dla najbardziej zwariowanych
chłopaków z zespołu , Rewanż' od
Astelixa i Obelixa .

ża , cały

PromoCio dotyczy Iylko somochodow . roczn i k ' 9B ,
zamawianych od 100299 do czasu wyczerpan ia danego
mode l u n ie poznle l l ednak n l Z do 2 1 02 99

\~~!B9.~~,

* zo I ez nI e od wers i I II ość out ogro nI ClO no

KIELCE - CITROE N , ul. Korczówkowsko 9, tel.(O 41) 368 72
70/ 71 ; RADOM - DU NCAN , ul. Kielecko 90, tel. (O 48 ) 331 39 61

KIEDY?

STRONA '14

PONIEDZIALEK

~

RPGM: 361-18-33. ~ w godz. 15.0()'23.00
w ch pcMSZBche. wgodz. 7 .OO-231lOwch ....
na od pra::y: 331-1647 i J44-30.a4. Wcnnaqa
PKS 36IHl2-79.1nbmacja PKP - ~28.

• KINO

• Pomoc psyc:boIogIczna

rI .43252
RADłO TAXI

• Teatr Im, S, Źeromakiego

~,

345-88-a8.

• teł. 34-475-00; dzień wolny.

._

• Galeria BWA ,,7JeJona"

KOŃSKIE

• tel. 368-02-93; nieczynny.

BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ
"ECHA DNIA",
ul. C~sta 1
(róg Swierczewsklego),
tel. 864-32,58, czynne 7-15.

-Informacja PKS: 864-23-19. PKP: 64-21.
42. Telefon kryzysoHy: 864-~. czynny 1622. Pomoc Drogowa: 864-24-00. POQOIowie
Ciepłownicze : 993.

F
F
~
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ZAWICHOST

F
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• Apteka .
- ul. Askenazego 2.

• KIno~"
- brak terminarza.

- ul. Mickiewicza 7. Wystawa malarstwa
Piotra Staszczyka. Galeria czynna codziennie
oprócz poniedzialków w godz. 11.00-17.00. w
niedziele w godz. 11.00-15.00.

PIŃCZÓW

• PIlJA,.Kubuś"

Telefony

STASZÓW

- .Doktro DoIiIIIr" USA, bo.• g. 16• .zatdinacz koni' USA, I. 15. g. 18.30.

Pomoc drogowa,
Kielce, tel. 331-69,20,
0602-382-693.
dr 44111

"UDER",

Kielce, tel.

-

BUSKO

AutoholowanIe • kraj, zagranica,
tel. (041) 344-21,71,
090·:z6.;ł8.06.
• _

www.complex.com.pU-europa.

TEATRY I KINA

• KIno"pegaz"

• KlNO,;J.dróf'

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

• Szpital
-lei. 864-22-61.

- brak teominaoza.

- nieczynne.

USŁUGI

KiElCE
BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ
"ECHA DNIA", ul. Targowa 18,
tel, 343-06-21, telJfax 332~,
czynne w goclz. 7.30-18,00,

• Apteka

• Apteka

JĘDRZEJÓW

- tel. 864-23-19; wystawy: Galeria .Punk!'.
,Grafika ze zbiorów BWA w Sandomierzu'.
Galeria ,Piwnice' - wystawa amatorskich PIłc
plastycznych mieszkańców Bretanii. Klub
Osiedlowy • wystawa prac malarskich arty.
stów kieleckich ze zbiorów BWA w Kiełcadt

- ul. Rynek 30.

- ul. Krakowska 3.

- brak terminarza.

_119

- Agnieszka Kopyóńska - psychoterapeuta. lekaIz. lei. (041) 362-61·95.
43140 dr

INNE

POł.ANIEC

• KIno

SpecjaI1stów ..{}meg/I"
- rejestracja 7.00-18.00. lei. (041) 366-31-

"'JELCE "\

- Informacja PKS: 868-22·27. Poradnia
Odwykowa: 868-27-33.

STĄPORKÓW

roku 2000'. Wystawy motna zwiedzać wkaż.
dy poniedziałek i czwartek w gocIz. 12.16.

• Staszowskl Ośrodek Kultury

Telefony

• KINO,.Ballada"

• Prywatna Przychodnia

15.02.1999 r.

Pokoju 4. tel. 868-30-17.

• Szpital

- nieczynne.

• Dy!ury stomatologlane

Obrońców

- tel. 868-24-66.

S DZłSZÓW

- Kielce. ul. Tatrzańska 91 (Uroczysko). s0boty. niedziele i święta - 10.00-20.00. tel.
(041) 331~.
14011M

21.34547-44.

Pogotowie Ratunkowe - 999
Strat Pożarna - 998
Pogotowie Policyjne -,997

• KINO "Kuźnica"
· nieczynne.

• Sieczko. tel. (041) 331-69-04. dr43401

686XX
dni
końca
wIeIw~
I~

• Apteka
- ul.

dr 45583

• WIzyty domowe pediatrów

~~;

15 lutego jest 46 dniem roku,
Przed nami 319 dni 1999 roku,

.45195

• Pogotowie pediatryane
· 7.00-22.00. lei. 368-46-36.

'luiTYLI(O

Imieniny obchodzą:
Jowita i Faustyn

SUCHEDNlÓW

• Pogotowie pediatryczne
- 7.0()'22.00. teł. (041) 331-14-94.

• KINO "Belweder"

,'"

• Muzeum 7Jemł Staszowskiej
- ul Jana PIMła " 17..... 864-3344; ~
cz:Iówki sIaszDwskie ze 2Iliorów Mariana JaIo.b.
czyka i MaciejaZaoętl&kiego'•.Adam Bień-dcAIu
menty. ""' ...... dellcja. ksią!Id i foIog"aIie'. _
Usłcie prace malarskie o ~ sakrah!j.Jadwigi KcIarz ze Stasmwa pl. ,Pr2ed jIbIeuszem

• Kryzysowy telemD zauCania
·861-03-72: 3nc0h0rizm: poniedziaIki i!mdy
w godz. 17-21; punki pozeciwdziaIani Jn8iI>
cy: WIorki i piątki w godz. 1&-18; ogólne paati
cIwo uzaIe2ria'I: czwao1ki w godz. 16-18.
Redalu:ja nie odpowiada za zmiany •

terminarzach.

.n;euyme.

• .,Romandc:a"
- DOl8Y DIGITAL; ,Ogniem i mieczem"

KAZIMIERZA WiElKA

pol.• I. 12. g. 8.30. 12.15. 16. 19.30.

~

-,.cudoIwórca'

I. 15. g. 15.15. ,0g-

niem i mieczem' pol .• I. 12. g. 17.3O• .Francu-

ska ruletka" fr.• 1. 15. g. 21.

• "Studyjne"

Komunikacja Międzynarodowa
"Omnia",
KIelce, tel. :us..n-ł3,
345-n-ł6.
..._

-..Masto anioI6w" USA. I. 15.9- 17•.JadUe
lIrown" USA, I. 15.9- 19.

TAJ ' OgóIn0poIska
Informacja Gospodarcza,
ogłoszenia drobne
z gazet "Echo Dnia"
z 3 ostatnich dni,
teł. 041 M-n.

• ,.EdIo"

- nieczynne.

WYSTAWY
• GaleńaBWA

-.

- brak terminarza.

- brak Ieiminarza.

BIURO REKLAM I OGŁosZEŃ
"ECHA DNIA", Hotel "Łysica",
al. 3 Maja 13,
telJfax (047) 265-45-54.
Czynne 10.00-15.00.

J4.4..&.19; Galeria BWA .Piwnice'.
ul. Lełna 7. WysIawa insIaIacJ i arantaą
przesfrzennydI artysIów biaIorusIUdI i polAidl Jl+6". Czynna od poniedziaIw do piąIIcu
w godz. 11.00-17.00. w niedziele w godz.
11.00-15.00. w soboty nieczynna_ Galeria
SWA..Ha~. ul !.dna 7 • .f'oPeolelowa
~ maIarsIIła"• .KonIrasty i sIrukIurY
wystawa auIorsta Tamary May. Galeria czynna od pOlliectziallw do piąI<u w godz. 9-15. w
soboty i niedziele niec:zynna.

, - nieczynne.

STOPNICA
• KINO"Powiew"
• brak terminarza.

SANDOMIERZ

• Galeria Fotocrafii
- ul Padeo......a.iego 12. .Drogi TeaW '96"
• cDeIclywie SIalj F. E. P_ _ _ TadeuPóMła

Man:nrowsIciego.

WaIdenaa KozlDa. Galeria czynna:: wIorek. . . . . godz.

11~17.oo.

soboty. godz.

11~11iOO.

• Kino,,1J>K"

SAMOCHODÓW "OPEL",

jr2

• POIIGJje taks6wek
- 0iMIbcM8: plac dwm:owy; .... JlB.3J.99.
ul PielllIQ -.siw: lei. J4.51~11 . uI..Io!sioIDB
lei. 331-79-19. ul .......sIIitgo: 1eI..:J66.40..40.
uL5z)o1'"
'&'91' lel.J4..48&.45;~
ul Amii Czenocnj lei. JIi8.06.&I. TAXI Dana,
ul Sz:a;1IMicza: .... J68..9IHi6.

• ome dyźmy szpiaaIi

• MmI!am~

- . . . peb:1IioIqJ6Ir ""*-lid~ "" Za-

ritt!• ..5iIIMabn lIaIszaIIa .JOrzeła f'Isud!!II&

rp. *2)dD"""""'" .GsIIńa ~ pollIoogD i szUi lItDiczEj (od jII.1CZifIu XVI .. do

19:19 rdtIJT. ~ ~ .WsPik2ewe
maasa.o poIsIIie". lbEun C2)mB alIłziorrie.
op6cz jAJliedziiMw i . . . . . . !PIL 9.QG.
16.OQ. W 1IidziEtI!~

.--

- pzyRynw 315. lei. ~14. Ebpazycje ś*: .WspóIc:zloso. smJka bI<Ma Ki&Iea:zymy". ~ CZlISIMe:: J. pradziejoM
lIIgionu ~. i .J(ieIecc:z)zna
ś",tw""ieUJ.'. Czynne CXII!:zierne. oprócz

... Iiettziraabw i ŚIÓd.. godz.. 9.00-16..00. W
niedziele wstęp....,.

• 0ddzW

- łobeum lal ~ s.1&waIIiegJ
(Oddział łobeum Naoduwega). ul Jana
PóMła R 5. lei. 344-57-92. Wy-. mae.
ńaICJw biugialiut# i liEracIIiI:h z nDłzia\.
c:zydIlał pisarza. Czynne: WbIli, ~
piitIIIi. niedziele. !PIL 9-16. .ŚIUdJ. godz..
11-18. W niedziele wstęp....,.

.

la.~{Od-

• Zabawlwwsotwa

-...,-,.:.T. . . . i~.~
c:iIIe ~• .l.*a i jI!i II'" la _ ' .
M ' ,
~-. ......... C2)mBCDdziInie op6cz ...iedziiMw. godz. 16-17.

Wsi Jtidectiej

- 0IueI< ~ ul .... PallIa. 6. ....
~. Mmunrlec:zJme-znionI~

___

.~~ywT

-...... m. c:hiqI.)CIX.w . . . . . dMlrz
~.,....

aeIb J. 8tw

.

.

M

Sllarl!l!nCZ!Jl'l'ł ... ~.g:dz.9-lol

•

GeoInp=me

- ul. 19otłJ 21. tal 361-25-37. ~
staIa: .IiOO miIonIM lał Nstarii Gór ~
lIrzysIIich'. ,.5IIaIy. lI'WIenIy i sila I ia iaIIJśtj
1<ieIoIa:zyzny'. MIZI!UiII czynne ... oiedziaIel·
. . . . . godz. &-15. WsIęp wolny.

Telefony
- SbtYeł*a: 986, 361H5·15 (czymB c::oIą
cIo:toę);JlB.7533(wgodz. 7-15,pogodz. 15"~
pcetIIftrii. ~. godz. 7.1JO.22..OO: 9óom&.
§De - 67~13. diIoaaa: PI<S: J66.ał-10. os.
~,... 331-15-41; Panac o.qp.:
3IIIHlG85, Pagoboie 6~ l<iI!Ir:efta.

_

- apIeka )(rasn2I'. up. Kopernika

• Biuro W)'IItaw Artystyanych
- GaIeńa. ul. Siennieńska 54. IeIJIax (047)

•

ApłeId

-dy1I.w c:abittJoWy - Kościuszki 7/9, cIy2w
dogocl:L23-ul. ......... ~ 75.

263-20-:48. Nieczynna.

• Muzeum HiIIł«y~

ArcbeoIogicme
- wystawy stale: ,Zabytkowe tajalse i pon:eIana tmiePowska'• .Poczet króI6w i ksiątąI
polskich wg at Baa::ia etego'; wystawy czasowe: .Dzieje 0sIrtMca ŚwięłoIuzysIóego'.
J<Iejnoly' :zhioiów przyrodnic:zych Dzieduszyckich 21! ~• .MazPe i ri1efaIy 21! mo.
łÓW Muzeun Przyrodniczego • KIakDwie'.
.Legiony PoIsIóe na Kie7ecczybIie 19141915'. Muzeum czynne:: wIorek"ilią!ek w
godz. 9-16..30. scboIy w !PIL &-14..30. niedzielewgodz.. 13:16..30.

~

- 0-600-126-226 (be2pIaIna .......).

• TeIrfoa DIDIia w KWP
-Kielce, lei. 342-99-81. pod I«rrym nmna
;ąfIaszat:.P'**ge."""",",*,,,~a

• Zesp6ł~
Rodziaie przy PZP

w Ka'ri l l. . . . . .h

- ,G6micIIoo Puzemienia. neolicie'• .Dwie
podziemne gaIeńe 1UiySlyczne'. .5kansen
wioski neoityc:znef. J. Ioporem pzez
tysiącIecia". Rezerwat czynny: wDek-sobota
.godz.. 9-16. niameIe.godz.. 11-16..

Telefony

-Kielce, ul Gn--*IzIIa 47 _.~
riałziaIi i .,.... od 15.00 do 18.00, lei.. ((41)
~ .. 345 mdzieIrie od 8.00 do 14.00.
-Ierapia iDiIzin i ~. syUIcjach
loryzysIMych. terapia rodzinzdziedliem pzejaoIiającym lWuIbIki EiI.,qr.Jalre, terapia i
...... idwo cia "*'<ł2ie1y. UsIo9 be2pIah!.

• Pmdrt KonaaJcxyjay
do ~ (baleiu'"

i Idlbusy. czynne całą dobę: 65-3&-28, BiLm

I

991. Pagoboie GaB.a: 331..:!Ih!D i 9IIl.
994. c.o.. BIIIeyane

~ WIld.~

65-23-40..

I

ECHO-TAXI, lei.. 62-11-11,
dojazd do ldienIa

1IezPtey.

I

• ApIieb

• Psyddug. pedaeJg

- ul. 1

- pIOiIIOg'I, a-:mdmoń,. lei.. 2ódiriI366-17-

41. pcriedziaI7Ii i .,.... _ godz. 15.00-17.00.

• IRa

I leio.., TeIrfoa

- dy1Iay

,..ę

USŁUGI

LEKARSKIE

~

• lrIoereI ~~
-,JIisIoo i daIoIoD" - . , -..... ~

•
ia.0daBi*et
-RePr. ul S!lnEma9D. lei.. 531-331. c:z,...
ne CIIIIziI!nnie: ~ . . . . - - - r3y
dzień, ~ ......... -.godz. 9-17.

• Kryta

,JłffZY

OWORCU",
nie pobiera opiaty za dojIad,

• ~ pomoc Iiebrsb
Iebny ~jaIiSaÓW

teł.

513-705.

słaIJch mg;IIÓII.
.~.Wz....

•

WSIIP"fłibIca+p GI6wDa

-.5ardorNerz. dóRnej fI*9aIi' .
.ApRb~

- ul. MdUewicza 11. tolll32-22-16-

POS1ÓJTAXI

- irIonnacja o "..,-1JCłI1l!Aigach medyunydI: lei. (041)342-7&-97.

_ z ~ M:dna ro.Iiet podzMiat zIoi6r

-wysaapn..$aIebv*Sliilbuitua'.

...,waIuia

-ul. SptoPrbieP<za 19. lei. 539-345, u,ma:
... oiedziaIel. . . . . . godzinach~. scboIy
i niedziele. godzinKb 10-~.

• BIM

• SqIiII!I

- tolllJ2..22~ i ~

_

Telefony

-'llilz.ytf ~~dWg(Jwdzie..

~ ~ ..... 9*Jy6w. CIItoped6..
~ badaria B<G. ZgIoszienia mdzier>.

nie _ godz. 11~oo. lei. (041) 331.$50.
'MzyIy cIoiiw:.e w godz. 14.30-22.00 (en ~
- n : ) . 11.QO.21'OO(ch .....).

Uarii

. - li'

• ,.IIeCaIOwiec'

Zaufmia

jA....... tol 34-463-56.

P~IłudmJ~

- ~' - wy-..
" i P...........

- J(ieHIw 2-«:11' pol. l 15. 9- 17. 19.

• TeIrfoa .......

• Mmoeam Hisiońi

- twa lemBIrza

godz..

- cia bIzi Z jiid*oo_n aId......... - od
poiiecłcialw do pęIIu • godz. 18.00-20.00:
tol 345-73-46 (piąIIi - ro-Et ,.....,....).

- lei. 83Z-21-47. Czynnet wDek-pią!Jek •
godz. 9-16. sct>oIy • godz. 9-15. niedziele w
godz. 1G-15, pcriedziaIoi - oW!czyme. a.aIoicIziI!ń ~ ~ stale: ..J;mIy do Sancbrierza'" - ~ pośIoicaJna ZIIiązIrom
..IaIosłi.a kaGl4 ci za z SallbiieualL

• .WołaoIJI::"

dla rodzia
maIe dziedo (G-5 lał)

- tol 346-53-11; poiiedzialli •
15.00-18.00..

- czynne:: wDek-pąIek • godz. 9-16. w
scboIy. godz. 9-15, niedziele. godz. 10-15.
... oiedziaIó - nieczynne, ~ - dzień
~ w.,-y stale: J)zieje Sand0mierza' - zIIiory z zaIRsu rmmioIIa arIysIycznego. malarstwa, fU1IizmaIyIIi. dyplomatyki
Wśród ekspoo ...... m.in. ..szachy sandamiersIIie' podotzą;a 21! schyIa1 XI wieIw.

.BWA~

Uaia 34.

JWtA

.,cbowuj;p:,m

z~

lróMIi orazanenłazyska lUUy Pl2MAsIóej Z
okn!su..pyw6w rzymsIcich mw.n.e. Wysłarf
CZ3SOIOIY. ,SanIbniaz rróędzy ...........

- Rynek 719. lei.. 832-21--41. godzin)'oIwa"cia: poioiedzialel- nieczynne. wIorek~.
godz.. 10-17. sobotHiedzieIra. godz.. 10-14.
~ pl. ~ Bień 1899-1998".

SK-\RŹ)'SKO-KAvL

- iAIlhoizm., , ..""" .... -lei. J44.39.86.
poiial ' P piąeIl.godz.. 14.00-18.00..

zm.. Grobu KsiąIęa!g>

_

• Pomoc: Donrina dla DIIed
D, Ił. S ."'«eJ
- wizyty ~ gIDnet . . . . . tal
(041) 368-48-91. KiIII:a, ul. PcAowillb 4 m.
25, uxbiei• • 16..00-22..00. soboty 10.0016-00.
_

I

"łnwazja kabaretu

nadchodzi"
Cezary Pazura zaprasza na występ pl.Inwazja kabaretu nadchodzJ~.Id6ry
odbędzie się 4 marca o godz. 17 w ZOK Starachowice i o godz. 20 w MCK
Ostrowiec.

W klubie
Osiedlowy Klub I<uIt\Iry KSM .SIoneczko· w Kielcach, ul. Romualda 3 za.

prasza dzieci w wieku 7-12 lat na warsztaty plastyczne. Zajęcia odbywają się w
czwartki w godz. 17-18.30. Informacje i zapisy od poniedziałku do piątku w
godz. 8-20, tel. 368-ffi-31.
Klub Nauczycieta w Kielcach, ul. Okrzei 9 zaprasza na zajęcia kursu tańca
towarzyskiego dla mIodzieź:y i dorosłych oraz na zajęcia klubu pus:zysIYdt
Szr:zegńk1we informacje w klubie. tel. 366-35-18.
Klub,.Polonez" w Kielcach, ul. Pocieszka 17, tel. 34-27-874, zaprasza der
rOsłych i młodzież na kurs tańca towarzyskiego oraz dzieci do udziakJ wzatt
ciach pracowni komputerowej. Bliższe informacje i zapisy w klubie.

Kurs przygotowawczy do egzaminów do szkół średnich

Ośrodek UsIug Pedagogicznych i SoqaInych Związku Na~
Polskiego przyjmuje zapisy na kurs prz:ygołowawczy do egzaminóW do 5UW'
średnich z języka polskiego oraz na kurs wyc:howawciNt kolon" i ooaziNi·1nformacji udziela OUPiS ZNP Kielce, ul. Piotrkowska 12. pok. 215,
()5.83.

DAREX - Radio Taxi,
lei.. 25-37-371, !J6.a

STARACHOWICE

_

I

- Wannaqa PI<S: 832~ AG': 83Z23-74. TeIełonZaAnia KUlu M:. a::J2..69.96,
PIanoc DnlgtMa: 8J2.39..59.., 9637. s..R
Miejsb: 9116, )..dr: 1132--41-30.

OPATÓW

• KlNO . . . . .Ie·

BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ
,.ECHA DNIA·.
Biuro 0bsIugi Prnmej.
ul. 16 Styc:zniiI2II5,

-~

.... 16-12-7.... czy... ~17.

• Apeeb

- ul. UaszakMsb 17.

http://sbc.wbp.kielce.pl

"Echo kierowców"

,

Z a c c a
a
Bardm ślisko. nocy i nad ranem.1IoIaa rgwieiZd.1ia zamieni
się • szIdanę. Nadal śnieg na
dnJgacb gmilonydI, pcaiiilłuuych
i ulicach ~ Na ....
gada gkiownych śIisIIiIt . . . , poŚ1~

Traba uważać,

Na .sióc:Iemce. WaSLaWd - Rlr
dom - Kielce - Kraków kIopoty m0że
cie mieć z podjazdem pod wzniesierE w okolicy Łącznej i BaralIOWsłóej
Góry. Z kolei jadący od Jędizejowa w
stronę Krakowa niech iczą się z tym.
że na odkrytych odciilkach trasy
mogą pojawić się śnie2ne naboje,
Podobne problemy na 1rasie nr 74
t.agów - Górno. Z kolei na drodze nr
9 Radom - Rzeszów niebe.zpieczne
zakręty i poqaz.dy w lży i Bucbch
Skaryszewskich. Trzeba zwolnić..
Wiatr nawiewa śnieg na mlgi dojazdowe do Górna. Krajna. BaikJszowWi
i ŚW. Katarzyny. Trasy wojewódzkie
sąjednak przeje2dne.
Z poważniejszymi kIopotaI.i spotkać się możecie na gminnych i powiatowych ctogach na pokJdniowym
wschodzie regicn1. Sn:zeg6ne
trudne do pokOIlClia mogą byt od-

~cji '

12.10 Ag
Kontrast)
Hecker (I

W dniach 20-21 lutego odbędzie się wycieczka szkoleniowa przewodników
z Kola .Bartek". Będzie przebiegała na trasie: Kielce - Zwoleń - Czamolas · Dę
blin - pole bitwy po Maciejowicami - Puławy - Kazimierz - Chode\ ' Annopol·
Ożarów - Kielce. Koszt wycieczki dla członków kola 20 zł, dla pozostafych ·40
zł. Odjazd autobusu o godz. 8 z placu obok Urzędu Wojewódzkiego 20 lutego.
Zapisy w biurze oddziaIu.

• Oddział Mu:zeum LiłenImry

-~ i nozawacja~PI<S: 6538-64; -.........ie: sallodoudyciętarowe
T~

• Muzeum Okręeowe
-dyn!Irqa. Rynek 10. lei. 832-22-65; Zamek.
lei. 832·J8.QI. MuzIun czynne: wIorek-piąłek
wgodz. 9-16. sct>oIywgodz. 9-15. niedziele w
godz. 10-15. poriat.ziaIIó. niec:zyme. czwartki·
dzień 1Jezpt;*ly. Wymwy stale: J(uchnia knlI&wska' - zbi6r sreber i Otr?f ewopejskiej XWXJX..wiecznej.. ,Gabinet nurńzmaIyczny"• .HOsIoria wzgolrz:azan*'-90w ikono!P"afi"•..Ekspozycja efI oogo ....CZi. prezenIUjąca kuIbJrę ......
Ieriaht Sandomiaza i LasIfDoMaIców", ..fksp>
zyqa acheologiczJliŚ - naczynia. broń, ozdoby

• KataR

• Iłaenrat i lIazeam

• TeIrfoa 2aIdimia KGP

• P ..aduictwo i . . -

• 0ddzW

- ......... H.Sia· ·

dział lbEun f&cDJwegp -lei. ~

•

• Apteka cIylurująca

• Inbmac:ja GoIIpodarcza

-tćt.TAUN/Ą lei. 94-34.

- _ęblllJ' i chin.wgjczny - CzI!rwona
Gclra.

"*-r 1, lI!f.. J4..C23.18. ~ sI:aIe: Kapa fIf-rr- ,.lNhpla ~ z XVI i XVII
.e.r..!ano UibIjsie lUIIprj!Iie iws:bolł

BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ
ECHA DNIA",
łelJfax 832-10-69,
ul. Mickiewicza 17A19, n p.,
czynne 9-15.

serialob~

Przez K

Czas rei;

Wycieczka szkoleniowa

- al. 3 Maja 6; nieczynne.

KIELCE, UL POMORSKA 53,
TEL 041 388-13:94.... - .

Studio Pi

Osiedlowy KI.ub Kultury KSM .SIoneczko" w Kielcach. ul. Romualda 3, tel. J68.
05-31. zaprasza 18 lutego o godz. 17 na czwartkowe otwarte spotkanie Kola
Przewodników Świętokrzyskich. Wykład pl.Nowe forTJPi i obiekty ochrony przy.
rody w regionie świętokrzyskim. wygIosi mgr inż. Tymoteusz Wróblewski.

• KINO

Centrum Klub Ostrowieckiej SM,
ul. Wspólna 5, I p., pok. 2,
tel. (047) 62-16:65.
Czynne 11,00-15.00.

WYPOtvCZALNIA

(17)·aus

Spotkanie Koła Przewodników Świętokrzyskich

WŁOSZCZOWA

OSTROWIK

-teł.

sza Czanectiego.

serial ani
UOPrll!:
rrowanki

• KINO ..Udecba"

• "Moskwa"

h

tel.:

Ryszrd F
00(2)01
JX)koIeń •
splIeczn"

na świeci
roagakir
festWayr
prezyden

15.411 Ro

ko1s (78i
express 1
17.50 Go
bicyst. [.
opcja 2· ,
18.50 Re
rzaki·CIJ<

za pogoc

serial prz
21.05 Za

1eIe: 0-7(
8rodą22

cyst. 23.1
leSie put

Car10s S;
1.40 TV
2.25 Misi

CO GDZIE KIEDY?

STRONA 15
TVN

Hit dnia
Zniknięcie

Christiny
Film sensacyjny, USA.
Reżyseria: Karen Arthu,..
Występują: John Stames,
Robert Carradlne, f(im Delaney, C/aire Yar/et!;

7;

RTL Nasza
godz. 20.00

nr.

"

Po podpisaniu prestiżowego
kontraktu z wielkąjapońskąfirmą
dwaj wspólnicy wynalmuJcpa()hti

wraz ze swoimi małżonkami wyruszają na wakacje. Pewnego
dnia z pokładu statku znika jedna

z żon . Głównym podejrzanym
staje się mąż zaginionej. Na zdję
ciu bohaterowie filmu.

'

6.25 Dzień dobry w TVN 6.30 Krąlka nad i
6.50 Dzień dobry w TVN 6.55 XX wiek
wedug Davida Frosta (19) - serial dok. 7.45
Bibla cia najmlodszyl:tl- stworzenie świata serial anim. 8.10 Łebski Harry (45) - serial
anim. 8.35 Conan (35) - serial anim. 9.00 EsmeraIda (118)-serialobycz. 9.50ZIota klatka
(16) - teIenoweIa 10.50 Rozwinąć skrzycIa
(16) - teIenoweIa 11.30 TeIeskIep 12.00 TeIewizjer - mag. seosaqi i rozrywki 12.30 Maraton uśmiechu -liga doNcip6w 13.00 Czas lo
pieniądz - teleturniej 13.30 Maria Izabela (30)
- serial obycz. 14.00 Biblia dla najmlodszych stworzenie świata -serial anim. 14.25Łebski
Harry (45) - serial arWn. 14.45 Conan (35) serial anim. 15.15 Szkoła złamanych serc
(49) - serial austral.15.45 CaIifomia Dreams
(47) - serial USA 16.15 NBA w TVN -Indiana
Pacers - LA Lakers (pcMt) 17.15 TVN Fakty
Regionalne 17.30 Tełewizjer· mag. rozrywki i
sensacji 18.00 Esmeralda (119) - serial
obycz. 18.55 Pogoda 19.00 TVN Fakty 19.25
Sport 19.30 Maria Izabela (31) - serial obycz.
20.00 Gwiezdne wrota (25) - serial sf USA
21.00 Portret zabqcy (7) - serial sens. USA
22.00 SupergIiny - mag. poIicWly 22.30 Fakty, ludzie, pieni<pze - mag. 23.00 1VN Fakty
23.05 Krąlka nad i 23.27 Pogoda 23.30 f'ra.
wrioj z Miasta AricN:JN (58)- serial USA 0.30
Ulica miIości (25) - serial erot. USA 1.00 Grania na ekranie - pr. rozr.

Zyłeta - film sens. USA 13.00 Tełeshopping

6.00 Kawa r::zy herbata? 8.00 Zorro (23) serial anim. USA 8.20 Giełda pO Wiad.
8.40 Prognoza pogody 8.45 Dla dzieci: limowanki (powt.) 9.05 Przygody Skippy
(17)· austral. serial przyg. 9.30 Dla dzieci:
Sludio Pingwin 10.00 Dotyk anioła (53) serialobycz. USA 10.50 Bar O Metr 11.15
Przez Karpaty: Wulkanity Wschodniej
SlJwacji 11.40 Telekomputer 12.00 Wiad.
12.10 Agrobiznes - roln. pr. inform. 12.20
Kontrasty. świat, ludzie, pieniądze 12.30
Czas relaksu 12.50 Taksówka Jedynki:
Hacker (powt.) 13.05 Powtórka z PRL-u:
Ryszrd Frełek (powl) 13.30 Ja i moje ży
de (2) Oni nic nie rozumieją, czyli konflikt
!Xlimień 13.45 Sto lat - mag. ubezpieczeń
społecznych 13.55 Reforma emerytalna
naświede i w Polsce 14.10 Komputerowa
magia kina - pr. dla młodzieży 14.35 Manifest Waynea - serial austral. 15.05 Tydzień
prezydenta 15.30 Teleexpness Junior
15.40 Rower Błażeja 16.30 Moda na sukces (787) - serial obycz. USA 17.00 Tełe8XJress 17.25 Klan (182) - telenowela pol.
17.50 Gość Jedynki 18.00 Forum - pr. pubicyst. [audiotele: opcja 1 - 0-70015011,
opcja2-0-70015012j18.45 Flesz- Wiad.
18.50 Reporter 19.00 Wieczorynka: Zwierzaki·cudaki 19.30 Wiad., Sporti Prognola pogody 20.10 Gliniarz z d!ungli (23)serial przyg. USA 21.00 Jaka emerytura?
21.05 Zagraj w neklamę - Vena 99 [audiofele: 0-7(055525) 21.15 Szopka Tyma z
Brodą 22.50 W centrum uwagi - pr. publiC)'SI. 23.10 Wl3d. oraz Sport 23.25 W inteJeSIe publicznym 0.00 Mistrzowie kina _
Carlos Saura: Flamenco - hiszp. film dok.
1.40 TV Szkoła Teatralna (powt.) 2.052.25 Mistrzowie: Jan Strzałko (powl)

daleki - serial dok. 20.00 Stulecie zwykłych
ludzi - seńal dok. 21.00 Przegląd Form
_Dokumentalnych - rep. 21.30 Kronika
21.45 Studio Sport 21.50 Nasza antena
22.00 Współcześni wojoYmicy - serial dok.
22.30 Kocham cię, życie 22.45 Cńminal
tango - pr. publicysl23.15-0.30 Blisko, c0raz bliżej (13)

POLSAT
6.00 Piosenka na życzenie. 7.00 Kto się
boi wstać? - pr. poranny 7.45 Polityczne
graffiti 7.55 Informacje poranne 8.00 Batman (16) - serial anim. 8.30 Star Tnek: Stacja kosmiczna (102) - seńal sf USA 9.30
żar~(641)-kanad.seńaloby~

10.30 Słoneczny patrol (62) - serial sens.
USA 11.30 Ochrona absolulria (1) - serial
sens. USA 12.30 Idt na całość - show z
nagrodami 13.30 Disco Polo Live 14.30
100% dla stu: gra - zabawa 15.00 Gdzie
się podziała carmen SanDiego? (31)- serial anim. USA 15.30 Ręce, kt6re leczą
16.00 Inform. 16.15 Alf (82) - seńal kom.
USA 16.45 Na południe (72) - kanad. serial sens. 17.45 Zycie jak poker (39) - tełe
nowela pol. 18.15 Świat według Bundych
(225) - seńal kom. USA 18.45 Inform.
18.55 Prognoza pogody 19.05 Słoneczny
patrol (63) - seńal sens. USA 20.00 Ally
McBeal (6) - selial oby~ USA 20.50 L0sowanie LOnO i szczęśliwego numerka
21.00 Maga M: Top Gun - film sens. USA
23.00 Wyniki losowania LOnO 23.05 Informaqe i biznes infonnacje 23.20 Prognoza pogody 23.30 Polityczne graffiti
23.40 Bumerang - pr. publicyst. 0.15 Brutalnaslawa-filmobycz. USA2.15Muzyka
na BIS 4.05 Pożegnanie

TV POLONIA
725 Sjnt łeIe!1am (pcmt.) 7.30 Dzienni<
~ 7.50 S1udio urody 8.00 Pro!Jam leJka.
I!j 8.30 ~ (101) (pcMt) 9.00 9Mat

kdiet . mag. [aućdełe:

0-70035277] 9.35

~~ (l00)-serialkom. USA 10.00

~.~ WŚrÓd dzikich zwielząt Wilk odf11err!yod fVlych - t.yt. serial dok. 10.30 Due~ rrety !PcMt) 11.00 Jaka i Ben (16) - ka5e!1aI flbo,tt 11.50 7:rroNy pr2ekJada.
!lEI: 1PoM.) 12.30 Fanlliada (pcMt) 13.00 Pa~ 13.20 Dziemi< k1ajcNIy (pcMt) 13.40
~~ serca (1/13) - serial kanad. 14.10
da dzieci: Elżbieta Zaleska - Jak to w
S1I<de 15.10 Pocióż do zierri 00iecanej (42) _
~ct;Ycz. USA 16.00 Panorama 16.10
"'/LVM\a szczęścia - teIebJmiej 16.40 Przy17"" z~: Nagada za v.iemą sUlbę
"'V Maie ~ Taka niespokojność _
in dl\. 17.30 Progcvn Ia<arly 18.00 f>ano.
ra-na 18.10 f'm!rcrn lokalny 18.35 va bani:.JCi ~ 19.05 Wyd?rzprie tygo<ilia
1_
dzieci: ~ 13-la1kóN-1eIe~ 20.00 P<Il WoIodyjaNski _pol. film hist.
23.10~ 23.00 F'rog1oza pogody
10..._ '+"I telegąn 23.15 Wielcy Polacy na
~ "lC'Meku: Mil wykłady o maksi sprawacłl
1It(. L ~ (3) O zabobonach
23.3s Caner.ia 2 0.05 Maratoo trzeźo.\ośd
Droga przez pieIdo - cmsId film

7.oo~~_.

~ ~uszek - serial anim. 7.25 Dżun

I\!zatoiIa ·senalanim.7.35Niebezpiecz~

• 5eria18.oo Kronika 8.10 Z me-

ki!. ~ ty . mag. 8.30 Przyroda i techniIenai 9 dok. 9.00 Gorzkie dziedzictwo ~ 1 .50 Stulecie zwykłych ludzi - serial

0·45 WO""'"--eśnj . .
. I
"" 11 05 """"'"
WOjowrncy - sena
11.30 Dżu POdróże kota Madisona - serial
ngla rytrnćw _ serial anim. 11.35
Fonm DoIkumentalnych - nep.
SIOstra Eileen - kom. obycz.
~'O!I'I' zwllkle i niezwykle - seantyhi1lerowska w
14.30 Legendy
nożnej 14.45 Profile - telieChojnacki - koncert 16.00
Nasza antena 16.10 Kronika
bury i kocury - mag. 16.30
serial 17.30 Ludzie i
17.35 Załatwmy to razem
18.10 Kronika 18.30 ABC
• pr. sall1Orządowy 18.45 Krako19.00 Z medycyną na ty 15 Temat dnia 19.30 ŚWiat bliski i

ri..L

"""= t...... -

7.00 Pr. dnia - 1V Polonia zaprasza 7.05
Dziennik krajowy 7.25 Sport telegram 7.30
Uczmy się polskiego (22) (powt.) 8.00 Dla
dzieci: Szafiki (powt.) 8.30 Tajemnica Sagali (14-0s1.) Wszystkie części mocy
(powt.) 9.00 Wiad. 9.10 Czasy-katol. mag.
inform. 9.25 Seksmisja (powl) 11.25Twoja
gwiazda (powl) 12.00 Wiad. 12.15 Wieści
polonijne (powl) 12.30 Klan (178) - telenowala pol. 12.55 Goniec kulturalny (powl)
13.10 Tak jak w kinie (powl) 13.30 Mag.
polonijny z Ukrainy (powt.) 14.00 Fitness
Club (3) (powt.) 14.30 Kult kina (powt.)
15.00 Panorama 15.20 Pr. dnia 15.30
Auto-Molo-Klub - mag. sport. 15.40 Spojrzenia na Polskę (powt.) 16.00 Klan (178)
(powl) 16.25 WiBfSZe na dzień powszedni
- dzień jedenasty 16.30 Dla dzieci: Teleprzygoda 17.00 Teleexpress 17.15 Sportowy tydzień 17.35 KrzyżćYIka szczęścia - teletumiej 18.00 Pogranicze w ogniu (3) - pol.
seńal sens. 19.00 Dziennik Telewizyjny - pr.
satyr. 19.10 Gość Jedynki 19.20 Dobranocka: Przygody małego Maślaka (6) 19.30
Wiad. 19.55 Prognoza pogody 20.00 Siudio Sport 20.05 Czarne, białe i w kolorze:
Jal< rozpętałem II wojnę światową (2) Za
bronią - pol. kom. woj. 21.15 MaIa rzecz, a
cieszy - filmy anim. dla dorosłych 21.30
Znaki czasu: Sprawa Martyniki - film dok.
22.35 Panorama 23.00 Prognoza pogody
23.05 W centrum uwagi - pr. publicysI.
23.20 TV Szkoła Teatralna (5) Rozmowa
(1) 23.45 Koncert Pamięci Mieczysława
Kar10wicza - koncert 0.25 Tydzień pnezydanta 0.45 Pr. dnia 0.50 Przygody małego
Maślaka (powt.) 1.00 Wiad., Sport i Prognoza pogody 1.30 Pogranicze w ogniu (3)
(powt.) 2.30 Panorama 2.55 Prognoza pogody 3.05 Czame. biale i w kolorze: Jak
rozpętałem II wojnę światową (2) Za bronią
(powt.) 4.15 MaIa rzecz a cieszy (powl)
4.45 Spojrzenia na Polskę (powl) 5.05
Sport z satelity: Ze sportu wzięte 5.35 Klan
(178) (powl) 6.00 W centrum uwagi (powl)
6.15 Krzyżówka szczęścia (powl) 6.40
Sportowy tydzień (powt.)

6.10 Łysoń - serial kom. 6.35 Dzień dobry,
Sl Paul- seńal kom. 7.00 Pogoda dla b0gaczy - seńal obycz. 7.50 Odjazdowe kreskówki: Calvin i pułkownik, Dżdtownlca
Jim, Beethoven, Pies Blinfordów, Załoga
51 8.55 Siódme niebo - serial kom. 9.40
We!elynarz z Bawarii - kom. niem. 11.20

14.10 Ukryta kamera - pr. rozr. 14.30 Karuzela przygód - seńal15.00 OdjazdoYie kreskówki: Bolek i Lolek, Woody Woodpacker,
Bienix 16.15 Świromania - seńal16.4O Czy
boiszsięclemności?-seńal17.05 Kameleon 2 - serial sf 18.00 Sunset Beach - seńal
obycz. 18.5O 7 minut-wydarzenia dnia-pr.
inform. oraz prognoza pogody 19.00 Zoom
- mag. sensacji 19.30 Lassie - serial 20.0022.40 Romantyczny poniedziałek: 20.00
Zniknięcie Chństiny - film sens. USA 21.40
Wiatraki bogów - serial sens. 22.40 7 minut
- wydarzenia dnia - pr. inform. oraz prognoza pogody 22.50 Akcja przeciw trzem - fr.
film sens. 0.30 Zoom - mag. sensacji 0.55
Kameleon 2 - serial sf 1.40 ŚWiat Audubona: Nowe wojny o równiny - serial przyr.

Nasza Telewizja
8.00 Opowieści z palmowego miasta (35)serial anim. 8.30 Van Lock (6) - fr. film krym.
9.55 Horoskop na dziś 10.00 Niania inna
niżwszystkie-fr. filmolbycz. 11.25 Program
kulinamy 11.45 Nasz sklep - zakupy w 1V
12.15 Wielkie romanse XX wieku (20) - serial dok. 12.AO Na wokandzie (28) - seńal
oIbycz. USA 13.00 Horoskop na dziś 13.05
Nasz sklep - zakupyw1V 13.35 City (279)serial USA 14.00 Propozycje do ~sty przebojów B. tazuló 14.05 Tyłko jedno tycie
(123) - serial USA 14.55 Szczęśliwa ósemka - propozycje do listy przeboj(7N 15.00
Loving (152)- serial USA 15.30 Nie majak
w domu (106) - serial austral. 15.55 Propozycje do listy przebojów podw6r\<O'N)'Ch B.
tazuki 16.00 Już czwarta - informacje, ciekawostki, porady - mag. Studia Agnes
16.25 Tajemnice wybrzeża (31) - serial
przyg. 16.55 Diabelska mibść (31) - serial
obycz. 17.50 Z ostatniej chwiti (36) - serial
USA 18.40 Nasze wiadomości 19.00 Zoom - mag. sensacji 19.30 Lassie (7) - serial
USA 20.00 Zniknięcie Chństiny - film sens.
USA 21.40. Wiatraki bogów - serial sens.
USA 22.40 NaSZ6 wiadomości 23.00 Ręce
do góry - talk show 23.25 Horoskop na jutro
23.30-1 .00 Kalejdoskop filmowy: Gdyby
ktoś wiedział - thriller USA

Warto

TKJC '

,

8.00 Muzyczny poranek w TKK 8.30 Lotna
- film fab. 10.00 Muzyczny ralaks w TKK
10.15 Magiczna Italia 11.00 Niebezpieczne kobiety - seńal11.45 Tajemnice naturyseńal 12.00 Wspanialości przyrodnicze
Europy 13.00 O Alladynie i zaczarowanej
lampie 14.05 Kraskówkowy świat 14.30
Kobiety sportu 15.00 Niebezpieczne kobiety - seńal 15.45 Tajemnice natury - seńal16.00 Wspaniałości przyrodnicze Europy 17.00 Muzyczny nelaks w TKK 17.15
Wiad. TKK 17.35 Omówienie programu
17.40 Nasza polszczyzna - teletumiej ję
zykowy 18.00 Warto wiedzieć 18.10 ludzie i sprawy 18.25 Policyjne 5 minut
18.30 Bellamy - serial 19.15 Dwory i palace ziemi gorzowskiej 19.30 Knesk6wkowy
świat 20.00 Wiad. TKK 20.15 Muzyczny
nelaksw TKK 20.30 Ring z. .. 21.15 Uzbrojenie świata 22.15 Gwiazdy niemieckiego
tenisa 22.30 Tworzone ludzką ręką 22.45
Wiad. TKK 23.05 Program na Jutro

8.10 Biały Kieł - film przyg. USA 10.00 Wyprawa w głąb lasów Borneo - bryt. film
przyr. 10.55 Tom i Huck - film przyg. USA
12.30 E=mc2 -film obycz. USA 14.05 Symfonia życia - film obycz. USA 16.25 Wielki
skok - thńfter USA 18.00 Kolor pieniędzy dram. obycz. USA 20.00 Hong Kong 97 film sens. USA 21.30 Protokół windSOlSki film sens. USA 23.10 Wtęzy milości - bryt.
dram. obycz. 1.10 Na tropie mordercy - fr.
film dok. 2.05 Frankie- film krym. USA 3.40
Za wszełką cenę - film obycz. USA

TVK Darni Skarż sko
8.00 Muzyczna Darni 8.30 l.oIna - film wojemy 9.55 Gustaw - film rys. 10.00 Muzyczna Darni 10.15 Magiczna Italia - film krajozn.
10.45 Muzyczna Darni 11.00 Niebezpieczne kobiety 11.45 Tajemnice natury 11.55
Bezpieczeństwo na drodze 12.00 Wspanialości przyrodnicze Europy 12.50 Ekono-

obejrzeć

Top Gun
Film sensacyjny, USA,
1986. Rreźyseria: Tony
Scot, Występują: Tom Cru;se (na zdjęciu), KeI/y
McGlflis, Anthony Ed·
wards, Tom Skemif.
PolSat, godz. 21.00
Pete Maverick (Tom Cruise),
zdolny pilot marynarki wojennej
stawia sobie cel - być najlepszym
pilotem. Okazję ku temu stwarza
pięciotygodniowy kurs strzeianla i
szkolenie w tytułowej szkole powietrznych asów. Początkowo ,
między nim a przełożonymi dochodzi do konfliktu. Pete wikła się
też w romans z Jedną z instruktorek. Wkrótce nadarza się okazja,
aby w praktyce wykazać się swoimi wysokimi um iejętnościami.
Film stał się w USA wielkim sukcesem kasowym lat osiemdzie-

mia? Nic trudnegol- pr. eduk. 13.00 O A!ladynie i zaczan:manej lampie - film tab.
14.05 Pr. dla dzieci 14.30 Kobiety sportu - pr.
sport. 15.00 Niebezpieczne kobiety - serial
15.45 Tajemnice natury 15.55 Bezpieczeń
stwo na drodze 16.00 WspaniaIośd przyrodnicze Europy 16.50 Ekonomia? Nic!rudnegol - pr. eduk. 17.00 Muzyczna Dami
17.15 Gwiazdy niemieckiego tenisa - pr.
sport. 17.30 Tworzone ludzką ręką - film
dok. 17.45 Muzyczna Darni 18.00 Kobiety
sportu - pr. sport. 18.30 Bellamy - serial
19.15 CMoory i paIace Ziemi Gorzowskiej film krajozn. 19.30 Pr. dla dzieci 19.55 Niezwykle sporty 20.00 Muzyczna Darni 20.30
Ring z. .. - pr. rozr. 21.20 Uzbrojenie świata film dok. 21.55 Gustaw - film rys. 22.00 Muzyczna Darni 22.15 Gwiazdy niemieckiego
tenisa - pr. sport. 22.30 Tworzone ludzką
ręką - film dok. 22.45 Muzyczna Dami

RADłO

KielCE ' ,', , :.

0.00-9.00 Wiad. (co godzinę) 3.00 Country w drodze 4.00 Stajnia WC 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, 12.10, 17.30, 20.10 Sport
8.05,10.15, 11 .55, 12.15,17.35 Kuriery
ogIosz. 8.50 Radiowa giełda 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 spolecznych 9.15 Muzyka dla
wszystkich 10.00, 12.00, 14.00, 18.00,
20.00 Mag. inform. 10.20 Radio Kielce
poleca ... 10.30 Aud. literacka 11.10 Sprawa na dziś 12.00 Plus w południe 12.10
300 sekund o sporcie 12.20 Prosto z gminy 12.30 W ludowych rytmach 13.10 Rozmail. I muzyka 13.50 Dzieje grzechu S.
Zeromskiego 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 19.50
Przygody Sindbada Zeglarza 20.15 Radio po kolacji 22.00 BBC 23.00 Z wielkiej
symfoniki 0.00 Nocne Kielce

RADJOfAMA
6.20 SerMsy i1fam. (co godzroę)~.30 I
14.30-17.15 Wiad. cia kierI::t.YOON (co 15 rrilU) 7.15 Co w pasie Ia<ah!j Pszr;zf? 7.50,
11.50,14.50,18.50WiaciIokane8.15Paar
na kawa z Ractem FaMa 9.151<or11us 7 x 7,
~ o.me c:I1wakie, &NegJ rie znacie 10.15
Mag. 1l.Iystyczny 12.15 Otwarty telefon dz\\uić katdy ~ 14.15 l<or1Ius - Dzień
OObry, tu FaMa 15.05 f>rzeIlq za pr2!lbojem
18.00 Muzyczny codai 21.00 Hip-hopc:Morapa.va audycja radiowa 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 Rynels pracy 9.15 Gość poranny 11.15
Kwadrans z kulturą 11.50 Anioł Pański
12.20 Konkurs sport. 15.05 Plusy dodatnie - plusy ujemne 16.10 Kielecki Dziennik Radiowy 18.00 Msza św. 19.15 Sport
i filmowa prognozy pogody 20.00 Audycja wieczorna Radia Watykański ego
20.30 Modlitwa różańcowa 21.05 Debata 22.30 Hity z Bożej Orbity - muzyka
chrześcijańska 0.05 Pożegnan ie

TVK Ostrowiec
8.30 Lotna - film wojenny 10.15 Magiczna Italia - film krajozn. 11.00 Niebezpieczne kobiety 11.45 Tajemnice natury
12.00 Wspaniałości przyrodnicze Europy 13.00 O Alladynie i zaczarowanej
lampie - film fab. 14.05 Pr. dla dzieci
14.30 Kobiety sportu - pr. sport. 15.00
Niebezpieczne kobiety - seńal15.45 TaJemnice natury 16.00 Wspanialości przyrodnicze Europy 17.20 Teleserwis 18.00
Kobiety sportu - pr. sport. 18.30 Bellamy
- serial 19.15 Dwory i pałace Ziemi Gorzowskiej - film krajozn . 19.30 Pr. dla
dzieci 20.00 Teleserwis 20.30 Ring z ... pr. rozr. 21.20 Uzbrojenie świata - film
dok. 22.15 Gwiazdy niemieckiego tenisa
- pr. sport. 22.30 Tworzone ludzką ręką film dok.

RMFfM
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 kierowc(:foN 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 Usta Hop-Bęc (Hop: 0-700 060 22: Bęc: 0-700 06033) 20.00-20.00 Metzoforte 22.00-1 .00 O
zmRocku 1.00-5.00 Nocna straż

MTMFM RADIO
NAD KAMlENN
7.00-22.00 Serwis inform., 6.00 Poramy
blok prezenterski: muzyka, aktualn., inform., konkursy: 6.00 Otwórz oczka 7.05
Piosenka dla solenizantów i jubilatów 7.20
Strzał w dziesiątkę, czyli przebój dnia (co
godzinę) 7.30 Konkurs - Torebka szalonej
neporter1<i8.15,11.15,13.15,16.15Komunikaty i ogłoszenia 8.30 PIyta dnia 9.15
Kon~urs prasowy 10.05 AktuaIn. sport.
10.45 Przegląd prasy 11.25 Radiowa
giełda pracy 12.30 Ukryty telefon 14.30
Popołudniowy blok prezenterski: 14.3017.00 Publicystyka, temat dnia, sonda,
rep. 18.05 Aktualn. sport. 18.15 Eko-Konkurs 21 .05 Wieczór z czarną płytą 22.056.05 Muzyka Nocnych Martców

RADIO TAK
6.00-18.00 Serwis inform. (co godzinę)
20.00, 21.00, 23.00-5.00 Skrót inform.
19.00, 22.00 Przegląd wydarzeń lokalnych6.307.30,13.30, 16.30, 19.05Sportowe TAK 6.40 Horoskop 6.45, 7.45 Poranne Moto-info 9.45 Notowania walutowe 15.15 Notowania giełdowe 9.55,
13.55,16.55 Komunikaty 6.00-10.00 Poranny prognem: Razem od świtu 8.10 Poranny gość Radia TAK 8.30 Raport neporterów 10.10 Hyde Park 11.10 Konkurs:
Tak Czy Nie 12.00-15.00 W przestrzeni
13.30 Z pierwszej ręki 14.10 Informator
kulturalny 15.00-17.00 Na fali - mag. inform. 17.00-18.00 Soulatack 18.00-19.00
tAKWSPAk 19.00-21.00 Usta przebojów
Radia TAK 21.00-1.00 Tak i tak - wieczorny blok muz.: inform., wydarzenia i wywiady 1.0~.00 Noc z Radiem TAK: muzyka różna i różnista

siątych ,

populamym szczególnie
nastolatków. Dzięki roli
Mavericka, Tom Cruise zosłal wykreowany na gwiazdę. Przebojowa piosenka pl. .Take My Breath
Away" uhonorowana została nagrodą Oscara.
wśród

Brutalna sława

Film obyczajowy, USA,
1989. Reżyseria: Koos Roets. Występują: Timothy
Brant/ey, Robert Vaughn
(na zdjęciu), Leah King
Plnsent, James Eyan.
Po/Sa t, godz. 0.15
Kid McCoy jest jednym z wielu
rozrabiaków, -M6czących się po ulicach Nowego Joń<u. Podczas bójki,
w której świetnie radzi sobie z grupą
niebezpiecznych osiłków, zwraca
na niego uwagę trener bokserski
Max ONen. Rozpoczyna się żmud
na droga na szczyty światowego
sportu, na której przede wszystkim
liczą się

wielkie pieniądze·

http://sbc.wbp.kielce.pl

Jumper
PromoCjo dotyczy tylko samochodów 'oro(znlk ' 98 ,
zomówiony(h od 10.02 99 do czasu wy(zerpanla danego
modelu , nie poznlel lednok niż do 21.02 99.

E'!B~~~;

. zależnie od

wersji lIoić out ogronl(zono .
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PONIEDZIAŁEK,

Specjalna wersja "nissana primery executive"

"Astra II" już w salonach

MOTORYlAUA

Premiera w Kielcach

Auto - Skup aut powypadkowych.

090-354-003.

~4S210

Podczas kolejnej edycji Międzynaro
dowych Targów Motoryzacyjnych
ATM. które odbędą się w Kielcach w
dniach 24-28 lutego 1999 roku "Nissan Poland" po raz pierwszy zaprezentuje dziennikarzom i publiczności
specjalną wersję ,.nissana primera" o
nazwie ,.nissan primera executive".
"Nissan primera executive" to niezwykle atrakcyjna propozycja - bogato
wyposażony samochód wysokiej klasy będzie dostępny w bardzo korzystnej cenie (od 26.750 DEM).
W ofercie ,Nissan Poland" znajdzie
się 6 wersji modelu "nissan primera
executive". w tym dwie wersje "primery wagon'. We wszystkich wersjach

Auto - Skup. zniszczone. dostawcze.
osobowe. 0601-617-279.
.. AUTO-200B" części zamienne. MERCEDES - wszystkie typy. VW Golf. KIELCE. SOBIESKIEGO 22.
tel. 041/362-00-89.
ki61/S
··· __ .M· ... ·_._.·..._. __ ......•..••_ ...._......_ ._......_..._......
_.

.. Auto-Fuli-Serwis" Profesjonalna
naprawa samochodów powypadkowych - kilkuletnia gwarancja - naprawy
bezgotówkowe. Kielce. Podlasie 16
(os. Barwinek obok CPN). 361-37-43.
..2409

AUTO-GAZ. MONTAŻ INSTALACJI.
RATY. DODATKOWO ZIMOWY BONUS. KIELCE. UL. PAKOSZ 53.
362-00-29.
l11li110
.. Auto-Moto-Pol" hurtownia: akumulatory ..Akuma" 2 lata gwarancji; opony
"Matador" zimowe 5 lat gwarancji. Kielce,
Łódzka 332, tel. 041/345-85-00.
Promocja zimowa.
..._..............._. __.....__ ... _ ..........__......._... _._ .. __ ......~.~69.S

Autoalarmy - całodobowo ,
041/344-34-79.
_....._..._...__.._.-.-....-................- ......._._.............. _..~I~.I~
Autoalarmy
atestowane.
tanio,
041 /344-29-67.
lWI 100

Autoalarmy. central-zamki,
041/343-17-57.
1i1118

Autoalarmy. centralzamki,
znakowanie. 041/345-04-58. 344-05-71.

._-_._.. _-----_._-_._._..._...
~44135

Auloszyby .Autofenix" Kielce, Wrzosowa 25. 041/361-61-71 . Radom. Dębowa
4. 048/362-60-15. Szewce 39 k. Kielc.
041/346-52-05 .

Teraz "astra 11"

występuje już

W trakcie minionego weekendu w salonach dealerskich "OpIa" na terenie całego kraju odbywała się tradycyjna impreza pod
hasłem .,Oni otwarte" z okazji
premiery nowej, oczekiwanej
przez klientów odmiany modelu
"astra II" - sedan.
Podobnie jak poprzedni model
"astry". wszystko wskazuje na to.
że właśnie odmiana sedan pozyska sobie najwięcej sympatii u
klientów. W salonie . Opla' "Obrę
cki" w Kielcach od piątku do niedzieli ,astrę Ił" sedan oglądało
mnóstwo zainteresowanych . Podpisano już pierwsze zamówienia.
Dealerzy zadbali o mo~liwość skorzystania zjazdy próbnej ,astrą II"
sedan, wszyscy odwiedzający salon mieli okazję wzięcia udziału w
konkursie. w którym główną wygraną jest właśnie .opel astra II"
sedan.
(GR)
Fot. "Opel"

15 LUTEGO 1999 R.

w pełnej gamie.

.nissana primera executive" znajdziemy skórzaną kierownicę braz chromowane klamki. W kilku wersjach "nissana primery executive" znajdą się: skórzane elementy tapicerki. poduszka
powietrzna pasażera, światła przeciwmgielne. manualnie sterowane okno
dachowe, klimatyzacja, chromowane
klamki oraz aluminiowe obręcze kół.
Środkowa konsola auta będzie wykończona w drewnie. a gama kolorów, w
których oferowana będzie "primera
executive" została wzbogacona o nowy odcień koloru zielonego. W wyposażeniu tych aut znajdą się, podobnie
jak do tej pory, elementy zapewniające
bezpieczeństwo podróżującym: ABS,

Program intensywnych testów

Ulepszanie modelu 206 WRe
- W modelu 206 WRe czuję się o
wiele swobodniej. Nie mam juź
problemów z umieszczeniem w aucie m91ch długich nóg. Oczywiście
dostrzegam kilka mniej istotnych
problemów, które trzeba będzie
wyeliminować. na przykład precyzyjne dostrojenie zawieszenia oraz
bardziej..płynne dzlałanłe skrzyni
biegów, ale postęp jest bardzo wy-

Po tygodniu prób w Chateau Lastours w południowo-zachodniej Francji
z samochodem w wersji przystosowanej do jazdy po nawierzchni żwi
rowej . na prywatnym torze pod Paryżem podjęto prace nad samochodem w wersji przystosowanej do jazdy po nawierzchni t/uczeniowej
smołowanej. Po obiecującej prezentacji modelu 206 WRC zespół ,Peugeot Sport" jest w dobrym nastroju.
który udzielił się zarówno dwóm kierowcom Delecourowi i Gronholm0wi. którzy od początku roku sązajęci
próbami, jak i Jean-Pierre Nicolasowi, szefowi rajdowemu ,Peugeot
Sport'.
Komentując następny etap udoskonalania nowego samochodu Nicolas dodał : - Mamy wszelkie powo-

raźny.

W taki sposób kierowca doświa
dczalny Marcus Gronholm podsumował ostatnie próbyz nowym modelem
samochodu, które zostaty niedawno
zakończone . w czasie, gdy koledzy z
jego zespołu Francois Delecour i GiIles Panizzi zajmowali się przygotowaniami do Rajdu Monte Carlo.

dy do zadowolenia z postępów, jakie
poczyniliśmy w modelu 206 WRC.
szczególnie w dziedzinie łatwości
prowadzenia. Francois i Marcus testowali zarówno wersję przystosowaną do jazdy po nawierzchni żwiro
wej, jak i wersję przystosowaną do
nawierzchni tłuczeniowej smołowa
nej i uznali je za dobrze zaprojektowane i łatwe w prowadzeniu. Oczywiście wszystkie ustawienia regularnie zmieniamy. aby w pełni poznać

napinacze pasów bezpieczeństwa
poduszka powietrzna kierowcy, bocz:
ne wzmocnienia drzwi, zabezpieczenia antywłamaniowe: immobilizer i
centralny zamek z przeciwwłama
niową blokadą otwierania drzwi. Auto
wyposażono we wspomaganie kier0wnicy. obrotomierz. elektrycznie 0puszczane przednie szyby, pionową regulaqę kierownIcy. regulację pozio!nl
przednich świateł. trzecie światło st0pu. wycieraczkę tylnej szyby (nie doty.
czy wersji 4-drzwiowych). zestaw do
instalacji radia ~ 4 głośnikami, gniazO.
ko elektryczne 12V (,primera wagoo
executive"). roletę przestrzeni bagażowej ("primera wagon executivel
dzielone__tylne oparcie, możliwośĆ
otwierania bagażnika i wlelIIlJ. paliwa
ze środka auta. uchwyty na napoje,1usterka w kolorze nadwozia, przyciemniane szyby i zderzaki w kolorze
nadwozia.
{GR!

sposób reagowania tego samochodu.
Prace badawczo-rozwojowe będą
prowadzone na dwóch frontach, a
mianowicie eliminacji pewnych problemów z przekładnią przy jednoczesnej
poprawie
ogólnego
działania modelu 206 WRC w róż·
nych warunkach, na jakie może byt
narażony w trakcie zawodów o mi·
strzostwo świata.
Od chwili obecnej do premiery,
którabędzie miała miejsce podczas
zawodów zaliczanych do M~
strzostw Świata, Tour of Corsica,
odbywających się na początku ma·
ja, model 206 WRC przejdzie program intensywnych testów.

•. _•••• _•. _._ •. _. __._.__ •• _••••• _._ •. _•• __•• _••••••..••••••. _.~.I!~I

Autoszyby. Kielce, 041/361-57-17.

......_...._. __._..... _...._______ ._. ___....._..... _.. _.._...~.~2.1
B.M.W inne zachodnie. serwis. części.
Auto-Wesl. Kielce. 342-24-95 od 9.00.
_ _ _ _ _ _ _ _ _----=""161
Chłodnice

samochodowe - sprzedaż ,
041/331-05-12, 0601-478-521.
Części do samochodów zachodnich
.. Kim-Auto-Części" . Słowackiego 6,
041/344-23-73, 041/361-61-06. IWII20

Części

do samochodów: Ford. Opel,
BMW. Seat oraz inne. Kielce.
Warszawska 34a. 344-64-21 .
..2292
Cz,ści: Wartburg. Trabant. Skoda.
126p. Romualda 19. 041/344-66-86.
._----~_._---~.!..~
Ford - pełny wybór części. Kielce,
Górników Staszicowskich 15.
~~.!l!~_Ml~~:Q.?:~" ______._..!.!!!!l

Kupi, auto powypadkowe.
~~Qr.QQ!l~~l1.!l,_Q@..1.~~~.:?7.~.,.._...._.._~m71

Kupi, auto rozbite. spalone.
.@9:_ę!.~:J.~~:..._

..._______._._!m!..!

Mol-Pol - akumulatory. ogumienie.
Kielce. Batalionów Chłopskich
93.041/345-63-59.
,,1424
części.

Opony produkcji rosyjskiej - bezpośredni importer. Hurt - detal.
041/361-67-09.
ProstowIlIla • renowacja felg stalowych i aluminiowych. Opony. alufelgi.
Raty! Kiełce. Warszawska 170.
332-22-12.
Sprzedam 21 rat w Autosystemie
z możliwością odbioru DAEWOO Matiz.
~l!M§.:~~ll..,. __ ..._

__._..._.!~~

Ludzie! Ludzie! Tylko u nas l!!
AUTO NA RATY już od 196 zł miesięcznie!
'-

Gwarantujemy:
,/ stałe niezmienne raty miesięczne
,/ ubezpieczenie NNW
,/ koszty obsługi 2.6 % rocznje
,/ możliwość zmiany marki j modelu auta
wtrakcje trwanja planu ratalnego

"Peugeot 206 WRe"_

,/ Możliwość ustalenia indywidualnych
rat miesięcznych (w zależności od
deklarowanej kwoty, którą będziesz mógł,
wpłacić po przyznaniu samochodu)

zestaw kwotowy 23 000
deklarowana wpłata

6000 ·zł

5000 zł
4000 zł
3000 zł
2000 zł
1000 zł
deklarowana wpłata Ozł
Ilość

zł

stała miesięczna

10000 zł
9000 zł
8000 zł
7000 zł

Daewoo

Uwaga: raty na samochody Daewoo nawet do 16% taniej

rata

196 zł
206 zł
216 zł
227 zł
237 zł
247 zł
251 zł
267 zł
278 zł
288 zł

a...

1Gl
~

.g:

298 zł

umów na zaku

Tarcze, klocki. szczęki, bębny hamulcowe. Kielce. Legnicka 1. 342-57-23.

,mil

Wypoiyczalnla samochodów
. Quattro· - fabrycznie nowe.
zachodnie. 041/346-47-50.

'RZY DNI NADECYZJ~!

Małiz

.ml

Wypoiyc:zalnla samochodów osobov.ych. dostawczych. 0411342-8H5,
331-34-37. 0602-321-586.
~II

http://sbc.wbp.kielce.pl

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów AUto
System przygotował bardzo atrakcyjną propozycję zaku~U
samochodów Daewoo na raty. Po pierwsze do podpisan}a
umowy na zakup nowego samochodu wystarczy dowód
osobisty oraz tylko 2% wartości wybranego modelu (Lan OS,
Nubira, Tico) lub 2,5% (Matiz, Polonez) jako pierwsza wpłata.
Po drugie do zawarcia umowy nie wymagane będą żadne
zaświadczeflia o dochodach, jak również poręczyciele. .'
Najważniejsze jednak w tej ofercie jest to, że jezel l
podejmiemy decyzję o zakupie samochodu DaewOO
w dniach do 20.02. wówczas promocyjnie raty bęÓ~
pomniejszone o 16%. UWAGA! Promocją są objęte modele.
Tico, Lanos, Nubira, Polonez.
.
Specjalna oferta: możliwość rezerwacji telefonicznej
w godz. 10-20 pod numerem telefonu 090 29 04 35.
Przypominamy: w npszej ofercie również najnowslY

model DAEWOO: Matiz. Pierwsza wpłata: 585 zł.
, A'
Zapraszamy do Salonu: Radom, Supermarket .BILV' '
uJ. Grzecznarowskiego 17.
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SPRĘŻARKI

ault megane" kombi na Salonie w Amsterdamie

,

OSTY ELEMENT
Wrau wprowadzeniem do sprzedaży pierwszego kombi w tej kla·
whistorii Renault, rodzina "megane" wzbogaci się o szóstą wer·
nadwozia. Będący w pełni nowym samochodem "megane" kom·
po raz pierwszy nowe, bardziej ekspresywne oblicze, ja·
będą posiadały jutro nowe "megane" Kombi będzie wprowadzo·
do sprzedaży w Europie od marca 1999 i pozwoli Renault na
""bolaaClłOle gamy pojazdów o wyjątkowej przestrzeni wewnętrznej
~beirn ujiłc8J "kangoo", "Scenlca" , "lagunę" kombi i "espace'a".
Będący

ukoronowaniem projezrealizowanego w przeciągu 22
kosztem 245 min franków
kombi jest montowany
"'",'ouo'"" w Bursie w Turcji.
odpowiadają w pełni
""nnornn,m jakości i konkurencyj. obowiązującym w europejzakładach Renault i posiasamą organizację pracy
-moolUlOvvvschemat produkcji, zaw systemie Just in tiwpllrJWaldzEinie procedur i na.zgodnych z wymogiem totaljakości, podstawowe zespoły
(PlP) i spłaszczoną hierarWydziały karoseryjno-moni mechaniczne zakładów w

Bursie otrzymały w 1996 roku certyfikat ISO 9001 i EAQF (ocena
możliwości i jakości dostawcy).
Zaprezentowana w ramach premiery w Amsterdamie wersja kombi stanowi jednocześnie inaugurację nowego przodu modeli .. megane", połączonego ze specyficzną
stylistyką tyłu pokazaną już we
wrześniu 1998 r.
Nowy przód .. megane" charakteryzuje się większą płynnością, a
jednocześnie podkreśla styl samochodu i podnosi jego prestiżowy
charakter. Ten wizualny efekt uzyskano dzięki połączeniu mocniej zaznaczonej wypukłości maski, bardziej wyrazistego rysunku osłony

•Renault megane" kombi już niebawem zawita na polski rynek.

chłodnicy

i nowych zespolonych
z zaprojektowanym na nowo zderzakiem ze zintegrowanymi, okrągłymi światłami przeciwmgielnymi. Wszystkie wersje posiadają zderzaki w kolorze nadwozia. Maska, opadająca obecnie aż
do poziomu zderzaków, obejmuje

Zespolone światła o wydłużonym
istotny element nowego przodu, posiadają
jeden klosz z poliwęglanów obejmujący światła oraz kierunkowskazy. Oryginalny design tylnej
części nadaje nowemu modelowi
szczególnej elegancji zapew-

powiększoną osłonę chłodnicy
(chromowaną w bogatszych wersjach) podkreślającą logo marki.

niając jednocześnie maksymalną
pojemność wnętrza .

świateł

kształcie, stanowiące

Grzegorz ROMAŃSKI

KIA - 1 00 procent więcej
W 1998 roku sprzedaż samo·
chodów "kla" wzrosła o 100 pro·
cent· z 2034 sztuk w 1997 roku
do 4048 aut. Taki wzrost sprze·
daży utrzymuje się od 1996 roku,
kiedy na polskim rynku nabyw·
ców znalazło 1034 pojazdy.
Ubiegły rok był dla .. kii" szczególnie ważny. W końcu 1998 roku
doszło do zapowiadanej wcześ
niej fuzji pomiędzy Kia Motors Corporation i Hyundai Motor. Połącze
nie koreańskich producentów
znacząco wpłynie na wzmocnienie ich rynkowej pozycji, usprawniając jednocześnie oferowane
usługi - sprzedaż, jak również serwis zarówno samochodów .. kia "
jak i .. hyundai". Mimo połączenia,
każda z marek zachowa swoją odrębność. Działać będą dwie odrę
bne sieci sprzedaży i serwisu.
W wyniku fuzji Kia Motors Corporation wchłonął siostrzane firmy: Asia
Motors Corporation, Kia Motors Sales Corporation, Asia Motor Sales
Corporation, a także Taejon Motor
Corporation. Hyundai Motor przejął
kontrolę nad siecią handlową Hyundai Motor Sarvice i Huyundai Precision and Industry (m.in. producenta
terenowego ..gallopera").

W pierwszej połowie 1999 roku
Kia Motors Polska zamierza
wprowadzić do sprzedaży dwa
nowe modele. Na początku kwietnia, kilka dni po Salonie Samochodowym w Genewie, ruszy
sprzedaż największego, oferowanego przez firmę Kia samochodu
"clarus" w wersji kombi. Auto dostępne będzie z benzynową jednostką napędową o pojemności
1.8 litra i mocy 116 KM . Wyposażenie moqelu kombi obejmuje
m.in . jedną poduszkę powietrzną,
klimatyzację, elektrycznie regulowane lusterka boczne, elektrycznie podnoszone szyby przednich
drzwi i drewniane wykończenie
tablicy przyrządów.
Ciekawą propozycję stanowić
będzie van "camival". W sprzedaży znajdzie się w czwartym kwartale tego roku. Sercem "carnivala"
będzie nowy, wysokoprężny silnik
o pojemności 2.9 litra i mocy 135
KM. W standardowym wyposaże
niu pojazdu znajdą się m.in. : klimatyzacja, dwie poduszki powietrzne, elektryczne szyby, elektrycznie regulowane lusterka boczne, system ABS i drewniane obicia
tablicy przyrządów.
IGR!

wraz z wyposażeniem dodatkowym
- uszczelniacze, kleje, środki smarujące firmy LOCTlTE
- układy pneumatyki i elementy hydrauliki siłowej
• ZSlYfWacze tapicerskie i szybkozłączki
Zapraszamy
- wiertarki, wkrętaki i przeWOdy pneumatyczne
w godz. 7-15
- filtry do chłodziw obróbczych i gwinciarki
BEST
stołowe
PNEUMATlC
25·729 Kielce .
- urządzenia do piaskowania
ul . Urzędnicza 16
• agregaty prądotwórcze

leI. 345-0H7. lelilaI345-24-77

TRZY DNI NA DECYZI~!
Uwaga: raty na samochody Daewoo nawet do 16% taniej
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów Auto
System przygotował bardzo atrakcyjną propozycję zakupu
samochodów Daewoo na raty. Po pierwsze do podpisania
umowy na zakup nowego samochodu wystarczy dowód
osobisty oraz tylko 2% wartości wybranego modelu
(Lanos, Nubira, lico) lub'2,5% (Matiz. Polonez) jako pierwsza
wpłata. Po drugie do zawarcia umowy nie wymagane będą
tadne zaśwIadczenia o dochodach, Jak równie!
poręczyciele •
Najważniejsze

jednak w tej ofercie jest
to, że jeżeli
podejmiemy
decyzję

o zakupie
samochodu
Daewoo
w dniach 12, 13,
15 lutego
wówczas
promocyjnie raty będą
pomniejszone o ~6%. UWAGA! Promocją są objęte
modele: lico, Lanos, Nubira, Polonez.
Specjalna oferta: możliwość rezerwacji telefonicznej
w godz. 9-17 pod numerem telefonu 344-14-30.
Przypominamy: w naszej ofercie jest również naj nowszy
model DAEWOO: Matiz. Pierwsza wplata: 585 zł.

Zapraszamy:
Kielce, DT " Puchatek"
ul. Sienkiewicza 33

"

"

Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe

28-100 Busko·Zdrój, Mikułowice 157, Baza-Hurtownia·Stacja paliw, tel. 378 28-84, 28-03, fax 378 20-86

PALIWA - SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALlUNA; OLEJE - SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA; WYROBY GIPSOWE - SPRZEDAŻ HURTOWA

ZDOSTAWĄ NA MIEJSCE ZAMÓWIENIA PRZYJMUJĄ NASZE STACJE
Stasz6w, ul. Towarowa 17
tel. (015) 864-21-48
STACJA PALIWOWA

oraz

HURTOWA SPRZEDAŻ
OLEJÓW SILNIKOVVYCH

Pb - 95
Etylina 94
OLEJ NAPĘDOWY

JEDlICZE

Zagnańsk, ul. Kielecka 5
tel. (041) 300-10-48
(041) 300-13-03
STACJA PALIWOWA

oraz

HURTOWA SPRZEDAŻ
OLEJÓW SILNIKOVVYCH

Pb - 95

Etylina 94

OWNAPĘDOWY

E
iiiiiiiiiiiiiiiiiii

NOWYWEŁECZ

(trasa Busko CAŁODOBOWA

Pińcz6w)

STACJA PALIWOWA

POLECA PAUWA
Pb - 95
Etylina 94
OLEJ NAPĘDOWY

..--

•

godz. ot\Narcla
6.00+22.00

http://sbc.wbp.kielce.pl

Busko-Zdrój, obok stacji
kolejowo-towarowej
HURTOWNIA OLEJOW SILNIKOWYCH
ORAZ SPRZEDA! OLEJU OPAŁOWEGO

J EDLICZE

godz. otvvarcla
6.00+22.00
tel. (041) 378-28-84

.' r
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Marlboro Mobil 1 Rally Team

Volkswagen Golf
Bezpieczny
ubezpieczon'l
•

Marlboro Mobil 1 Rally Team - to pierwszy zespół rajdowy, w którego barwach Janusz Kulig i Jarosław Baran będą startować w sezonie 1999. Zespół będzie startować samochodem "ford escort WRC"
przygotowanym przez renomowaną angielską firmę - Mike LiHle
Preparations (MLP). Tegoroczny program obejmuje starty w Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Polski oraz Rajdzie Barbórki
w Warszawie, który zakończy sezon. Strategicznym sponsorem jest
Marlboro, a współsponsorem - Mobil. Zespół wspierają również
Ford Distribution, Ford Bank Polska oraz Ferro Kraków.

preferencyjny

Prezentacja nowego zespołu
miejsce w czwartek w salach Teatru Wielkiego w Warszawie. Janusz Kulig i Jarosław Baran
stanowią absolutną czołówkę polskich rajdowców. Tworzą załogę
od 1995 roku. W nowych barwach
zespołu Marlboro Mobil 1 zadebiutują w Zimowym Rajdzie Dolnośląskim (19 - 21 lutego 1999).
Janusz Kulig w trakcie konferencji prasowej stwierdził, że dla
niego rozpoczyna się nowy przedział w sportowym życiorysie . Na
pewno będzie potrzebował trochę
cZasu, żeby poznać tajniki techniki jazdy autem czteronapędowym,
a tym samym musi pozbyć się nawyków z ,jednej ośki' .
Janusz odbył już dwudniowy trening z Sebastianem Lindholmem
w Finlandii. Po zamarzniętym je-

pakiet
ubezpieczeniovvy

•

Janusz i Jarek mają też za sobą
testy nowego samochodu. W Carliste w Wielkiej Brytanii mieli okazję poznać .. forda escorta WRC".
przygotowanego przez MLP dla
zespołu Marlboro Mobil 1. Samochód jest bardzo dynamiczny i
posłuszny.

miała

12-letnia gwarancja
na perforację blachy
i 3-letnia na lakier

•

KULIG NA CZERWON

specjalna,
atrakcyjna cena
od 47.500 zł

AUTOCENTRUM Oddział "EXBUD" S.A.
25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 262,
tel. 361·62·42 salon, serwis: 361·60·95

eLiF

AUTORYZOWANY DEALER

.

Janusz Kulig (z prawej) i

J.;..4I~a~:iJIQ~U

DaEWOO
oferUJe:

stać. Wyposazone Jest w wiele n0winek technicznych, z którymi bę
dziemy musieli się ,oswoić'. 0dpowiadają mi jego kształt i wymiary. Ale wiem. że do samochodu
nie wsiada się jak do rakiety i
razu przychodzą zwycięstwa .
szyna jest piekielnie szybka,
skomplikowąna; trzeba ją
wo poznawać. ,wjeżdżać się'
mówi Janusz Kulig.
Zespół będzie korzysta ć z
chodu treningowego rlncb'~'M.
go przez krakowską fi rmę
która od kilku sezonów
cuje z Januszem Kuligiem.
- Szanujemy przeciwników,
rzy będą startować w tym
w mistrzostwach Polski.
jednak walczyć o
Ten rok przyniesie w 1t."in \ANrh
jdach wyraźny
technicznego i
twierdzą Kulig i Baran.
niej będzie o punkty, bo

"Ford escort WRC" zespołu Marlboro Mobil 1.
ziorze i po zaśnieżonych drogach
trenował pod koniec stycznia z
czołowym fińskim kierowcą. Doskonalił technikę jazdy po ośnie
żonych i oblodzonych nawierzchniach (w tym wykorzystywanie
śnieżnych band do korygowania
toru jazdy). Lindholm z uznaniem
wyrażał się o umiejętnościach technicznych Kuliga, jego doświad
czeniu oraz stylu jazdy.
- Lindholm wiele mnie nauczył mówi Janusz. - Jego wskazówki
były bardzo trafne i sądzę,
że
dzięki nim skorygowałem już moje
, przednionapędowe' nawyki.

700011tk

Uwaga: oferta ograniczona

-To doskonałe auto o wielkich
możli~oś.ci~ch i mam nadzieję, że
uda mi Się Je .ws~stkie WYkorzy.

FIRMA SATAL

®

Jarosław

• Fi
#
IUauSOW

Baran.

kwalifikacje zawodników i
przybywa dobrego sprzętu . Ale
ka rywalizacja z pewnością
wi o że sympatycy sportów
chodowych będą oglądać
mite widowiska. W
społu Marlboro Mobil 1
my kibiców na następny
do Kotliny Kłodzkiej na Rajd Dolnośląski. Tekst i
Grzegorz Dn' .. ..... ,' '''

NA

TICO rocznik 99 już od 19.500 zł
POLONEZ ATU rocznik 98 już od 20.400 zł
POLONEZ TRUCK rocznik 98 • rabat 2500 zł
LANOS rocznik 99 • rabat 2400 zł
ESPERO rocznik 99 już od 28.000 zł
Ra(:lCllII1.ul~lażnno\\,skieao

15. pokój 9, 10
telJfax (048) 362-51-n. 362-85-12

AUTOKOMIS

I. Opel Vedra 1.616V 1996
39.900 zł
2. Opel Vedra 1.816V 1997 47.500 zł
3. Opel Vedra 1.7 ID 1996
42.500 21
4. Opel As!ru 1.4 1994
22.000 21
i ~ /Qu I KaTO 1.6 16V 1998 56.500 li
6. Opel Corsa 1.2 1995
22.500 zł
7. Opel Omega MV6 1997
85.00~zł
8. Opel Omego Kombi 1994
45.600 21
9. Opel Omega 1988
15.000 21
10. Opel KOOeIlI990
11100 li
11. Opel CoriJo 1.4 1998 31.000 21 +VAT
12. lIyuncb Pooy 15 1992
16.500 21
13. Fon! llesIo 1.3 1994
17.000 21
14. 1'1!IJJOOI605 1991
24.500 21

·SPRZEDAŻ·SER~S·CZĘŚCI.

• GOTÓWKA • RATY • LEASING •
Radom, ul. 1905 Roku 49, tel. (048) 362·74·71

CORSA CITY
OD:

:~~~:::~~ySQ~':;h~:wk~:"~a.nlu
- Gwaran(ia legalności i stanu
technicznego poiazdu

- Dogodne warunIi. kredytowo
"OBRĘCKI"

Sp. Z 0.0.
KIelce, u l.Krakowska 285

(041) 345-5().12
- S 0 P E LOOO336124
tel.

!

30600 ZŁ

OPEL BANK

t------------ ZAPRASZAMY - - - - - - - OBRĘCKI Sp. Z 0.0. Kielce, ul. Pomorska 53
Dział sprzedaży tel.lfax (041) 368-10-25, pn.-pt. 8-18, sob. 8-15

Serwis, oryginalne części i akcesoria, tel.lfax (041) 344-45-64, pn.-pt. 6-18, sob. 8-

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

•

IEZNY
NBEL
w

śniegu. Dzień wcześniej

oczyściły pługi,

ale

że

plac
w nocy pa-

Wczoraj rano nietrudno było dona Tor .Kielce" w MiedziaDraga była posypana
uprzątnięta z błota po:
inieoclwego. Zamknięty był tylko
do placu giełdowego,
w żaden ' sposób nie
ilo ruchu. ' ' Organiźatorzy
jak mogli zadbali też, by na
terenie samochody nie grzęzłY.

rana uprzątano śnieg łopa
tami. Tymczasem na torze znowu
wystawiono bardzo mało samochodów, natomiast przyjechało
sporo osób, które chciały kupić
auto lub tylko zorientować się w
cenach .
Aleksander PIEKARSKI
Podajemy ceny wywoławcze obniżane w trakcie transakcji o około
10 proc.
.

Sandomierz

dało od

Na sobotniej giełdzie w Sandomierzu zostało wystawionych do
sprzedaży prawie 200 samochodów. Panował raczej umiarkowany ruch . Potencjalni kupujący raczej sprawdzali ceny samochodów. Właścicieli zmieniło tylko kilkanaście pojazdów.
(AGA)

Fot: A Pitkaiski
Pracownicy giełdy s amochodowej łopatami odgarniali wczoraj śnieg, którego przez noc uzbierało się
na Torze Kielce bardzo dużo.

STALOWA

POLONEZ

-

SANDOMIERZ

SŁOMCZVN

91 - 5,8, S9- 4-5.2,88 - 3,7, 87 - 2,7-3,1,85 - 2.6.

91-5,3, 90-4,8, 89-4 ,3, 88-3.4, 87 -3,85-2,3.

98 -18,1,97 -16,5,96 -12-14,2, 95 97 -13,7,96 ·14,5-15,5, 95 93 -10, 90 - 7,2,88 -4,1, 98 -18,6-18,9, 97 -16,8, 96 -15,7-15,9, 95 -12,6, 93 - 97 -18,4, 96-14, 95-12,9, 94 -11 ,5, 93-9,5, 92 - 11,5·12,1, 94· 11, 93 - 7,1·9, 92 - - 11,8, 94 - 9, 93 - 7,6, 92 - 85 - 2,4, 81 - 2,5 (insI. 11, 91 - 7, 89 - 5,9·6,2.
8,8,91 - 6, 3, 90 - 5,4, 89 - 4,3,88 - 3,9,86 - 3,2.
LPG).
6,7-7,2, 91 - 6,2 oraz (D) 9,5, 90 - 4,2- 6,5-7, 91 - 5-6, 89 - 3,8.
89 1.
90 - 6.9, 87 - 5,2; samara

ŁADA

- 6,4.

87 - 5,2; samara 92
8,4

samara 95 -13,7, 94 - 12,5. 92 -10,91 - 9.90 - 8,9

93 -11,5, 92 -10,3, 90-8,2. 89-7,5, 88-6,4. 86 5,9; samara 95 - 14,94 -13, 93 - 12,92 -11, 91 -

87 - 4, 84 - 2,6; felicia 96 - 87 - 4, 84 - 2,6; favorit favorit 95 - 13,6, 94 - 12,6, 93 - 11,9; felicia 98 - 25,8, 89 - 7, 88 - 6, 87 - 5,5, 86 - 4,9; favorit 94 - 16,5,
21.
93 - 13,6, 91 - 10,2-11,3, 97 - 23,5, 96 - 23,8.
93 - 15,7, 92 - 12,8, 90- 9,5; felicia 97 - 25,5,9690 -10.
23,95 - 21.5.

SKODA

c:inquecento 700 94 - u!,o 92 • 14,5; tempra cinquecento 700 97 - 15,4,,96 -14,5,95 -13,8,94 0,9,93 - 10,8; cinquecen- 90 -18,2
13,1; cinquecento 900 98 ~ 17,8, 97 - 16,3-16,5, 96 15,2,95 -14,6;tempra95-28,3, 94-22, 92-18,9, 90900 96 - 14,3; .uno 94 5,9, 93 -14,1, 90 -11,2.
17.B; tIpo 93 - 16,8, 91 -19.2; uno 1,497 - 22,9, 95 16.2-16,6,94-14.9-16.2,90 -17,8; punto 96 - 22.67,95 - 2O,5-2t.

clnquecento704: 96 -16,5, 95-14, 94·13,
11; 899: 96-19, 95-17,94-16, 93-13,4; 1,1:
21 . 96-18,95-17. un096-20, 95-19,94-17,
16,5,91-14,5,90-13,5,88-11,87-9,86-8;
96-24.5, 95-23,93.19, 92-18. 91-17,89-1
tempra 95 - 22, 94 - 21, 93 ~ 20, 92 -19, 90etoma 94.24,5, 93 - 20, 92 - 20,fi. 91 -18,5,.89

10094-34,6,93-28,9, 92-26,91-20-24 ,5, 90.-21 ,6.

'<O;,;

OPEL

220: eS7 - 7,8; 240: S2
8,5.

kadett 91 - 14, 86 (D) - 1'0,5, 85 - astra 96 - 25, 92 - 21 ; ka- astra 96 - 26; vectra 95 astra 97 - 39,7-40,1, 95 - 26,8-27, 92 - 21 ,6,89 -11,98,3, 82 - 3,8-4,7; astra 94 - 20; ome- dett 91 - 16, 88 - 11 ,5;
- 22,S; omega 82 - 6,2. 12,2; corsa 97 - 26,3, 96 - 21 ,8-24,9, 94 - 19,8-20, 92 ga 93 kombi - 25,7.
16,7-17; kadett93-18,9-21,5, 92-18,6, 90. -14,5-15,9;
vectra 97 -50-62,8,95-34-37,6,92-22,4-23,90-21.

- a.&.

escort 97-28,9-29,4, 95-2~-27,2,94-22,6.23.5, 92
18,8-19.1,91 -16,9-17.9,89 -11,9-12,9; fiesta91-25.
95 -19,8-2<t,4, 94 - 14,7, 90 -10,5-12,4; mondeo 98 45,8, 95-34.4-35,1; sierra 94- 23,8-24, 93 -21,9, 92 17,7-19,8,91-17,5-17,9, 90- tS,1-16,8, 89 - 13-14,3,
- 7.8.

taurus 97 - 58; sferra 92

90. -15.5.

FORD

vw

golf 89 - 13, 80 - 4,1 -4,7, 76 - 3,5;
jetta 81 - 5,5 oraz (D) - 4,8; polo 95
22,5; pass at 94 (D) - 29,S, 93 (D)
mbl- 24, 89 - 18,5 oraz (D) - 21 ; vento 93 - 26,7,92 - 23,5.

991f 90 - 14,5, 86 - 10,6.

9; 88- 8.5; 19~94 22,3,93 - 21

RENAULT

5: 88-8,8;984-6.5:
(O)-18.5+cI1097-28,2;espacel-16,9,90 -14.
·32; łagtina
96 - 33,7, 95 - 33,5.
0;;"

205: 88 (O) - 9,6; 309: 88 - 9,3; 405:
90 - 14,6; 406: 96 - 43.

205: 87 - 9.

polo 82 - 5,5.

cl10 95 -19,75-19,9.
18,8,93-15,4.

polo 97 - 29,8·30, 96 - ~7 , 8, 93 - 22,4-22,B, 90 -16,717,1,88 - 13,8-14; golf 96 - 30,9-32, 95 - 27,8-28, 92 21,8-22,91 - 19,9, 89 - 16,4-17, 87 - 14,2; passat 96 37,8,95- 30,9-31 , 94-28,6-29, 92 -24,6, 91- 22,4 , 90 19,8-20,8,87 - 14,9-15,5; vento 94 - 28,1.

corsa 97 - 27, 96 - 25,95 - 22,5,92 - 16, 91 - 14,
90 - 13,5, 88 - 11 ; kadett 9~ - 16, 89 - 15,2, 88 13,3,87 -11 ,2; astra 96-29,8, 95-27, 94-24,5, 93
- 22, 91 -1 9,5; vectra 95 - 35, 94 - 28, 92 - 22, 91 21 , 90. - 19; omega 97 - 73, 96- 55, 94-43, 93-30,
- 21 89 - 1 88 - 1 87 - 1 86 - 13.
fihta96 -26, 95 - 23, 94- 21,93-18,92
90 -13,7, &9-12,6. 88·11,6; ~rt91-L<>,_n_ ..m ••
27.94-22.9, 93-22. 92-21,5,91-18,5.90.-13; 000"95-24,94 - 22.93 -19. n-18,5.SO
16,5,89-14, 88-13, 87 -11,8;slemt:9319,91 -17,89-14. 88-13:87 ~12;mondeo
96- 42, 95- 38.93 - 28~ $corpł096-",,,.''''''' <'ł''', 1
polo 96 - 31 ,S, 95 - 27,5, 94 - 21 , 93 - 17,8, 91 16,3,90 - 14,5; golf 95 - 36, 94 - 3,93 - 29, 9223,5, 90-18,2, 89 -16,3, 88-15,7; jetta91-20, 90

-19,5,89 -17,5, 87 -16, 86-15; passat 96-53,
-47,94-37,93-34,92-27,5,90-22,89-18,5;

cI1096-26,6; laguna 97 -39, 93-23,9-24,6;
5;92-1-5, ~ -13,5.90.-12,5,18-10,5.87
23,7-24.93 -18.9-19,3; 1995- 23.8-24.4. 94-21,8. 86 - 8.8; twłngo~5-20.5, 94-19,5. 93-16,8,
-19,1, 87 - 8-S,6; 2189 -13,3-14,87 -10,4-11.
16,5: ello 97 .27, 96-23,2,95;: 21,9418.7. 91-16,1~ 19: 94-24,93'-22.5,9216. 89-13,5;21:ti-19. ~ -17, 90-15,88

106: 95 - 18,8-19,8; 10696 - 21,4-22, 94 - 18,8-19,3, 93 -17,4; 405 95 - 106: 96 - 23,5, 95- 22,3, 94-19,8; 205: 93-16,5,
405: 92 - 17,6, 91 - 16,6. 28,7, 93 - 22,3-22,8, 92 - 20,6, 91 - 18,6; 406 97 - 43,5- 92 - 15,5,91 - 15, 13,8, 87 - 10,8; 306: 96 - 28, 95. 44, 96 - 39,4-40; 605 96 - 38,9, 94 - 33.
25 ,94-22,5;405: 95-29, 94-22,5,93-21 , 92-19,
90 -17, 89 -16,88-14,5; 406: 97 -45, 96-42, 95

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

-

OGŁOSZENIA DROBNE
\N DO\NOLNIE VVVBRANVM
PRZEZ CIEBIE DNIU
,

ZNIZKI NA
rubrykach: kupno,

W

sprzedaż,

lokale, praca, motoryzacja,

Jeżeli ogłoszenie drobne zamieszczone w .Echu Dnia·
przyjdż do Biura Reklam i Ogłoszeń. Jeżeli w clągu 5 dni

nie odniesie skutku,
od daty ukazania się
oQIoszenia okażesz rachunek na to ogłoszenie, dostaniesz zniżkę na jedno
ogłoszenie tej samej lreścl: 30% w wydaniu piątkowym , 60% w wydaniach w
poniedziałek, wtorek, środę, czwartek i aż 90% w wydaniu sobotnim.

Ku on - Robot min. 3%

Jebox" -alarm

Marmur - parapety, schody, posadzki. Kielce, Wspólna 5/4,

Alarmy stacjoname. Szlabany.

Glazura, terakota, gresy" kleje,

Telewizja PrzemysIowa. Kielce,

fugi. Jacek Surma, Kielce, Cho-

Polna 7, 041/368-23-68.

rzowska 22, 041/346-52-44.
..1łl2

"Cebox" -Autoalarm
Zakład Najwyższego

Kurtki sportowe, odzież

Zaufania

Poleca: autoalarmy,

centralne

zamki, podnośniki szyb.

Duńskiej

Zaprawy, kleje, posadzki samopoziomujące ,

cement, wapno, pla-

styfikatory, masy hydroizolacyjne,

Piotrkowska 10, 041/368-28-47.
..m9

impregnaty. Kielce,

Zagnańska

Lombard ilU Mor norzol/
pożyczki.

Jędrzejów,

Reymonta
..23118

l'

..1305

Schody strychowe, świ etliki dapołaciowe ,

chowe, okna

bramy

Po ier
wych i laserowych . Wszystkie for-

Jędrzejów,

maty, niskie ceny,

"SOLNA-PROFIli -NOWOŚCI
tworzyw (plexi). Kielce,
..1431

9911

Atrament

izolacje.

.Izobud", Kielce, Skrzetlewska 4,
345-59-85.
\16113

Atramenty i cartńdge

~o

druka-

rek atramentowych i laserowych.
wybór, niskie ceny,

BUDOWNICTWO
AAA Solidne okna PCV, belgij-

tel./fax 041/346-44-96,
346-45-17.
9971

(anon-Kserokopiarki

ski system ,Deceuninck". Raty.
Krótkie terminy. Producent:
.Self, Wiśniówka 77,
tel. 362-33-35, fax 362-33-34.
!rUl3

Kielce, Kościuszki 52/006 (róg
Tysiąclecia),

041/343-17-01 ,

368-13-72.

Drzwi Gerdo on

Okna: .Panorama", .Styl-2000",

pety.• Drokplast", Kielce, Nowa 5,
'*1311

"Okno" S. C. - producent okien
PCV, niemiecki system . Thyssen",
każdy

gratis.

Łódzka

Kielce.

308,

Przedstawiciel:

__..___._. __._.__ ._._...____.._. __._..!l!~
PANELE - PODŁOGOWE ,
ŚCIENNE - RATY - UKŁADA
NIE - .SZUMEN",
041/345-84-53.
'*1331
Panele boazeryjne, podłogo
we, listwy wykończeniowe
.Arrniko". Kielce, Okrzei 35,
366-05-84.
",1141
Panele

podłogowe,

boazeryjne.

Tanio! Kielce, Wrzosowa (róg
Hauke-Bosaka), 041/362-05-00.
.. ~-----..--------~~
Parapety, 041/362-05-00 . .

-_._

Prosimy o kontakt wszystkie

nowe i wentylacyjne, Ytong, styro-

mieszczeniem informacji o sobie,

pian, papa, lepik, deski, pianki,

w pierwszym wydaniu regionalne-

"Telkas" Kielce, plac Wolności
6, II piętro, 041/344-43-39.

Kielce, 368-10-83.

Świętokrzyski System Informacji

wszystkich asortymen-

Rolokasety,

montaż

tyny powietrzne. "Aquaklim" -

Komputery - "Mediokom"

rzędzi

elektrona-

i osprzętu - przy większych

zakupaCh dowóz gratis. Serwis Raty - Leasing. Kielce, Konopnic-

Oprogramowanie, komis,

kiej 5, 331-51-31,

serwis, 041/343-26-10.

Pińczów,

1 Maja 4, 357-39-82.

Kserokopiarki

0604-228-214.

"Promont",
041/361-32-13.
116114

Kserokopiarki
.xerox· .

- serwis, .Biurex·. Kiel-

Kosztorysowanie robót bu-

ce, Zagna ńska 84b,

dowlanych. Kielce, 368-10-83.

344-42-22.

041/368-33-62 .

- telewizorów,

.. 5101

Sprzedam

mieszkanie

własnościowe 3 pokojowe, 67 m2
w

Skarżysku,

"Pa~:Secam" - anteny,
py (regeneracja), pilotydaż,

041/252-31-07.

montaż,

serwis.

Sprzedam mieszkanie 64 m,
piętrze

w Stalo-

Auta zniszczone,

Pralek, 041/331-78-94.
Pralek, 041/331-35-25.

11431

Wynajmę

firmie

mieszkanie

80 m - parter. Stalowa Wola,

0601-646-274.

tel. po 18.00, 015/844-07-05.
H1436

LOKALE
założone

1984, Kielce Sienkiewicza

9,

puterowe: Windows, inernet,

Akc. Alkoholowe, odtruwanie.

Office, 041/343-04-38.

Esperal, 041/369-82-76.

041/344-66-33.
Intemet www.pronet.com.pllkgn.
.

MEDYCYNA
045673

..2430

AAA .Medium" - nieruchomości,

Bezoperacyjne leczenie kamicy

żółciowej ,

'*1330

Angielski - Filolog,
041/368-85-76,331-75-68

nerkowej, prostaty,

hemoroidów, łysienia ,

041/368-07-74.

Angielski - filolog ,

041/344-87-18 (15.00-17.00).

041/344-17-41.

041/331-87-97.

Dr ginekolog. Najtaniej!

AAA Nieruchomości .
"Piasecki & Górecka", Kielce, Tar-

montaż,

dorośli,
.45114

Ginekologia, 0602-885-392.

gowa 18,041/343-03-33,

1U"9

343-04-35.
wzl40l

Łuszczyca,

041/368-24-34 .

Ośrodek

Diagnostyki Medycz-

Agencja

.Akcept" - kupno,

wynajem,

ratońum poniedziałek

041/361-73-75.

poniedziałek

piątek ,

-

041/344-69-26.

poniedziałek

-

piątek,

368-03-71 .

·we. Szkoła Zarządzania
i Marketingu, 041/362-35-07.

Schudnij do wiosny,

041/344:22-48.

-------_._--

wzl401

041/369-90-81.

..14G3

Kałwa

- Tatar, przyjmuje Kielce,

Duża

24,

.44715

19.00, tel. 0604-244-975, domowy

Agencja .PLUS",
Stomatolog - Chirurg, Marzena

041/368-08-73.

"Akcent" Nowe mieszkania,

pon iedziałek

17.00 .-

041/386-41-11 .
.,14JI

041/368-70-93.

NAPRAWY

"Complex-Dom" ,

zorów, magnetowidów, głowice hi-

gabinety lekarskie itp. - centrum,

0602-786-041.

kupowane w USA. Importer.- Kiel-

parter, caIość powierzchni 173 m2

ce, Wrzosowa (róg Hauke-Bosa-

(wysoki standard, system alarmo-

ka),041/362-05-00.

wy, sieć komputerowa, dwa telefo-

Dwupokojowe:

mościami ; ZarządCÓW
moścl;

AAA Automatycznych pralek,

Jagiellońska, Słoneczne

rze, Dalnia, Stok - sprzeda Biuro
Mieszkaniowe,

Naprawa

telewizorów,

041/303-16-47.
..S111

Urzędnicza,

i Promocji Budownictwa.

Wzgó-

Automatyc:znych pralek.

346-18-61 .

t1.11l!

Domowe - telewizorów.
Walczak, 041/361-20-40.

"Faktor" , 041 /34-488-03. Wy-

wymiar,

najem - trzypokojowe,

041/302-1 2-90.

komfortowe.

wz23!1

http://sbc.wbp.kielce.pl

bhp.

Zarządzania

041/362-35-07.

Hydraulic:zne

"Markaoft" - kursy
we: Windows, Office - Ki
343-06-28.
Matematyka - Kielce,

Rybak, 041/369-82-22.

041/361-65-12,

Terlva - stropy z certyfikatem

służb

lodówek. Kielce, 331-22-32.

AAA

BMB Promotions,

wej firmy; na licencje
pośredników w obrocie

wz240i

..l

gowych; obsługi księgowo

332-23-31,

ny). Kielce, tel. 362-22-62,
331-06-30 (wieczorem).

Kursy komputerowe
.Computex", 041/344- 32 -02.

inż.

perband, piJoty, telegazeta,
Kielce,

Kurs Agenta Celnego
zowany w Kielcach,
tel. 041/362-03-49,

Kurs~: na samodzielnych

AAA AAA AAA Naprawa telewi-

041/368-43-86.

- elewacje winylowe, najchętniej

wykonujemy na

(Word, Exel); grafika

. Agencja .Lokum",

Piekarski.

1161'1

Indywidualne kursy
rowe: pakiet biurowy MS
wa, programy finansowo -

111110

działalność handlową. usługową.

tel. 041/346-16-02.

piątki,

368-73-01, pracownia EEG

Slding amerykański firmy A1coa

krzyskiego Systemu informacji

368-73-04;

endokrynologia środy i

Agencja . Lokal",

Francuski - angielski,
041/366-31-38.

piątek ,

-

368-73-03, RTG i mammografia

Do wynajęcia po,:"ieszczenia na

Szukasz ziecenia dla Twojej fir-

Chemia, 041/345-72-21.

nej Kielce, 041/368-73-01. Labosprzedaż,

mlodzież ,

wszystkie poziomy Novum - Sienkiewicza 59,
368-30-55,368-40-55.

bielactwo -

leczenie, 0601-214-388.

AD-ORĄGOWSKI ,

....15

t1.13S1

Angielski, niemiecki, włoski

0601-380-958.

...513

bezpieczeństwa,

Kopeć

041/332-22-45.

015/844-00-15 i 090-623-971 .

..,./

my? Skorzystaj z usług Święto
"Interplex": piexi, plexi do
solańów, PCV spienione, poliwęglan kanalikowy (Marlon),
pokrycia dachowe (Ecolux,
PCV). Docinanie na wymiar.
Pawła
12,
Kielce,
Jana
041 /368-12-55, 362-13-17. wrll15

KSM,

wej Woli przy ulicy Staszica,

Auta rozbite, spalone,

041/346-32-40.

11413

sprzedaż

M-3,

z telefonem, na 8

tel.lfax 041/303-47-92.

lub 836-38-97.
Hurtowa

okien,

_.._-----_._--------_!'!~!
Sauny - produkcja,

domu, 015/836-16-67

Kielce, tel.lfax 368-86-00.

KUPNO

"Agrotex", 041/362-04-74.
IIJOl 0

Dystrybutor cegielni
miczną we

Klimatyzacja, wentylacja, kur-

za-

i Promocji Budownictwa,

. Harasiuki" oferuje cegłę cera-

Sprzedam

ul. Warszawska 2, 344-34-37.

041/346-16-02.

tach. Najniższe ceny z dostawą do

Klimat zac'o

zainteresowane

go katalogu firm budowl~mych .

.Nobud· Manifestu Lipcowego 18.

041/361-05-62.

za-

..5183

maniowe

dowozu.

015/832-86-36.

AAA .Optimum",

048/365-52-32.

na, etemit, cement, wapno, cegły

Możliwość

pełny

kres usług kosmetycznych. Kielce,
Sienkiewicza 21 (Hotel Bristol),

wymiar, mikrowentylacja

01.1351

taczki.

artystyczne,

AAA . Eurolocum-1 "

361- 71-90, 361-88-52.

Atlas, blacha ocynk i powleka-

Kosy fiskalne -komputery

.Sharp",

rolety, para-

podmioty,

111460

Sprzedaż

-

"JKN" - sprzedaż, komis,
serwis - Żeromskiego 44,

"5114

",1659

klinkier, siporeks, przewody spali-

041/361 -60-46.

" Canon",

Grun-

,Ul59

"FIrmus" , Osobna 6,

• 45l1S

Tatuaże

72 m2 , komfortowe,

turbo,

.,1431

Pokrycia dachowe
dachy,

solarium

041/344-76-01 .

Radom. Lubelska 83,

346-45-17.

Kompletne

Solna 8, 041/366-00-66.

masaż

profesjonalny,

UWAGAI
Tylko dla osób fizycznych umieszczającyd)
w . Echu Dnia' ogłoszenia prywatne

041/368-24-55 .

Okna PCV, aluminiowe, drzwi

041/346-19-17.

teLlfax 041/346-44-96,
wzl3lS

Pełny

_

72, 344-84-19; Skrze-

Reymonta 12, 386-13-52.

Gięcie

Nowa bez starej. Chęcińska 14 ,

Kielce, Za-

tlewska 4, 368-44-40.

spalanie

dachowe "Fakro". Drzwi wew-

Papier do drukarek atramento-

ga rażowe , ościeżn ice .

gnańska

Oprawa Obrazów
_.........._...._._._-_...._.._..._-_.__ ...._...._.._.._.._.. "'1691
...._..

-

Błyskawiczne

waldzka 28, Kielce 345-18-60.

041/361-37-49.

"Mobud Okno, Drzwi

komórek

= = = = = = = =wrl419

nętrzne , zewnętrzne ,

12, 386-13-52.

Szydłówek

Sklep:

antywłamaniowe. · Elmix·

n iedzielę!.

72, 344-84-19, Skrzetlewska 4,
368-44-40.

368-01-65.

Gómy 4 (róg Warszawskiej),
",1690

Kielce, 041/368-22-24.
w

7 (Cedzyna - cmentarz),

368-'60-86.

Kielce, 041/368-22-42. Kantor
Także

kielecka hurtownia

ceramicznych, elewacyj-

port, raty. Kielce, ul. Cedro-Mazur

Firmy H2 0 . Kielce,

Natychmiastowe

płytek

nych, gresów - 700 wzorów. Im-

..14l3

,,Mobud" -Chemio budowlana

01.136'

i zguby

KIELCE • RADOM • TARNOBRZEG

Mieszkanie 3 pokoje z kuchnią.

tłuszczowych,

GUAM -

368-47-n, 307-35-06.
Największa

._....__.__.._.._.._....___.____.____!'E~

KOSMETYKA

nieruchomości

gazowe,

041/362-54-25.

..5m

345-38-15.

elce

REKLAMA

-

Firma .Styl Art" zatrudni pra-

Niemiecki, 041/362-34-48.
..1281

.OMEGA" - Kielce. Liceum

Ekonomiczne. Policealne: bhp, Fiprojektant mody,

cowników do

kominków.

Odpowiedzialnym

pracę

0604-477-894.

s44212

Polski, 041/345-12-65.
Szkoły .Pro-Fil"

Kielce, Romualda 3, 368-17-43, Liceum Ogólnoksztalcące Dzienne, Liceum
dla
Do, Policealne Studium Zao sPecjalnościach: finanse i rachunkowość, technik
administracji z obsługą ubezpieczeń, obsługa ruchu turystycznego, projektowanie architektoniczne, kosmetyka.
1999.
IW14

bezpłatne

wanych,

szkolenia, mo-

żliwość

awansu, zarobki

średniej

krajowej, 015/832-35-29.

._--_..._._._._..._..__..

__._.._

...._---~

każdego, urządzenia

Praca dla
gratis,

powyżej

materiały

chłodnica

.Cliba· 7500 W,

0602-367-087.

---_.._-------~
041/344-49-78.

Mała .

Oferty z

ceną

362-30-02.

-_._.

__._------

Eko Term - Plus olej opalowy
jakości!
.Onex·,
11&911
041/346-53-60.
najwyższej

Fiat

126p

(1990),

041/344-58-50.
Uno

S

szczeniaki,

Garaże

blaszaki, niskie ceny,
,,140

zł

nowanym Wydawnictwo, 890
netto, 090-282"682.
Samodziełnego
działu

import - eksport firmy han-

Hurtownia 250 metrów + wypo-

zamienne do DT-75,

Białoruś .•Pol-Del", Kielce, Żytnia

1,041/361-09-47.
s45061

Sandomierz, 015/832-17-25.

... _.. _. __.._..._._....._.._..._.._--_......__.._.._......_........~!
Poszukuję

do

wynajęcia

- dom

sażenie

Dobrze prosperujacy sklep
muzyczny. Kielce,
tel. 345-26-12 .

(cztery komory ch/odni-

cze). Sandomierz, 0602-367-087.

----------_'!:!!
Kombajny
słomy

dlowej, wymagany angielski, komputer, doświadczenie .

041/311-50-16.
._ _ _ _ _ .44483

Kielce, 345-66-45.
Części

pracownika do

Garaże,

zbożowe,

zachodnie,

możliwy

elastyczność

kandydatów do procy no stanowisku:

KIEROWNIK
ZESPOł.U

transport gratis, 041/263-27-42.

Cinquecento 700 (1995).

profesionalizm,

='

odpowiedzialny za kompt,/aowy lIDfłz6r nad stoł6mm/ pnyszpImInym/,
po&sg/ym
persoMI,m, sponqJzanie kallwlCKji, planowani, i realizacja dostaw a uf spoiywaydJ
nilm,dn,m do realizacji usługi, n~, nad tedJnologiq produkcji żywnoJd, utrzymywanie
konfrlkt6w z illSJHlłtorumi saMpidu i innych służb kontroln,m.

..,2418

Boksery

obsługa,

ponad BOO klientów.

Ford Escort 1,80 (1991/92)
041/361-31-21 .

,,144

,mm

Kompleksowa

Ochrona

i otwartość na potrzeby Naszych Klientów, B-letnia obecność
na rynku, 17 oddziałów w Polsce, zatrudnienie 6700 osób,

(1992),

bogate wyposażenie,

84,

041/344-51-38.

w domu zleci zdyscypli-

Sprzątanie

®

wzwiązku z uruchomieniem nowej usługi kateringu poszukujemy
45

teL041/262-45-41 po 18.00.
Pracę

im(:)e

do

017/585-23-04.

Autokomis .JG" - raty Kielce

gratis, koperta ze znaczkiem.

pensja + prowizja,

i

..,2396

ZagnańsKa

Praca w ubezpieczeniach. Stała

Skałki

5 marca, 041/378-73-77 .

Fiat

1/35, 39-432 Gorzyce. Informacja
og313

m2

Auto Komis .Omega" - raty,
Okrzei42,

i zbyt gwaranto-

wany. A.R.P.•GMS·, ul. Por. Samy

budowlaną 581

w Busku osiedle Niwa - ulica

Agregat chlodniczy .Copeland",
Praca dla aktywnych, zdecydo-

s41110

Działkę

AAA .Canon·, .Panastmic",
kserokopiarki, faxy.
•Top Serwis",
!II)!
041/343-13-31.

Kielce, Warszawska 34A.

domową.

-71.

montażu

SPRZEDAŻ

STRONA 21

duży

prasy do
wybór,

transport,

leI. 034/362-86-81 ,
032/435-50-63, 033/875-45-06.

Oaekiwania wobec kandydat6w:

D wyksztuł(8nie wyższe lub średnie kierunkowe (tedlnologia żywienia, dietełyka),

D doświadczenie wpraty wsektorze służby zdrowia,

D zdoi nom organizacyjne i samodzielnołi wdziałaniu,
D mile widziany samochód•

Zatrudnionym kandydatom firma oferuje:

O somodzielne i odpowiedzialne stanowisko.
O moiliwoU szkoleń i realizocji ambicji zawoclowyth w przyjaznej firmie,
O

i

atrakcyjny system wynagrodzeń.

lilko zllkłlld prller ,bronione; ,b,tnie uwzgl,dnimy
Icllndydlltury os6b posilldll;ącydJ stfIhIs osoby niepe#nospl1lW1l8;
Osoby l.IIinteresowane prosimy o szybkie nadesłanie swojej oferty, IDWierajqcel
~ujqcy i aktualny iyciorys zawodowy oraz list motywacyjny na adres:
5.1IMPEL, 54-135 Wrodaw, ul. R,kodzielniaa 16,
z lapislieml "Dział Penonalny - of.rta prtKY".

11&914

Składanie długopisów,

0604-406-785.

Kielcach, 0604-208-281.

11&911

Sprzedam dom 180 m2

-

'Stan

- Bilcza, 041/368-33-62.
s41641

Wydawnictwo encyklopedyczne zatrudni do pracy w domu
(umowa), 0501-093-863.
11&941

RÓŻNE
AAA.

Lombard - Komis.
pod zastaw. Kielce,
Sienkiewicza 64,
041/366-40-93,
344-22-15.
Czynne także
w niedzielę 10.00-14.00.
..,2441
Pożyczki

-CE TRUM
BUDOWNICTWA,
PANELE BOAlERYJNE

"Darex" - pasmanteria, rajstoSUMIENNA. TYLKO
OFERTY. KłELCE ,

py, włóczki. Najbogatszy wybór!
Kielce, Sienkiewicza 69.
wr2291

Firanki podejmie
nie

akwizycję,

piurą.

zamówienie: firan,
Karnisze z

Przyjmę: sprzątanie po remonopiekę nad starszymi osoba-

,tel. 041/369-10-14

sprzedaż.

Firanki z gi-

firanki haftowane. Szycie na
zasłon,

narzut.

mosiądzu , montaż

karniszy. Kielce ul. Ewangelicka 4.
..120

Firma poszukuje 30 osób
z nadwagą, 041345-41-10.

gOdz. 10.30-20.00.

I gatunek

"Foł-Plex" - Plexi, PCV, folie
samoprzylepne, kasetony,
Tarnowska 50B,
041/362-12-11 .
..,2413

._ ________.._..__.____ .1~

Ądresowanie kopert. Składa
długopisów,

przyjmowanie

telefonicznych - zatrudInformacje bezpłatne, koZWrotna .•Euro-Inwesl"

Połcoop

- Ostrowiec, Kilińskie

go 59, 041/265-20-61 . Posiada do
wynajęcia :

magazyny, pomiesz-

czenia biurowe. Do sprzedaży - ta-

PŁYTA

nio, chłodnia - naczepa

KARTONOWO-GIPSOWA
12,5 mm

kontenerowa.

Kutno, box 28.

,,143

ĄutOIYZowane Centrum Serwi-

Przyjęcia

I

weselne,

041/301-15-19.

zatnudni techników elektrodo napraw sprzętu RTV,
1-80-91.
wz24JI

ChałupnictwO.

weselne, komunie,

345-04-21 .

Gwarantowane

2100 zł miesięcznie. Zazbyt,

Przyjęcia

041/361-87-02,
.41110

Spółdzielnia

szukuje chętnego do rozbiórki pa-

Informacje, umowy , 87-140 Che/mża , Jana
Dołączyć znaczki za 4,50.

wilonu handlowego przy ul. Pade-

.

11&962

,

Ogrodnicza po-

zaopatrzenie,

rewskiego 48 w Kielcach i uporządkowan ia terenu w zamian

za odzyskane materiały,
041/345-24-54.
Wesela, przyjęcia komunijne,
041/361-04-87.

1169"

,

._--

.4S404

http://sbc.wbp.kielce.pl

zł/m

kw,

+ 7% VAT

n

REKLAMA

STRONA 22

MALr

czynne 10 .00-1~ .~
soboty 10.00-14._

tel. 344-90-07
( wejście w

KIELCE ul.

błamie)

MAŁA

5

Sklep AG_D

czajniki od 30 zł
;;..<ź;;~
tostery od 59 zł Ą /L. "" ~
'"",~e>
żelazka od 75 zł '~q
",,'f>
suszarki od 34 zł ~~ :f>J> I
krajalnice od 130 zł~'Q
~
maszynki do mięsa od 190 zł

Kompletne dachy, sprzedaż
i montaż .Metal" Klimontów, Osso-

Tanio Poloneza (1990) stan do-

lińska 21,015/866-13-18,

i podłogowe
ul. Dojazd 1
(obok kol~ki)
Jędrzejów

~

tel. 386-19-39
38&44-13

·088.511'0
- NOWE
OD 9,5 0/ 0
- UŻYWANE
SAMOCHODY

,

«15830

Mazda

323F

(1993),

19 . 000,00zł,

ok.

cena

" sm

041/332-45-41 (wieczorem).

Uaza, 015/832-27-49.

..

Mieszkanie 64 m2 w Tamobrze-

_._-_ ........ _-_.....__.....__......... __.. _.__._..._--_.~

1113S

_

__

daż

..2m

skie, Madera, Maroko, Tunezja,
.Abex" , Sienkiewicza 10,

..2100

.116/1

Wyprzedaż

asor-

maszyn rolniczych

tymencie. Kielce, Wspólna 8,

na terenie Polski i Niemiec (kom-

345-65-93.

bajny zbożowe , prasy, itd)

Przewozy - cała Europa! Biuro
Dworzec PKP, tel. 041/345-60-80.
.726

Polonez 1.6 GLi (1996),

AAA - 041/342-82-78.

całodobowo.

7/9, 041/362-47-07.

. 11066

Polonez Caro (1993),
041/311-55-02.

Malowanie, tapetowanie, szpachlowanie, rigips, adaptacja

u siebie, 0604-302-398.

Nagrobki - Wierzbicki

Ostrowiec,

.. Bangkok"

041/331-05-12, 0601-478-521.

• 11831

. ISII3

Silnik Andoria 2850

. ISIlS

017/582-57-56.

pla~eki , chłodnie

krajowym, 041/362-05=22.

. ISIl6

muzyczny,

041/361 -20-25.

...........

• 41020

• 11628

.............................................
..........................................
::.....................................
.
..................................
................................
.............................
..........................
.
~~ ........................
•••••••••••••••••••••••
.....................
A
...................
.
..........
......
.
~
................
~4f -~
... ............
............
~
V,(!

...

PANELE PROFESJONALNIE,
041/368-50-94.
'*1331

-

r...

PROMOCJAI

~~

••••••••••••••
• •••••••••••

~....

~

o.~~~~~~~~
T····

•-.-; l::
•••
.

~

laweta, 041/332-44-27,
0603-258-643.
Transport tO'l\larclwo-os()bowv.

podłogowe ,

Kraj i zagranica,

rigipsy, 041/345-98-96.
"58~

tel. 041/331-35-32,
0602-695-899 .

Przeprowadzki - Tanio!
041/361 -94-68, 090-68-33-76.

Usługi

Remontowo-budowłane,

Biuro Rachunkowe -

Reklamowe,

0604-813-366.
Verticale, rolety -

041/346-22-55.

015/822-73-75 .
nl l22
układanie ,

Cyklinowanie,

Remonty, malowanie, glazura

Czyszczenie - profesjonalne dywanów,

041/369-83-79, 0604-492-343 .

. Ism
CZYSZCZENIE
DOSKONAŁE: DYWANÓW,
TAPICERKI,041/366-00-76.

368-28-47.

(fakturyVAT), 041/361-70-60.
Windykacja
Rolety antywłamaniowe niemieckiej firmy HeroaL Producent: Alutechn ika, Paderewskiego 3, 041/343-07-03 .
Zimowa promocja!!!
,,16Jl

obsługa

prawna, inne

teL/fax - 041/344-88-47,
0601-845-800.
!aluzje - Tanio ! 04 1/;jb~j-Oo-J / ·

Rolety, bramy, produkcja .
Kielce, Planty 12,
041/344,87-92.

. Il310

••••••••••••••••••

A

Transport to""arc)wo-os()bowv

..III

wykładzin

Roxana, 041/346-20-68.

w ruchu

"SISS

041/366-25-10.

---_. ._.__._-___._.....!""~

0604-897-184.

Transport od 3 do 24 ton:
ce, niskopodwozie,

Kamieniarski,

041/345-14-4/t.

Monika u siebie,

",16

Czyszczenie dywanóN, tapicerki,
041/306-27-38, 090-398-921.
.11011

Rolokasety, rolety
antywłama n iowe,

041/346-32-40.

dywanów,

Czyszczenie
041/311-04-16.

101612

dębowe .

Schody

Domofony, alarmy, montaż naprawa, 041/369-88-21 .

Montaż

wykładzi n

dywanowych na klej,
041/344-73-81.

0I131S

kombi

Schody, drzwi łukowe,

(1994), Renault Trafik 21000

041/345-75-09 po 20.00.

Ford

199,DOY1'CIIa. . VAT
Salon Audio - Video INTERKOM
(Dom Technika NOT)
uLSienkiewicza 48/50
Kielce
tel. (0-41) 34445-31

Salon Finnowy INTERKOM
uLSlenkiewicza 66
Kielce
tel. (0-41 ) 344-30-81
fax. (0-4 1) 344-30-85

Escort

1300,

Szafy, garderoby, zabudowy

041/303-11-14.
"SIli

Hydrauliczne, 041/332-46-46.
iHS458

Hydrauliczne, 041/345-67-17.

041/343-17-60.

~

dla drabin
aluminiowych
I drewnianych

na Plusie

do Idytku
domowego,

LGD s .c ..
HURTOWNIA
ODZIEŻY

KIELCE
ul. Domaszowskci 115D
tel. (041) 342-88-60
342-55-41

http://sbc.wbp.kielce.pl

. Kazed"
Wideofilmowanie,
041

m

rękę

I INNE •••

52/005,

Ostrowiec Ś••
ul. Sandomierska 10
248-10-25

Plus Trzymaj

K i e l ce , ul _ ŚcI egiennego 28DA
(obok Febryki Domów)
tel . 3 61 -63 - 95
Radom . u l. Lube l ska 77
tel. 528- 11 . wewn . 2

Składane

Kości uszki

MEGA-lUX

- '. .

WOLA
ROSS
MARGOl
BESJA
AJLANTIC
TOPI
AWA
GALLA
KOMOROWSKI

.Newline".

'1:1-400

i!,

ODZież SPORTOWA DLA DZIECI. DOROSŁYCH

wymiarowe, drzwi przesuwane

iHS490

l_z<st>wów~ ogm _.

GSM

. 11632

(1996) - dostawczy,

Td<fon dziob ~. ~.~ slcd Plus "'"
AUTORYZOWANY
PRZEDSTAWK1El

t,

041/345-90-25.

Przeprowadzki,

remontowo-budowlane,
0601-545-839.

Ewa u siebie, 0604-898-635.

złotych ,

1 ,5

._--- .IS201

kompleksowa obsługa ,

041/266-40-67.

Transport

(041/345-08-15 do 15.00),
331-64-54.

Zakład

. IS121

Renault Trafie 2.10 (1988),

Transport 1,7 t, 04 1

poddaszy, 041/332-27-26.

wykończen iowe,

AAA - 041/366-05-71.
Anła

Anteny. Domofony. Instalacje.
Gwarancja!!! 941/361-36-31 ,
0602-51-92-54.
"S151
Atrakcyjnie wykonam prace

tel. 041/354-51-20 wew. 86.

Kielce, ul. Piotrkowska 12, parter,
leL/lax 343-06-46, 090-39-26-39

«15832

Panele, panele

TOWARZYSKIE

• 11802

10% taniej .Nivel",

tel. 041/332-52-98.

..2111

lli903

041 /332-33-92.

Transport -

Malowanie natryskowe - wykończenie wnętrz,

.11611

0049-642-148-3548.

Rover (1996),

«IS621

Panele - 041/361-26-56.

USłUGI
Kości uszki

piurowych, tkanin, karniszy,
mierzenie, upinanie, prOjektowanie. Montaż kamiszy. Kielce
pl. Wol ności 12, 041 /368-18-66.'

Malowanie - czysto, tapetowanie, 041/368-36-66.

. ISIOI

..., AAA Szklarstwo

po okazyj~ ie niskiej, cenie,

..2347

._---

matematyka,

..2120

Podróży Comfort-Lines. Kielce -

ratalna. Sklep .Kranik" -

Kielce, Rynek 12, 368-13-81 .

tel. 0604-492-904.

Sprzęt

344-86-66 .

Produ-

cent mebli łazienkowych . Sprze-

Minikoparka Yanmar, typ B17,

pełnym

-

041/362-58-21.

041/344-23-26.
Wyposażenie łazi enek .

po godzinie 16.00.
......... ..... _...__... ..... _.._._.... __. .... _.. .......-...~

1,4

klamowe . .ATH", Kielce, Żytnia 1,

dzwoń

041/368-66-53.

tel. 015/842-15-63

Polonez

zielonych

Szyldy, tablice re-

Egipt. Promocja Kenii - Safari. Za-

Widlak 5 t przesów bok,

8, trzy pokoje, telefon,

robocza w

oferta

białych szkół.

sów Tajlandia, Wyspy Kanaryj-

tel. 015/844-75-26.

~~.

Mieszkanie 64 m przy al. Jana

_

i

Egzotyczne propozycje wcza-

cena do uzgodnienia,

2

_

Korepetycje
015/832-53-99.

Wartburg 1,3 (1990) 68 tys. km,

090/679-120.

Pawła

Bogata

041/342-69-64, 0602-308-281.

_...._......__...... _..... _._......_........... _..._.._._...__......._.~!!.~

._..__....__..__.._.._....._. __.._-_.-.._....._...

Szycie firan i zasło n , narzut
Sprzedaż firan muś linoWYchig~

czerwona, 44 tys. od dealera ,

do negocjacji,

......__

TURYSTYKA

Toyota Carina 1.6 (1995/96),

aglSI

Hydrauliczne,
041/368-66-14.

..Victoria", 015/837-71-32.

transport gratis.

Odzież

KREDYT NA SAMOCHÓD

«15821

tel. 0604-232-475.

gu z telefonem (pilnie) cena 55 tys.

I~K\'\W~®
Wykładziny ścienne

Sylwia u siebie, 0604-881-696.

. bry, lady chłodnicze,

gospodl!czego
I przemysłowego
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1999 r.

Wynik

ustalił

Saliou • Kolejny bramkarz w Alicie. Spartakus

przegrał

STRONA 23
oraz Olejamik, Byrka, Kiciński, Kolasa, Kamiński , K. Janowski, Kaczmarczyk.
Gospodarze mogli wygrać wyżej,
ale w pierwszej poIowie nie wykorzystali wielu sytuacji podbramkowych.
* Naprzód Jędrzejów - Sparta
Szczekociny 1:1 (0:0), dla Naprzodu Kliszewski.
Naprzód: Blicharski - Putowski,
Fendrych, Dudek, Bartkiewicz,
Czarnecki, Zi6lkowski, Osiński,
Woźnica, Skorodzień, Wójcicki
oraz Krzyżyk, Łapot, Stolarczyk,
Różański, Uramowski, Kośmider,
Kliszewski.
* Unia Sędziszów - Piast Chęci
ny 0:2 (0:1 ), Hańćko, P. Latkowski.
Piast Dąbrowski - Bialosukna, P.
Latkowski, Hańćko , Paluch - Cedro, Kowal, Bąk, Woźniczka - Romaniec, Skowerski oraz Babiarski,
G. Latkowski, Mucha.
*
Granat
Skarżysko

w Kozienicach

ON,.ROLNE GRY
Gwałtowny

atak

zimy

nie

co prawda piłkarzom rozmeczów kontrolnych.
zapianona miniony weekend odOto nasze meldunki.
i Kielce - Radomiak
(1 :1). Trela 28, Saliou 85 - Sko-

więl(5ZIOSC spotkań

15.

Szydłowianka Szydłowiec 0:2
(0:0), Nowocień , Sasal (kamy).
Granat: Kępa - Snopek, Siudek,
Przybycień ,
Szustak, Nowak,

Fragment meczu Błękitnych z Radomiakiem. Atak Roberta Szarego z Radomiaka stara
mać Włodzimierz Mielczarek.

Chołuj, Kaczmarczyk, Pacek, Rubinkiewicz, Sykuła oraz Świduno
wicz, R. Bąk, T. Wroński , Susz, P.
Bąk, Szczepanik.
Przez 60 minut rozgrywanego na
kopnym śniegu bocznego boiska
Granatu meczu, to gospodarze
dyktowali jego warunki. Ich nabytek, były gracz Szydiowianki Kaczmarczyk mógł nawet strzelić gola,
gdy po jego uderzeniu piłka musnęła poprzeczkę . W ostatnich

Fot. S. Stachura
powstrzy-

się

utrudniał grę. Pierwszą bramkę

zdobyli gospodarze po akcji Siczka, który dokładnie zagrał do
Sajdaka i ten nie dał szans bramkarzowi Wisły. Pięć minut po przerwie Sajdak znów popisał się precyzyjnym strzałem, tym razem
uderzając w róg bramki zza linii 16
metrów. Goście tylko raz zagrozili
bramce Alitu, ale Zi6lkowski wygrał pojedynek sam na sam.
* MG MZKS Kozienice - Spartakus Daleszyce 3:1 (1 :1). dla Spartakusa: Pindral 35.
Spartakus: Mierzwa - Duda. Bąk,
Dróżdż. Detka - Dec, Skalski, Pindral, Bujak - Pabian, Gil oraz Haczkiewicz, Mochocki, Pawłowski,

*

Nida

Pińczów

-

Nida: Pryjda - Szpiega, Boksa,
Madej - Bębacz, Mika, Dziubel,
Lniany. Ciekaiski - Chlewicki, Tobola oraz R. Maj, Majka, Frąckie
wicz, Zaręba.
Czami: Zysk - Kuźnia, Mikoda,
Dobrasiewicz, Bobrowski, Si powicz, Młynarczyk, Gazdecki, Wiszniewski, M. Janowski, Gołąbek

d Agnieszki

Klub

Dziś o SOdz. 22.15 Telewizja

Kielce pokaże relację
3. I-'lelt>ISC:vtu

Idorl

boje przed mistrzostwami
dniaCh 2

7-28 lutego w ZaOdbędą się IX Halowe
Polski Oldbojów w
Do tej imprezy
się ekipa oldborozgrywa mecze
I uCZestniczy w turMieCZYSława Zlentala.

4:2 (2:0).
Sławomir

STACHURA.
Imlr, G.BJ

Przychodzą

Odchodzą

Zainteresowanie

-

-

Kubiak (Widzew Łódź),
Kaczorowski (Pogoń
Zduńska Wola), Witalij Kuć (Niwa
Tamogród - Ukraina), Oima Gumieniak (Wołyń Łuck - Ukraina),
Krystian Ochnio (Koszarawa
Żywiec)

~

I ,'

Rafał

Marcin

'"

, KSZO Ostrówiec

.

,

'"

-

KÓRONA NIDA GIPS
Kielce

.,
BŁĘKITNI

Sławomir

Rutka (Legia Warsza-

wa?)

Aleksiej Tiereszczenko (Ukraina), Krzysztof Złotek (Siarka
Tarnobrzeg)

.,

"'!

Marek Kostrzewa - trener

Kielce

,

Artur Andula (Błękitni Kielce)

ALłT Ożarów
Sławomir Skalski (z Granatu

SPARTAKUS
Daleszyce

Skar-

żysko)

Artur Andula (do Alitu Omrów),
Marcin Przybyliński (szuka k1ubu), trener Czesław Palik (do
Wawelu Kraków)

Włodzimierz

Wojciech Nieradka (do Wisły
Sandomierz),
Wiesław
Król
(powrót do Kraśnika). Marek
Franczuk (powrót do GKS Tychy)

Konrad
Paciorkowski
(RKS
Radomsko), Dariusz Zi6lkowski
(Hetman Zamość), Leonard (Ate-

IJY)

Ryszard Mokrzycki, Marek Mierzwa (do Pogoni Staszów)

Grzegorz Pabian (Kalwarianka
Kalwaria), Andrzej Dec (Hetman
Włoszczowa)

-

HETMAN Włoszczowa

-

Sławomir Skalski (do Spartakusa

Daleszyce)

Mirosław Kaczmarczyk
dłowianki Szydłowiec)

Marek Bartocha, Paweł Wolski,
Piotr Rak (z zespołu juniorów)

Andrzej Dec (powrót do Korony
Kielce?), Damian Bartyta

Grzegorz Slupecki (GKS Belchatów)

Władysław

Ryszard Kazieczko (Sparta Kazimierza Wielka)

-

NAPRZÓD Jędrzejów

Mariusz Wiszniewski (powrót
Zdroju Busko)

CZARNI Połaniec

POGOŃ Staszów

ze

-

SPARTA
Kazimierza Wielka

Łatasjewicz , Wojtasiński , Wyręb

Arkadiusz Chrobot (Wisła Kraków). Norbert Baran (Victoria
Skalbmierz)

,

GRANAT Skarżysko

PIAST Chęciny

Mielczarek (RKS

Radomsko)

,

NIDA Pińczów

Do reprezentacji Kielc kandydują: Wąchała, Dziedzic, Madej,
kiewicz, Mazur, Pawlik, Dziubel,
Gębura, Mojecki, Zawadziński ,
Kabała i Bąk. Na mistrzostwa wyjedzie 11 graczy.
ISTACHI

stomłoty

,

wystartowały

plebiscyt w TKK

1:4 (0:0), dla Hetmana: Kosowski 53 kamy, Kupijaj
70,76,82.
Hetman: Sobański - Łodej ,
Jarząb, Kozieł, Kościołek - Luzar,
Grabarski, Słupecki , Kosowski Grzesik, Wolski oraz Miernik,
Łęgowiak , Bartocha, Kupijaj.
Wloszczowianie
odnieśli
zasłużone zwycięstwo nad doświadczoną ekipą Polonii. Bohaterem meczu był Tomasz Kupijaj,
który w drugiej połowie zdobył trzy
bramki, rozstrzygając losy meczu.
* Stal Nowa Dęba - Pogoń Staszów 0:0.
* Nowiny/Korona II - Zdrój Busko 2:0 (1 :0).
* Łysica Bodzentyn - Orlicz Suchedniów 0:1 (0:0).
* Górnik Miedzianka - Bucovia
Bukowa 1:4 (0:1).
* Astra Piekoszów - Wicher Ko-

Publikujemy kolejne notowanie piłkarskiej giełdy. Najwięcej nazwisk pojawia się w rubryce .,zainteresowanie", gdyż na razie kluby testują
poszczególnych zawodników. Na transfery trzeba jeszcze poczekać.

Mirosław Maj (powrót po kontuzji)

NaOgólnopolskim mityngu w Spale
najlepsze polskie zawodniczki w skoku o tyczce, m.In. rekordzistka kraju Monika Pyrek. W
doborowej stawce rywalek bardzo
dobrze spisała się kielczanka Agnieszka Wrona, która w pierwszej próbie pokonała wysokość 341 cm i tym
samym ustanowiła rekord życiC1NY i
rekord okręgu. - Agnieszka jest w
świetnej formie i dlatego robimy
wszystko, żeby wystąpiła w halowych mistrzostwach Polski seniorów, które rozpoczynają się w najbliższą sobotę w Spale. Problem w
tym, że nie ma jeszcze klasy mistrzowskiej, która uprawnia do udziału w
mlstrzos~ach - powiedział Adam
Jóźwik, szkoleniowiec Budowtanych
Kielce.

* Polonia Bytom - Hetman
Włoszczowa

Futbolowa gielda - wiosna '99

Czarni

Połaniec 2:0 (0:0). Dziubel63, 71 .

mniejszą ambicję.

•

Matałowski, Łukawski.

W pierwszej połowie goście
przeważali i w 35 minucie zdobyli
bramkę . Znacznie słabiej spisywał
się Spartakus po przerwie, kiedy
trener Marek Parzyszek dokonał
kilku zmian . Grając w eksperymentalnym składzie goście pozwolili strzelić sobie dwie bramki .

dwóch kwadransach, wprowadzona do gry młodzież Granatu nie
dała rady mądrzej grającym III-ligowcom. Prowadzenie dla gości
uzyskał strzałem z dystansu Nowocień, a rezultat ustalił z rzutu karnego Sasa!. Mających ambicje
powrotu do III ligi gospodarzy trudno ocenić po pierwszym sparingu,
rozegranym w fatalnych warunkach atmosferycznych. Z pewnością pokazali już niezłą siłę i nie

Wijata - trener

Grzegorz
Tomecki,
Andrzej
Matuszyk - zakończyli karierę

-

Ryszard Kazieczko (Naprzód Jędrzejów)

Robert Kosela (Zdrój Busko).
Tomasz Wilman (Piast Chęciny)

Hubert Białosukna (Orlęta Kielce)

Tomasz Wilman (do
Kazimierza Wielka?)

Sparty

-

Ryszard
Mokrzycki,
Marek
Mierzwa (ze Spartakusa Daleszyce) , Erwin Adamczak (OKS
Opatów), Stan isław Ożga (Tłoki
Gorzyce), Norbert Kula (z
zespołu juniorów)

Damian Gil (Spartakus Oaleszyce)

-

.

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Cztery łatwe punkty Iskry Lider Market w

Halowe mistrzostwa Polski w

Przemyślu

Dziewczy y
nie zawiodły

K,.ORA ,.0 LIGA?
W

meczach

ekstraklasy
Czuwaj
z ISKRĄ
LIDER MARKET KIELCE
20:37 (7:17) i 14:33 (9:13).
Iskra Lider Market: Stęcznie
wski, Tkaczyk - Chrabota 10 i 5,
Witkowski 5 i 5, Wasiak 5 i 4,
Niedzielski 3 (2) i 6 (3). Jurasik4
i 4, Bąblewski 5 i 3, Hiliuk 3 i 4,
Skwarczyński 2 i 1, J. Sieczka O
i 1. Kary: 4 i 10 minut.
Czuwaj: Kulik, Ner - Paluch 7
(2) i 5 (1), Błażkowski 3 i 5 (2),
Jarosz 3 i 1, Szkarpecki 2 i 2, Batko 3 i O, Muzyczek 1 i 1, Ozga 1 i
O, Kubicki Oi O. Kary: 4 i 4 minuty.
Sędziowali : P. Baran i J. Materna z Krakowa. Widzaw: 130 i 100.
Przebieg, sobota: 0:3, 3:10,
7:17; 11:20, 13:27, 18:31,
20:37. Przebieg, niedziela: 0:2,
1:2,4:5, 6:8, 8:12, 9:13; 9:18,
10:21, 12:24, 14:28, 14:33.
Po raz pierwszy w tym sezonie
zdarzyło się, aby kielecka "siódemka" zdobyła w wyjazdowym
dwumeczu 4 punkty. Przeciwnik
prezentował jednak umiejętności,
których nijak nie można kwalifikować jako pierwszoligowych... Czuwaj postawił nam trochę wyższe wymagania niż Padwa Zamość (III-ligowiec, z którym kielczanie grali w Pucharze Polski przyp. PK) - skomentował przemyskie pojedynki zawodnik mistrza Polski Krzysztof Chrabota.
Obydwa zespoły wystąpiły bez
kilku zawodników. W Czuwaju z
powodu kontuzji i chorób nie zagrali czołowy strzelec Jacek Pyś
oraz Kazimierz Wiśniowski i Alepiłkarzy ręcznych
Przemyśl przegrał
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ksander Pierwańtczuk. W tej sytuacji jedynym zawodnikiem
drużyny gospodarzy, który prezentował przyzwoite umiejętno
ści był... wychowanek Iskry To-

Fot. Sławomir Stachura
Krzysztof Chrabota rzucił
Czuwajowi 15 bramek.

W grupie C II ligi szczypiornistów
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Wisla "nie
Sokolowi
W grupie C drugiej ligi
szczypiornistów wyjazdowe
zwycięstwo z trudnym rywalem odniosła Wisła Sandomierz. Nie powiodło się zawodnikom MeS Iskra Kielce.
* Górnik MK Katowice - MCS
Iskra Kielce 26:19 (10:5).
MCS łskra: Smagór - Herbuś
7, Samek 6, Lniak 2, Adach 2,
Kućma 1, Paweł Oleksyk 1, Patryk Bednarski , Pyrek, Paweł
Bednarski.
Mecz kielczan z rywalem, który na pewno jest w zasięgu ich
możliWości, od początku nie
układał się po ich myśli. W 14
minucie gospodarze prowadzili
7:3. Zawodnicy MCS zagrali
przede wszystkim nieskutecznie w ataku (w pierwszej
połowie 5 bramek z 17 rzutów),
w czym wydatnie . pomógł" im
bramkarz Górnika, ponadczterdziestoletni Jan Kluczewski.
Dużo lepiej podopieczni Bogusława Stańczaka zaprezentowali się w drugiej połowie. W 43
minucie po trafieniu Tomasza
Samka przegrywali już tylko
13:15, dwie minuty póżniej po
golu tego samego zawodnika
14:16.•GÓmicy"znówjednakzaczęli kontrolować sytuację i w 49
min. wygrywali 20:15. Jeszcze
jeden zryw kiełczan przyniósł
zmniejszenie strat do 3 bramek
(21 :18), ale nic więcej nie dało
się zrobić. Najkorzystniej w drużynie MCS zaprezentowali się
Samek i Paweł Smagór.
* Sokół Św. Katarzyna
Wisła
Sandomierz 19:23
(8:10).
Wisła : Owsiński, Krasowski Ogrodnik 9, Marzec 7 (2), Wę
grzynowski 2, Kwitek 2, Kutek
2, Mroczek 1, Błajszczak, Mendala, Bury, Guz.
- Bałem się tego meczu - przyznał się trener Wisły Mieczysław Gospodarczyk. Te oba-

masz Paluch . W Iskrze Lider
Market z podobnych powodów
zabrakło Wojciecha Zydronia,
Rafała Bernackiego, Dmitrija
Kamielina i Pawła Sieczki. So-

leży"

botni mecz nie miał praktycznie
ciekawych momentów. Goście szybko objęli prowadzenie i na boisku zaczęli się
pojawiać rezerwowi.
żadnych

łur7ł" j ...~...,

Trochę

ciekawiej było w reZawodnicy Czuwaja w
pierwszej p%}Vie zagrali agresywniej w defensywie, .opiekunów· otrzymali Chrabota oraz
Marek Witkowski i prowadzenie
kielczan nie było już tak zdecydowane. Na tyle rozsierdziło to
podopiecznych Giennadija Kamieli na, że w drugiej połowie
przystąpili oni do zdecydowanego ataku, zdobywając najpierw pięć bramek z rzędu (36
min . 9:18), a potem grali tak
umiejętnie w obronie, że przemyślanie zdołali zdobyć już tylko 5 goli. Świetnie spisywał się
Maciej Stęczniewski, który obroni/ m.in. cztery rzuty karne.
W innych meczach: MetaIplast Oborniki Wlkp. - Pogoń
Zabrze 19:22 (11:11), 22:18
(11 :8), AZS AWF Pol-Kres Biała
Podlaska - Paria Szczecin
28:17 (14:4),30:19 (18:8), Wybrzeże
Gdańsk
- Spójnia
Gdańsk 26:22 (12:8), 24:32
(12: 17),. Zepter
Cussons
Wrocław - Petrochemia Płock
24:31 (9:15), 23:20 (13:11),
Zagłębie Lubin - Warszawianka
Top 2000 Warszawa 30:32
(14:16),27:37 (11:18).
1. Petroch. 3041 837:659
2. Warszaw. 30 40 897:786
'. 3. Zagłębie 3240 848:773
4. ISKRA lM26 39 735:573
~. Wybrzeże32 39 759:706
6. Zepter
30 37 773:694
7. Pol-Kres 32 36 791 :762
8. Pogoń
32 32 693:717
9. Spójnia 28 28 693:694
10. Paria
30 13 689:911 .
11. Metalpl. 30 11 . 651 :812
" 12. Czuwaj 28 4 604:883'
, W sobotę i niedzielę Iskra Li~
der Market podejmuje Zagłębie
Lubin.
wanżu.

IPKl

Dwa razy stawali na podium
przedstawiciele Kielc w 17.
halowych
mistrzostwach
Polski w łucznictwie. W rywalizacji drużynowej tytuł wicemistrzowski wywalczyły zawodniczki Stelli, a w strzelaniu z łuku bloczkowego
" brąz" przypadł Adamowi lewickiemu.
Kielczanki zdobywając .srebron sprawiły sporą niespodziankę. - Bardziej liczyłem na
chłopców - przyznał po zakoń
czeniu rywalizacji Wiktor Pyk,
szkoleniowiec Stelli. Katarzyna Ponikowska, Aneta Gołuzd,
Joanna Cieplicka w półfinale
gładko pokonały rywalki z Mewy Kołobrzeg 253 :237, by w
decydującym o .złocie · pojedynku przegrać z ekipą Dąbro
vii
Dąbrowa
Tarnowska
240:252. Szansę powtórzenia
wyniku swoich koleżanek mieli
również panowie. Niestety, zaliczającemu się do grona faworytów zespołowi Stelli w półfi
nałowej i finałowej rozgrywce
zabrakło szczęścia. Podopieczni trenera Wiktora Pyka najpierw jednym punktem ulegli
drużynie

Społem

Łódż

(246:247), następnie grzebiąc
szansę na "brąz· to samo uczy-

nili z Bolixem Łucznik
(252:253).
Gorzej naszym prz'edslal'riQ
10m powiodło się w
indywidualnej, choć
niach ",lIrn,n:",..vinv,rh
Ponikowski
mował pierwsze miejsce,
Łęcka (Sokół Radom) byl
Radomianka
punktów uzyskała wynik
od rekordu Polski i obok
Bulwy z Dąbrovii Dąbrowa
nowska wypełnHa minimum
lLalowe mistrzostwa świa1a .
Wyniki: kobiety, eliminacje:
Agata Bulwa (Dąbrovia) .
pkt., 2. Anna Łęcka
pkt., 7. Katarzyna I-'O,n,K~,_,
563 pkt., 24. Aneta
Stella) - 543 pkt. , 26.
Gębczyk (ŁKS Radom) .
pkt., 30. Joanna Cieplicka ·
pkt., 32. Aneta Ciok (obie
534 pkt.; finały: 1. Agata
6. Anna Łęcka, 13.
Ponikowska.
Mężczyżni : 1. Arkadiusz
kowski - 576 pkt. , 13.
Marcinkiewicz (obaj
563 pkt., 16. Marcin
(ŁKS Radom) - 561 pkt,25.
bastian Bątor (Stella) . 557
finały 1. Grzegorz
(Marymont Warszawa ).

W ekstraklasie koszykar
Fota Porta Gdynia i Wisła
Cristal Kraków zagrają w finale mistrzostw Polski koszykarek. Wczoraj krakowianki po
raz trzeci pokonały pabianicką Polfę, a dzień wcześniej
trzecie półfinałowe zwycię
stwo uzyskała Fota Porta. ,
Wyniki spotkań półfinałowych :
Polifarb CW OCH! Wrocław Fota Porta Gdynia 72 :81

(30:40); rywalizacj ę
Fota 3:0; Wisła Crista!
Polfa Pabianice 74:71
57:53 (35:31); rywa lizację
grała Wisła 3:1 .
Mecze o miejsca V·VIII:
lex Betor AZS Toruń 
Rybnik 61 :64 (32:33).
Warszawa - ŁKS Sommer
fort Łódż 64:70 (42:42).

lopr.

Górnik Radlin· Warka Czar.ni Radom 1:3

wy okazały się bezpodstawne,
bowiem niemal przez cały mecz
prowadzili
sandomierzanie
dość spokojnie. Spotkanie rozpoczęło się z godzinnym opóż
nieniem, dopiero o 20.30, a powodem były fatalne warunki
drogowe, z którymi przyszło się
zmagać Wiśle (podróż do Św.
Katarzyny trwała ... 11 godzin).
Sokół, który zaprezentował się
dużo słabiej niż w meczu w
Sandomierzu , ostatni raz prowadził w 9 minucie - 3:2. Potem
jednak zaczęli dominować goście, którzy bardzo dobrze,
agresywnie grali w obronie.
Udanie interweniował Grzegorz
Owsiński, skuteczny był Marcin
Marzec, kontrataki wykańczał
Marcin Ogrodnik. W drugiej
połowie przewaga .wiślaków·
ani razu nie zeszła poniżej 3 goli, a w 54 minucie prowadzili oni
już 20:1 4. - Sokół to dobry zespół , ale najwyrażniej mu . nie
leżymy· - skomentował mecz
Mieczysław Gospodarczyk.
W innych meczach: SPR Stal
Mielec - Sparta Zabrze 30:28
(17:14) - awansem, Grunwald
Ruda ŚI. - Włókniarz Konstantynów 39:18 (19:6), Janina Libiąż
- Viret Zawiercie 30:26 (14:14),
Gwardia Opole - Stal Zawadzkie 21 :24 (12:14).
< 1. Grunwald17 28
446:350
1723 444:412
17 22 484:433
1720 420:396
16 20 381:362 .
17 20 449:431
· . 7. Viret
16 15 388:397
~ 8. Górnlk
1615 394:410
. ~. <Włókniarz16 t3 419:453
· 10. MCS
1710 356:414
. 11. Sparta 17 6 426:484
12. Stal M. ' 17 8 462:547

IPKl

Wygrana z gesle
W meczu ekstraklasy siatkarzy Górnik Radlin przegrał
z zespołem Warka Stron g
Club WKS Czarni Radom 1:3
(26:24,18:25,16:25,20:25).
Górnik: Luks,
Witoszek,
Jabłoński , Szelec, Terlecki, Fijoł, Maciończyk (libero) oraz Taterka i Brzezinka .
Warka Czarni: Szymanowski,
Nowik, Maroszek, Stancelewski, Gabrych, Śmigiel, Słomka
(libero).
Sędziowali : R. Dietrich i G. Jacyna (obaj Wrocław) . Widzów
500.
Mecz z Górnikiem m i ał dać
odpowiedź , na ile dwie ostatnie
porażki radomskiego zespołu
były wypadkiem przy pracy, a
na ile zwiastunem głębszego
kryzysu . Pewna wygrana podopiecznych trenera Edwarda
Skorka w Radlinie sprawia, że
bliżej prawdy wydaje się ta pierwsza teoria.
Pierwszy set lepiej rozpoczęła
drużyna gospodarzy. Od stanu
13:10 górnicy nie oddali praktycznie już prowadzenia. W tej
części najbardziej doświadczo
ny Zdzisław Jabłoński oraz jego
kołedzy niemal wszystkie piłki
starałi się posyłać na Piotra Gabrycha, konsekwentnie omijając przy tym .odbiór" Pawła
Słomki. Przyniosło to efekty
szczególnie w końcówce tej partii, gdzie nieco zagubiony drugi
odbierający radomskiej ekipy
nie umiał sobie poradzić z .atakami na jego osobę" .
W drugim secie Czarni już wyraźnie zaczęl i przeważać, pod-

czas gdy radlinianie z każdą minutą gaśli. Ich brak wiary w odniesienie końcowego sukcesu
stał się coraz bardziej wyrażny.
Podopieczni trenera Karola Janaszewskiego
momentami
sprawiali wrażenie wprost bezradnych. Szczególnie wobec
atomowych zbić Krzysztofa
Śmigla. Do końca spotkania był
on dla nich praktycznie nie do
powstrzymania. Niewiele mu w
tym elemencie gry ustępował
również Piotr Gabrych, który

przy każdej nadarzającej się
okazji starał się rewanżować
konsekwentnymi zagraniami
.na niego·.
Po stosunkowo gładkich wygranych w drugim i trzecim secie podopieczni trenera Edwarda Skorka, kontrolując
cały czas sytuację, nieco poluzowali w czwartej partii, pozwalając w końcówce ugrać
rywalom nieco punktów. Byłto
ich gest . dobrej" woli wobec
zgromadzonych w hali Kopal-

mimo
Stancelewski.
najlepszym c::i:>tk:>rzem
nia był jednak
giel.
Inne wyniki: Legia
rszawa - Bosman Morze
cin 3:1 (25:22, 25:12,
25:23); Gwardia Wrocław'
stostal Azoty Kęd zierzyn
(20:25, 19:25, 18:25);
bie Borynia - Citroen
Nysa 3:1 (25:19, 25:20 . .
25:21); Kazimierz Płom len
nowiec - Yawal Jurajska
Częstochowa
3:1
32:30, 30:28,25:22);
rzów - BBTS Original
Biała 3:2 (25:23, 25;20,
23:25, '5:11). W
ległym: BBTS Original .
Hortex 3:2 (25:21 , 22:25,
25:23,15:8).
28'1 6
1. Mostostal 11 19
6:14
2. Yawal
10 18
2 '""
27:p'
Hochland 1118
17

3.

4.
5.
6.
7.

CZARNI 10 17
Bosman 11 17
Stilon
11 17
Kazlmierz11 17
8. Borynla 11 16
· 9.0ńginal 11 15
10. Gwardia 11 15
11. GórnIk 12 14

Fot. Piotr Mazur
Ataki w wykonaniu Krzysztofa Śmigiela były nie do
powstrzymania w Radlinie.

http://sbc.wbp.kielce.pl

24:

2tzt
21:19

21:21
23:1'

21:2'
17;%5
10:33
1.4:26

· 12. Legia
1012 (20Iute9'
W kolejnym meczu
siatkarze z Radomia
Jastrzębiu.
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Keegan już chce

o by si,
się

miświ ata w naalpejskim. Nie
niespo dziankę sprawso botę Australijka
5teggall, która zdo"z/oto" na trasie slaspecjal nego, poko-

medalistka slalomu na olimpiadzie w Nagano, postawHa wszystko na jedną kartę w drugim
przejeżdzie i odniosła zasłużo
ny sukces. - To jest fantastyczne, zwłaszcza po niezbyt dla
mnie udanym sezonie w Pucharze Świata. Do mistrzostw przy€Iotowywałam się w domu
Australii, gdzie mnóstwo czasu

w...

spędzałam na ... desce windsurfingowej na plaży Maly Beach w Sydney. Stamtąd przyjechałam bezpośrednio do Colorado - powiedziała po sukcesie
Steggall. - Być może ten relaks i
odpoczynek od nart dały mi w
Vail odpowiednią motywację .
Wszystko przychodziło mi tu
wyjątkowo łatwo.

całą

wielokrotny reprezentant kraju, obecnie prowadzący trzecioligowy Fulham Kevin Keegan jest gotowy zostać trenerem piłkar
skiej reprezentacji Anglii.
Po porażce Fulham z Manchesterem United w 5. rundzie
Pucharu Anglii Keegan powiedział , że podejmie rozmowy z
władzami angielskiego futbolu,
jeżeli tylko zostanie na nie zaproszony. Zgodę na to wyraził
właściciel Fulham, Mohamed al
Fayed . Keegan, typowany
przez angielskich dziennikarzy
jako jeden z najlepszych kandydatów do objęcia schedy po
Glennie Hoddle'u, wykluczał
wcześniej możliwość zostania
trenerem reprezentacji. 2 lutego Glenn Hoddle został zwolniony ze stanowiska selekcjonera reprezentacji Anglii, a jego
tymczasowy następca Howard
Wilkinson nieudanie zadebiutował. W pierwszym meczu pod
jego kierunkiem piłkarze Anglii
przegrali na Wembley z mistrzem świata Francją 0:2.
IPAPI

Rodman

Fot. PAP/CAF
W sobotnim slalomie nieoczekiwanie triumfowała Australijka Zali Steggall (na
zdjęciu).

międzynarodowym
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turnieju w
Kopenhadze wygrała ze Słowe
nią 5: 1, a następnie przegrała z
Francją 3:9.
* Mateusz Kusznierewicz
zwyciężył w żeglarskich regatach o Puchar Swiata w klasie
Finn, które odbywały się w Nowej Zelandii u wybrzeży Auckland .
* Gert Thys z RPA wygrał maraton w Tokio, uzyskując drugi
rezultat w historii tej konkurencji
- 2.06,33.
• Szwajcar Marc Rosset wygrał turniej tenisistów w St. Petersburgu (suma nagród 350
tys. dolarów), pokonując w finale Niemca Davida Prinosila 6:3,
6:4.
* Kolarz grupy Mróz Marcin
Gębka zajął trzecie miejsce w
kryterium w Kuala Lumpur,
ostatnim etapie wyścigu Langkawi Tourw Malezji. Wyścig wygrał Włoch Paolo Lanfranchi. W
klasyfikacji końcowej najlepszy
z Polaków Zamana zajął 62
miejsce.
* Pocztowiec TP SA Poznań
został po raz siódmy, a po raz
szósty z rzędu , mistrzem Polski
w hokeju halowym.
* Młode polskie florecistki AZS
AWF Gdańsk (Alicja Kryczało ,
Anna Rybicka, Barbara Wolnicka. Sylwia Gruchała, Magda
Mroczkiewicz) wywalczyły trzecie miejsce w klubowym Pucharze Europy rozegranym w Turynie.
* Radosław Szymanik wygrał
ogólnopolski tenisowy turniej
klasyfikacyjny seniorów na kortach w Lesznie . W finale pokonał Filipa Aniołę 6:2, 5:7,
6:4.
* Monika Bronicka zajęła szóste miejsce w żeglarskich regatach o Puchar Świata w klasie
Europa, które odbywały się u
wybrzeży Nowej Zelandii.

Drugiego przejazdu nie ukoń
mistrzyni olimpijska z Nagano - Niemka Hilde Gerg, a także nasza rodaczka Ewa Tań
czak, która po pierwszej próbie
była sklasyfikowana na 42 pozycji.
IPAPI
czyły

W

Jazz i SuperSonics
Koszykarze Utah Jazz, finalipoprzedniego sezonu, znakomicie wystartowali w rozgrywkach. W piątek pokonując
Golden State Warriors odnieśli
piąte zwycięstwo z rzędu.
Bardzo dobrą partię rozegrał
Karl Malone, który zdobył dla
.Jazzmenów· 35 pkt. i zaliczył
12 zbiórek. Zresztą Malone
przyznaje, że z Warriors zawsze grało mu się bardzo dobrze . Ostatnio obie drużyny
zmierzyły
się
7 kwietnia
ubiegłego roku i Malone uzyskał 56 pkl.
Pięć zwycięstw odnieśli również koszykarze SuperSónics.
Wczoraj pokonali pewnie Deści

nver Nuggets, a .ojcem sukcesu· był Gary Payton, zdobywca
28 punktów.
Wyniki. Piątek . PhiladelphiaSan Antonio 94 :98, Denver
Nuggets - Dallas Mavericks
100:94, Golden State WarriorsUtah Jazz 81 :97. Sobota. Phenix Suns - Los Angeles Clippers
107:104 (po dogrywce), Seattle
SuperSonics - Denver Nuggets
105:92.
W poszczególnych dywizjach
prowadzą: Atlantic - Division 4
zwycięstwa,1 porażka ; CenraIMilwaukee Bucks 3/0; Midwest
- Utah Jazz 5/0, Pacific - Seattle
SuperSonisc 5/0.
'.
Opr./STACHI

lakers

Dennis Rodman - siedmiokrotny mistrz NBA w zbiórkach, jeden z najbardziej kontrowersyjnych zawodników zawodowej ligi - zdecydował się
grać w Los Angeles Lakers.
Rodman, znany ze skłonności
do
częstego
kolorowania
włosów i eksIrawaganckich
strojów, zgodził się grać 7.3 kontrakt wysokości miliona dolarów, przewidziany dla weteranów. Sumę, ze względu na
skrócony sezon, zredukowano
do 600 tysięcy. 38-letni .Bad
Boy" zarobi również 3 mln dolarów za kontrakt reklamowy z
firmą ,Converse'.
Pertaktacje agenta koszykarza,
Steve'a Chasmana, z klubem z
Los Angeles trwały dwa tygodnie.
Rodmanowi po poprzednim sezonie skończyła się umowa z Chicago Bulls. Koszykarz nie chciał jej
jednak przedłużyć, gdyż aktualny
sklad obrońców mistrzowskiego tytułu nie gwarantuje wygrania ligi. Z
Lakers Rodman ma szansę zosta.
nia pierwszym graczem w historii,
który został mistrzem NBA z trzema klubami. Poprzednio dokonał
tego z Bulls i Detroit.
IPAPI

Fot. PAP/CAF
Wczoraj w meczu NBA Seattle SuperSonics wygrali z Denver
Nuggets 105:92. Na zdjęciu: pojedynek koszykarza gospodarzy
Oldena Polynice'a (z prawej) z Antonio McDyessem.

* W Anglii liga i puchar * Śnieżyce we Francji * Lazio liderem
* Real zdruzgotany na Camp Nou
względu

na opady

śniegu

zo-

Włochy

stało odwołanych .

Kolejne mecze odbyły się w
ekstraklasach piłkarskich Anglii, Francji, Włoch i Hiszpanii.

Anglia

Francja
piłkarzom

Wyniki. Bordeaux - Bastia
2:0, Olimpique Lyon - Nantes
2: 1, Lorient - Monlpellier 1:1,
Lens - Paris SI. Germain 2:1,
Monaco - Rennes 4:2, mecze
Strasbourg - Auxerre, Nancy Melz i Sochaux - Le Havre zostały odwołane .

W miniony weekend odbyło
się tylko kilka meczów ligowych, gdyż większość drużyn
ekstraklasy rywalizowała w
piątej rundzie Pucharu Anglii. '{II
pucharze szlagierowo zapowiada się spotkanie kolejnej rundy,
w którym Manchester United
(wczoraj wygrał z Fulham)
zmierzy się z londyńską Chelseą. która w sobotę uporała się
z Sheffield Wednesday.
Wyniki. Ekstraklasa. Charlton - Liverpool 1:0 (Jones 70).
West Ham United - Nottingham Forest2:1 (Pearce 35, Lampard 39 - Hjelde 84).
Puchar Anglii. Arsenal - Sheffield Uniled 2:1, Bamsley- Bristol
Rovers 4:1, Everton - Coventry
2:1, Huddersfield - Derby County
2:2, Leeds United - Tottenham
Hotspur 1:1, Sheffield Wednesday - Chelsea 0:1, Manchester
United - Fulham 1:0, Newcastle Blackbum 0:0.

Pogoda

Opr./jl

W lidze NBA

Były

odziewal
w amerykańskim
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pokrzyżowała

i

część

szyki
meczów ze

1. Bordeaux
2. Olimp. M.
3. Olimp. L.
4. Monaco
5. Nantes
6. Rennes

24
23
23
23
24
24

52
51
41
38
38
37

51 :20
42:19
33:21
36:24
33:25
30:30

W Serie A nastąpHa zmiana lidera. Prowadząca do tej pory w !abeli Fiorentina uległa w wyjazdowym pojedynku Udinese, a jedynego gola zdobył Roberto Sasa.
Wykorzystali to gracze rzymskiego Lazio, którzy zremisowali na
wyjeżdzie z Cagliari i wyprzedzili
w tabeli zespól Gabriela Batistuty
lepszym bilansem bramek.
Wyniki. Bari - Vicenza 0:0,
Cagliari - Lazio 0:0, Empoli Salernitana 2:3 (Cerbone 30,
Bonomi 90 z kamego - Di Vaio
32, 67 i 82). AC Milan - Vicenza
2:1 (Guglielminpietro 39, Ganz

53 - Tuta 70), Perugia - Inter
Mediolan 2:1 (Kaviedes 18, Rapaijc 70 - Djorkaeff 90 z kamego), Piacenza - Juventus 0:2
(Mirkovic 45, Brindelli 90), AS
Roma - Sampdoria 3:1 (Sergio
85 i 88, Junior 11 - Lassissi 16),
• Udinese - Fiorentina 1:0 (Sosa
70), Parma - Bologna - mecz
rozpoczął się wczoraj póżnym
wieczorem, wynik podamy jutro.
1. Lazio
21 42 43:21
2. Fiorenłina 21 42 37:19
21 40 33:24
3. Milan
4. Parma
20 37 37:19
5.lnter
21 34 43:29
6. Udinese 21 33 27:28

Hiszpania

Fot. PAP/CAF
Przedwczoraj w meczu V rundy Pucharu Anglii zespół
Sheffield Wednesday przegrał z Chelseą 0:1. Na zdjęciu:
zawodnik Chelsea Gianluca ViaIIi (po lewej) walczy o piłkę z
Emersonem Thome.

http://sbc.wbp.kielce.pl

100 tysięcy kibiców zasiadło
na stadionie Camp Nou, by
obejrzeć mecz pomiędzy gospodarzami - Barceloną a Realem Madryt .•Barca· pokonała
. królewskich· 3:0 (2:0) po bramkach Luisa Enrique w 4 i 35 minucie oraz Rivaldo w 80. Real
przez większą część meczu
grał w osłabieniu , gdyż w 20 minucie za brutalny faul na Luisie
Vigo czerwoną kartkę otrzymał
Roberto Carlos.
Po 22 kolejkach na czele
ekstraklasy z 43 punktami znajduje się Barcelona, wyprzedzając Mallorcę - 38 pkt, Celtę
Vigo, Valencię i Real Madryt wszystkie 37 pkt.
ISTACHI
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- ~~Y grał Janusz Jajko, ja stojąc za bramką podawałem piłki - mówił Jacek Dębski,
minister sportu, podczas podsumowania plebiscytu "Echa Dnia" i Radia "Kielce"

ala ja ich.al
B;

I
Ł

ba
ch
st(
ek'
ni.

cz:
wio

Ju
W(
Of

C

W miniony czwartek w pałacy
ku Zielińskiego w Kielcach odbyło się uroczyste ogłoszenie
wyników 3 edycji Plebiscytu
" Echa Dnia" i Radia " Kielce" na
najpopularniejszych sportowców, trenerów i człowieka sportu Kielecczyzny. Specjalnie z
tej okazji przyjechał do Kielc
Jacek Dębski, prezes Urzędu
Kultury Fizycznej i Turystyki.
Nie zabrakło władz samorządo
wych województwa i miasta.
Prawie w komplecie zjawili się
plebiscytowi laureaci.
Na uroczystej gali z wyróżnio
nych zabrakło jedynie Michała
Pańki , wybranego na .Człowieka
sportu' Kielecczyzny oraz Roberta Nowakowskiego, byłego szczypiornisty Iskry Kielce, grającego
od ośmiu miesięcy w II lidze niemieckiej. Obaj są jednak usprawiedliwieni. Michał Pańka od wielu miesięcy jest ciężko chory, natomiast dziesiąty wśród sportowców Nowakowski jest w trakcie ligowego sezonu i trudno było m~
wyrwać się z Dormagen choćby

pro
to ·
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się doceniony i jestem bardzo zadowolony. Reprezentuję przecież
niezbyt popularną dyscyplinę
sportu. Ale także dzięki takim plebiscytom coś się w tej sprawie
może zm ienić. Ten rok jest dla
mnie bardzo ważny, bo może
dwóm moim zawodnikom uda się
otworzyć ,furtkę do Sydney·, a
wYthowanie olimpijczyka było zawsze m6im marzeniem. Olimpiada to jednak nie wszystko. W
ubiegtym roku zdobywaliśmy
przecież medale we wszystkich
kategoriach wiekowych . Mam jeszcze jedno gorące życzenie . Aby
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Minister Jacek Dębski wręcza puchar najpopularniejszemu
trenerowi Włodzimierzowi Gąsiorowi.
na jeden dzień. Z dwukrotnym
triumfatorem poprzednich edycji
naszego plebiscytu rozmawialiśmy jednak telefonicznie.
Na naszej uroczystości nie zabrakło praktycznie nikogo, kto ma
.coś do powiedzenia' w sporcie
Kielecczyzny. Byli parlamentarzyści, biznesmeni i liczne grono
sponsorów, którzy co roku wspierają nasz plebiscyt.
Sama uroczystość przebiegła
sprawnie, a ogłaszanie wyników
plebiscytu przeplatane było występami Iwony Niedzielskiej i znanego parodysty Marka Mality. Wywodzący się z Łodzi minister Jacek Dębski , który już po zakoń
czeniu oficjalnych wyników zabrał
głos , jak się okazało, zna wielu
sportowców Kielecczyzny. Pamiętał z dobrych występów w Stali
Mielec jeszcze jako zawodnika
Włodzimi erza Gąsiora , pamiętał z
gry w Anilanie Łódż szczypiornistę Iskry Macieja Stęczniewskie
go, widział w akcji Tomka Żelazo
wskiego w meczu z Ceramiką
Opoczno.
- Gdy w finale spartakiady mło
dzieży grał Janusz Jojko, ja stojąc
za bramką podawałem mu piłki przyznał się minister Dębski. Cieszę się, że przyjechałem do
Kielc na podsumowanie plebiscytu , Echa Dnia' i Radia , Kielce'.
Jeśli mnie zaprosicie, przyjadę
również za rok. Mam tylko nadzieję, że w gronie wyróżnionych znajdzie się choć jedna kobieta . Myślę. że w tym regionie utalentowanych sportsmenek nie brakuje.
Po części oficjalnej, która trwała
prawie dwie godziny, wszyscy
spotkali się przy suto zastawionych stołach i oczywiście rozmawiano głównie o sporcie. Bardziej
rozlużnili się główni bohaterowie
czwartkowej ceremonii , którym
oddajmy teraz głos.

Trzech zaskoczonych
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trenerów
Zadowolenia nie krył główny laureat wśród trenerów - Włodzi
mierz Gąsior z Korony Nida Gips
Kielce, który odebrał wspaniały
puchar z rąk ministra Jacka Dęb
skiego. - Cieszę się bardzo z tego

Aleksander Piekan/ri
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Redaktor naczelny "Echa Dnia" Andrzej Załucki gratuluje Rafałowi Bernackiemu zwycięstwa w

wyróżnienia - mówił. - Teraz przeżywam miłe chwile tu , wśród.ludzi
sportu Kielecczyzny, a myślę , że
wspólnie z piłkarzami zapracowałem na te chwile na stadionie,
gdzie kibice równ i eż nie szczędzą

nam wyrazów sympatii. Zawsze
jest usatysfakcjonowany, gdy jego praca jest zauwaźa
na i doceniana. Mówiąc szczerze
nie spodziewałem się , że zostanę
najpopularniejszym
trenerem
Kielecczyzny w 1998 roku.
Przylgnęfó do mnie hasło
" człowiek do awansu· , bo mam
kilka takich sukcesów na koncie,
m .in. z Siarką Tarnobrzeg, Stalą
Stalowa Wola. Cały czas chodzi
mi po głowie to, że możn'a to zrobić z piłkarzami Korony. Pod
względem sportowym na pewno
stać nas na awans do ekstraklasy.
Widzę w Kielcach bardzo duży
potencjał piłkarski, zawodnicy są
głodni sukcesu i na pewno nie powiedzieli ostatniego słowa . Problemem jest tylko nie pewna sytuacja w klubie jeśli chodzi o sponsoring, ale myślę , że wszystko zakończy się pomyślnie. Szkoda
byłoby naszej współnej kilkuletniej pracy.
Stanisław Dudzik, szkoleniowiec pukających do ekstraklasy
koszykarzy Cersanitu Nomi Kielce, był w czwartek mile rozczarowany. - Jestem zaskoczony, że
znalazłem się w tak zacnym gronie. Szczerze mówiąc, na pewno
jest w naszym województwie o
wiele więcej trenerów, którzy
mają większe osiągnięcia . Jest to
dla mnie duże zaskoczenie i zarazem ogromna nagroda za pracę,
którą wkładam od czasu , kiedy
wróciłem do Kielc po ukończeniu
studiów w Krakowie. Jestem bardzo szczęśliwy, że czytelnicy
głosowali na mnie i że zająłem
drugie zaszczytne miejsce. Jest
to również nobilitacja dla mojego
zespołu . Pracuję ze świetną
ekipą. Myślę , że w tym roku nie
zawiedziemy naszych sympatyków i awansujemy, po raz pierwszy w historii kieleckiej koszykówki , do ekstraklasy.
Równie dużą niespodzianką
było znalezienie się w trójce laureatów dla trenera łuczników kieleckiej Stelli Wiktora Pyka: - Czuję
człowiek

przecież pod presją, każda poraż
ka mistrza Polski jest odbierana
inaczej niż pozostatych drużyn .
Na mój sukces pracuje cały sztab
ludzi, od kolegów z drużyny, poprzez
trenerów, sponsorów,
działaczy i kibiców. Wszystkim im
dziękuję. Dziękuję czytelnikom i
słuchaczom oraz mojej żonie i
synkowi, którzy są moimi najwię
kszymi kibicami.
- Nawet nie marzyłem o tym, że
znajdę się na drugim miejscu .
Śledziłem z uwagą typowania
czytelników w .Echu Dnia · i spodziewałem się, że zajmę siódme,
może szóste miejsce. A tu taka
niespodzianka - przyznał się Tomasz Pietrasiński, futbolista Korony Nida Gips. - Mam teraz
dług wobec kibiców, który muszę spłacić. Chciałbym jak najszybciej odwdzięczyć im się
dobrą grą w lidze i w Pucharze
Polski. Ale nie tylko ja. My wszyscy w Koronie jesteśmy głodni
sukcesu i mam nadzieję , do kolejnej edycji plebiscytu wprowadzimy nie tylko dwóch zawodników i trenera, ale znacznie
większą ekipę ·

Marek Kalwat jako jeden z nielicznych sportowców towarzyJanusz Jajko zapewniał że wraz szy naszemu plebiscytowi od
z zespołem KSZO zrobi wszy- początku . W trzech edycjach
zawsze znajdował się w gronie
stko, by wrócić do ekstraklasy.
laureatów i co ciekawe, za każ
dym razem na trzecim miejscu.
wsparłby Arka Ponikowskiego i
Kiedy w końcu zaatakujesz
Robka Marcinkiewicza na drodze
pierwszą pozycję? - zapytaliśmy
do olimpiady.
duathłonistę i triathlonistę Akweduktu? - Oczywiście chciałbym
10 sportowców
kiedyś zwyciężyć w tym plebiscycie, ale dyscypliny przeze mnie
Zwycięzca wśród sportowców,
uprawiane nie sąjeszcze tak pobramkarz Iskry Lider Market i repularne jak gry zespołowe prezentacji Polski Rafał Bernacki
stwierdził Marek. - A trzecie miejsbył podczas ogłaszania wyników
ce wcale nie jest takie złe . W języ
bardzo zdenerwowany. Potem już
ku sportowym załapałem się na
się ,wyluzował": - Faktycznie,
tzw. pudle. Dołożę jednak starań ,
byłem zdenerwowany. Spodzieby w tym sezonie, być wyżej , bo
wałem się czwartego, góra trzetakie chwile, jak dzisiaj dopingują
ciego miejsca. To dla mnie chwila
do jeszcze większego wysiłku .
triumfu, która wynagradza ciężką
- Co tu się będziemy czarować.
pracę , którą codziennie wykonuMoja dyscyplina nie jest ani popujemy. Kibice widzą nas przecież
lama, ani widowiskowa . Tym bartylko na meczach, a są jeszcze
dziej się cieszę, że tu jestem przecież treningi. To, że gram w
zaczął rozmowę nasz .numer 4· ,
Kielcach niesie przyjemne chwile,
łucznik Stelli Kielce Arkadiusz Potakie, jak choćby dziś , ale niesie
nikowski. - W tym roku muszę
też za sobą wielki stres. Gramy

zająć

na mistrzostwach świata
miejsce dające awans do Sydney.
Tej sprawie podporządkowane
jest całe moje życie. Wiem, że nie
zdobędę jako łucznik pieniędzy
ani sławy, dlatego takie chwile jak
dziś są szczególnie przyjemne.
Dlaczego ciąg le się tym zajmuję?
Bo czułbym się nie w porządku
wobec podatników, które płacą
ciężkie pieniądze za moje zgrupowania. Mam wobec nich dług . A
poza tym - ja naprawdę lubię
strzelać ...
- Nie pamiętam już który raz znalazłem się w gronie laureatów podobnych plebiscytów - przyznał
bramkarz piłkarskiej drużyny
KSZO Ostrowiec Janusz Jojko. Grając w Katowicach często
byłem wybierany do grona najlepszych sportowców Śląska . Każde
takie wyróżnienie jest niezwykle
miłe i przyjemne, ale trzeba mieć
świadomość że grając w zespole,
zbiera s i ę niejako owoce pracy
całej drużyny. To, że kibice Kielecczyzny głosują na mnie, to efekt
dobrej postawy mojej drużyny.
Walczymy o powrót do ekstraklasy i mogę zapewnić, że zrobimy
wszystko, aby tam wrócić. Dzię
kuję wszystkim kibicom KSZO i
wszystkim sympatykom futbolu,
którzy na mnie głosowali.

Oto czołówki po!;zClteaó,l",
klasyfikacji
SPORTOWCY: 1.
NACKI (Iskra Lider
ce, piłka ręczna) 156.376
2. Tomasz PIETRASIŃSKI
rona Nida Gips Kielce,
nożna) 143.824, 3.
LWAT (Akwedukt
thlon i
Arkadiusz
(Stella Kielce,
111.396,
5.Janusz
(KSZO Ostrowiec, piłka
na}110.921, 6. M irosław
KOWSKI (Cersanit Nami
ce, koszykówka)105.291,
Radosław WASlAK (Iskra
der Market, p iłka
103.156, 8. Paweł
rona Nida Gips,
98.710, 9.
WSKI (KSZO,
W części artystycznej wystąpiła 96.194, 10. Robert
Iwona Niedzielska.
WSKI (lskralBayer
gen, piłka ręczn a) 87
11 . Zbigniew Piątek
Mirosław Rajkowski , koszykarz
rek/Irena Zepter vvarsZllwa.
Cersanitu Nomi Kielce, gdy wyrstwo} 82.002, 12.
szedł na scenę z był tak wzruszona (Mróz, kolarstwo)
ny, że prawie odebrało mu głos.
Katarzyna Zaraś Ił\,.weau"
Póżniej był już bardziej rozlużnio
thlon i triathlon) 77.062,
nyijednocześnie bardzo szczęśli
ciej Pastuszka (Korona
wy: - Tak wysoką pozycję w plebiGips, piłka nożna) 67.257
scycie zawdzięczam całemu zeBarbara Zajączkowska
społowi. Gdybyśmy wszyscy nie
Starachowice,
grali tak dobrze, to na pewno by
64.900, 16. Maciej
mnie tu nie było. W Kielcach je(Iskra Lider Market,
stem dopiero rok, a mam już tylu
58.849, 17. Mariusz
sympatyków. To naprawdę ogroLider Market, piłka
mna satysfakcja i chciałbym im
57.510, 18. Grzegorz Kij
wszystkim podziękować . To dla
nit Nomi, koszykówka)
mnie niesamowity zaszczyt. W
19. Krzysztof pyskaty
Kielcach czuję się bardzo dobrze.
da Gips, piłka nożna )
Mamy bardzo dobrą drużynę, z
Andrzej Sypytkowski (Mróz.
którą na pewno uda nam się w
rstwo) 53.944.
tym roku awansować do ekstraTRENERzy: 1.
klasy. Cieszę się, że popularność
GĄSIOR (Korona Nida
koszykówki w Kielcach, a co za
nożna) 67.858, 2.
tym idzie, naszej drużyny, z każ
DZIK (Cersanit Nomi,
dym dniem wzrasta. Widać to zakówka) 47.382, 3.
równo po miejscu, na którym się
(Stell&1' 26.254
znalazłem, jak i po komplecie
Szołowski (A~:wed u~:VBLI~
publiczności na każdym naszym
Kielce, duathlon,
meczu.
koatletyka) 24.395, 5.
- Siódemka jest dla mnie szczę
Hojda (MCS ,,,,,.,<>,,,,.rd.
śliwa - gram z numerem 7 i
czna) 18.596, 6.
zająłem w waszym plebiscycie
mielin (Iskra Lider Marke~
siódme miejsce - mówił kolejny laręczna) 15.214.
ureat, kapitan, nomen omen, . sióCZŁOWIEK SPORTU : 1demki' Iskry Lider Market Rachał PAŃKA 20.369
dosław Wasiak . - Nie spodzie2. Zbigniew WdowiCZ 7853.
wałem się miejsca w .dziesiątce".
Andrzej Szołowski 7072.
Pozycja kołowego, na której
gram, nie jest tak widowiskowa
jak inne, zdobywa się niewiele
bramek, za to trzeba wykonywać
ciężką pracę w obronie. Cieszę
się , że kibice to doceniają, że
myślą o nas także wtedy, gdy
mecz się skończy. Ten sukces dedykuję mojej żonie Kasi, a także
wszystkim tym, którzy wspomagają nasz klub i ludziom, którzy
kochają piłkę ręczną.

Zaskoczony
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czołowej dziesiątce był Paweł Kozak, kapitan piłkarzy Korony Nida
Gips, który, jak twierdzi, zbliźa się
powoli do końca sportowej kariery, ale marzy mu się jeszcze jakiś

Arkadiusz Ponikowski cieszył się, że czytelnicy
docenili jego dyscyplinę sportu.

diosłuchacze

http://sbc.wbp.kielce.pl

ra-

spektakulamy sukces, którym
byłby awans z Koroną do I ligi. Nie spodziewałem się, że znajdę
się w tym gronie. Nie jestem przecież zawodnikiem efektownym i
moją pracę na boisku nie wszyscy
zauważają. Tym bardziej więc jest
mi miło , że kibice docenili mój
wkład w dobre wyniki Korony. Na
pewno nie spoczniemy na laurach. Zawsze będę podkreślał, że
piłkarze , którzy akurat teraz znaleźli się w klubie stanowi ą naprawdę zgrany kolektyw, a to klucz
do sukcesu. Tego nie można zmarnować .

Sponsorom
Nasz plebiscyt nie
tym roku tak
wy, a do "7vł~,ln i, kO'W
czy nie ... ~,fa,.hv
bi! nagród,
.
sponsorów, którymi
tex' SA, . Nomi· SA,
stment' Cersanit" SA,
,Perła· :.... ·Nowinach,
SA Chemar· SA,
,B~dkol·, . Euro-AutO",
2', .WiBtronic·, PZP
ros·, . Suprimex· SA,
biorstwo

SPORT

na Kowtun najpopularniejsza nad

Wisłą
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od bagiennych ...

Wyniki naszego plebiscytu
zostały ogłoszone

Zdjęcia: Rafał

Laureaci plebiscytu po

wręczeniu

Biernicki

nagród.

wspaniałego

balu, któw MiejDomu Kultury w Stalowej
W szampański nastrój
iOrowa(jził zebranych znany
Jacek Pietrzak. Wiejego występy nagrasobotę odtJył się

Z Ukrainy na bal
Pierwsi sportowcy zaczęli się
w MDK na półtorej godziny przed rozpoczęciem ofipojawiać

sądziłam, że znajdę uznanie w
oczach czytelników ,Echa'. W
tenisa stołowego gram już 26
lat, osiągnęłam w tej dyscyplinie prawie wszystko. Brakowało mi tylko zwycięstwa w plebiscycie - zaznaczyła uszczęśli
wiona zawodniczka Telwoltu
Tarnobrzeg.
Równie zaskoczony wynikami
plebiscytu był Grzegorz Sudoł. Oczywiście, że nie liczyłem na
miejsce w pierwszej dziesiątce ,
gdyż chód sportowy nie jest tak
popularną dyscypliną jak piłka
nożna czy koszykówka. Długo
nie mogłem uwierzyć w to wyróżnienie . Według mnie, trudniej
wywalczyć dobrą lokatę w takim plebiscye::ie niż na lekkoatletycznych zawodach. Dzię
kuję kibicom, którzy mi zaufali.
Myślę , że ich nie zawiodę - dodał nasz reprezentacyjny chodziarz sportowy, który za tydzień będzie broni! tytułu halowego wicemistrza Polski seniorów na 5 km. Będzie więc szansa zapunktowania na kolejny
plebiscyt ,Echa' .
Jako ostatni, już po północy,
dołączył do bawiących się sportowców Krzysztof Zych, który
kilka godzin wcześniej walczył z
zespołem Siarki Tarnobrzeg o
II-ligowe punkty. - Niemal w biegu włożyłem gamitur i przyjechałem na bal. Mam nadzieję,
że ze swoją sympatią Dianą bę
dę się wyśmienicie bawi!. Widzę, że atmosfera jest rewelacyjna ...

obdarzyli - podkreślił popu lamy
,Podlas·.
Piłkarskim objawieniem pierwszej rundy II-ligowych rozgrywek był bramkarz ,Stalówki' Tomasz Wietecha. Przebojem wywalczył miejsce w podstawowej
jedenastce Stanisława Gielarka, wygrywając rywalizację z
Adamem Piekutowskim. - Obecność w tak zaszczytnym gronie jest dla mnie dużą nobilitacją. Teraz ciężko pracuję, staram się poprawić zwłaszcza grę

nie. Wyczyn jego pingpongistek
jest ewenementem na skalę
krajową. Może w przyszłym roku uda mi się z nim powalczyć o
zwycięstwo .

Nieco zawiedziony wynikami
plebiscytu był trener III-ligowej
Siarki Tarnobrzeg Jacek Zieliń
ski. - Miałem nadzieję I że wśród
trzech wyróżnionych piłkarzy
będzie jeden z mojego zespołu .
Jeśli uda nam się osiągnąć to,
co zamierzamy, to jestem pewien, że w następnym plebiscycie będą rządzić futboliści Siarki
- dodał.
Podobną opinię wyrażał prezydent Tarnobrzega Jan Dziubiński, który uczestniczył we
wszystkich balach sportowych
podsumowujących plebiscyty
nasze redakcji. - Pozostał mi
pewien niedosyt. Uważam, że
w .dziesiątce· powinno być wię
cej tenisistek Telwoltu. Ale tak
zadecydowali czytelnicy i trzeba to uszanować . Najważniej
sze, że zabawa jest znakomita.
Wszyscy wspaniale się bawimy, dopisują nam humory. Oby
tak dalej. Chciałbym się bawić
do białego rana, ale nie wiem,
czy mi się uda. Już nie te lata i
nie te możliwości. ..
A to czołowa "pięćdzie
siątka" sportowców, " dziesiątka" trenerów i talentów
wybrana głosami naszych
czytelników. Sportowcy: 1.
Elena Kowtun (tenis stołowy,
Telwolt Tarnobrzeg) - 97.764
punkty, 2. Wanda Lityńska
Sydorenko (tenis stołowy, TeIwolt Tarnobrzeg) - 86.480
pkt., 3. Mieczysław Ożóg
(piłka nożna, Stal Stalowa
Wola) - 65.444 pkt., 4. Marcin
Rzegocki (koszykówka, Stal
Stalowa Wola) - 53.654 pkt., 5.
Krzysztof Podlasek (piłka nożna, Stal Stalowa Wola) 52.089 pkt., 6. Tomasz Wietecha (piłka nożna, Stal Stalo-

Zaskoczony Pod lasek

cjalnej
wśród

części uroczystości . Był

nich Marcin Rzegocki,
utalentowany koszykarz II-ligowej Stali Stalowa Wola, który na
rozstrzygnięcie plebiscytu przybył w towarzystwie swojej dziewczyny Anety. - To mój pierwszy sportowy bal, dlatego nie
mogłem już dłużej wysiedzieć w
domu. Jestem bardzo szczęśli
wy, że znalazłem się w gronie
laureatów. Mój ojciec, który był
bardzo dobrym koszykarzem,
nie miał takiego szczęścia i dlatego ogromnie ucieszył się z
mojego wyróżnienia - powiedział Marcin, czwarty zawodnik
plebiscytu.
W ostatniej chwili na stalowowolski bal dojechała z Ukrainy
Elena Kowtun, zwyciężczyni
plebiscytu. - Absolutnie nie spodziewałam się wygranej. W
ubiegłym roku bylam dopiero
jedenasta, a ponadto jestem
obywatelką innego kraju i nie

W pierwszej .dziesiątce· V
plebiscytu .Echa Dnia· znalazło
się aż trzech futbolistów II-ligowej Stali Stalowa Wola. Najwyższe, trzecie miejsce zajął doświadczony kapitan zespołu
Mieczysław Ożóg . - W ubiegłym
roku byłem drugi, w tym znów
jestem na podium i dlatego cieszę się , że moja gra wciąż znajduje uznanie w oczach kibiców.
Nie ukrywam, że chciałbym jeszcze wystąpić na boiskach
Może
wtedy
ekstraklasy.
udałoby mi się powalczyć o
zwycięstwo w waszym plebiscycie, bo w tym roku, zresztą
całkiem zasłużenie , tenisistki
były poza zasięgiem.
Zaskoczony wysokim piątym
miejscem w plebiscycie był najskuteczniejszy zawodnik rundy
wiosennej piłkarskich rozgrywek Krzysztof Podlasek. - Jestem w Stali dopiero pół roku,
więc to wyróżnienie ma dla
mnie podwójną wartość . Zobowiązuje mnie to do dobrej gry w
rundzie wiosennej. Mam nadzieję , że uda mi się wywalczyć
tytuł króla strzelców II-ligowych
rozgrywek. W ten sposób czę
ściowo zrewanżowałbym się kibicom za zaufanie, jakim mnie

Mieczysław Ożóg jest stałym

na przedpolu, żeby w przyszłym
roku znów pojawić się na tym
balu . Najpierw muszę jednak
wygrać rywalizację z Maćkiem
Nalepą, utalentowanym bramkarzem z mojego rocznika, który najprawdopodobniej zasili
nasz zespół - powiedział Tomek, udanie kontynuujący rodzinne tradycje piłkarskie .

Nie te lata ...
Jedną znajszczęśliwszych

osób na balu był Stanisław Gielarek, szkoleniowiec piłkarzy ze
Stalowej Woli, który oprócz sukcesu swoich zawodników
świętował też trzecią pozycję w
klasyfikacji na naj popularniejszego trenera. - Zbyszek Nęcek
wygrał jak najbardziej zasluże-

http://sbc.wbp.kielce.pl

bywalcem naszych balów.
wa Wola) - 41.707 pkt., 7.
Krzysztof Zych (koszykówka,
Siarka Tarnobrzeg) - 41.700
pkt., 8. Joanna Podoba (siał
kówka, Melnox Autopart lobo Mielec) - 37.899 pkt., 9. Bogumiła Karpińska (siatkówka, Siarka Tarnobrzeg) 29.893 pkt., 10. Grzegorz Sudoł (lekka atletyka, Stal Nowa
Dęba) - 28.890 pkt.
11 . Tomasz Flis (tenis stołowy,
Spartakus Dzwola) - 26.678,
12. Anna Januszyk (tenis
stołowy, Telwolt TarnObrzeg) 24.867, 13. Janusz Hynowski(piłka nożna , Siarka Tarnobrzeg) 17.085, 14. Robert Gzik
stołowy,
Spartakus
(tenis
Dzwola) - 17.400, 15. Kinga
Stefańska (tenis stołowy, Telwolt Tarnobrzeg) - 16.999, 16.

Grzegorz Góra (tenis stołowy,
Spartakus Dzwola) - 16.520,
17. Agnieszka Jargiło (tenis
stołowy, Spartakus Dzwola) 15.420, 18. Marek Furmaga (tenis stołowy, Spartakus Dzwola)
- 11 .280, 19. Sławomir Samiec
(piłka nożna , Siarka Tarnobrzeg) - 10.785, 20. Roman
Żuchnik (piłka nożna, Siarka
Tarnobrzeg) - 10.666, 21 .
Małgorzata Majka (siatkówka,
Siarka Tarnobrzeg) - 9677, 22.
Rafał Partyka (koszykówka,
Stal Stalowa Wola) - 8223, 23.
Ewa Cięciel (siatkówka, Siarka
Tarnobrzeg) - 7066, 24. Robert
Grzyb (koszykówka, Stal Stalowa Wola) - 6621 , 25. Krzysztof
Złotek (piłka nożna , Siarka Tarnobrzeg) - 6508 , 26. Andrzej
Jaworski (zapasy, Janowianka
Janów Lubelski) - 6380 , 27 .
Piotr Czerwonka (tenis stołowy,
Alit Cementownia Ożarów) 5834, 28. Jacek Lachor (tenis
stołowy, Alit Cementownia Oża
rów) - 5520, 29. Leszek Kozieł
(teni;; stołowy, Alit Cementownia Ożarów) - 4782, 30. Graży
na Penc (lekka atletyka , Stal
Społem Stalowa Wola) - 4462,
31. Sławomir Kuliński - 3640,
32 . Daniel Niemiec (koszykówka, Stal Stalowa Wola) - 3409,
33. Stanisław Szwedo (koszykówka , Siarka Tarnobrzeg) 3265, 34. Tomasz Bieńko (piłka
nożna, Stal Stalowa Wola)3144, 35. Damian Wasilewski
(zapasy, Janowianka Janów
Lubelski) - 3020, 36. Małgorza
ta Jeż (lekka atletyka, Victońa
Stalowa Wola) - 3013, 37 . Wojciech Krawętkowski (tenis
stołowy, Alit Cementownia Oża
rów) - 2880,38. Jacek Jagódka
(koszykówka, Stal Stalowa Wola) - 2830, 39. Krzysztof Czajka
- 2800, 40. Wojciech Babiarz
(tenis, Stal Sponsor Stalowa
Wola) - 2600, 41 . Piotr Grębo
wski (kulturystyka , LKS Sandomierz) - 2598, 42. Dariusz Papierz (piłka nożna , Siarka Tarnobrzeg) - 2543, 43. Filip Szymik (tenis, Stal Sponsor Stalowa Wola) - 2503, 44. Krzysztof
Mudy (lekka atletyka , Victoria
Stalowa Wola) - 2501 , 45. Tomasz Tułacz (piłka nożna , Tłoki
Gorzyce) - 2438, 46. Krzysztof
Nowak (lekka atletyka, Stal Nowa Dęba)- 2253, 47. Waldemar
Radwański (zapasy, Janowianka Janów Lubelski) - 2220, 48.
Paweł Szafran (piłka nożna ,
Stal Stalowa Wola) - 2165, 49.
Wojciech Dąbek (piłka nożna ,
Tłoki Gorzyce) - 2090,50. Marcin Syta (piłka ręczna , Wisła
Sandomierz) - 1902.
Trenerzy: 1. Zbigniew Nęcek
(tenis stołowy, Telwolt Tarnobrzeg) - 4271 pkt., 2. Jacek Zieliński (piłka nożna, Siarka Tarnobrzeg) - 3287, 3. Stanisław Gielarek (piłka nożna , Stal Stalowa
Wola) - 3214,4. Władysław Matwiej - 2491 (tenis stołowy, Spartakus Dzwola), 5. Leszek Kaczmarski (koszykówka, Stal Stalowa Wola) - 579, 6. Stanisław
Anioł (lekka atletYka, Stal
Społem i Victońa Stalowa Wola)
- 556, 7. Julian Zięba (lekka atletyka, Stal Nowa Dęba) - 528, 8.
Benedykt Sobczyński (lekka atletyka, Sparta Stalowa Wola) 346, 9. Mieczysław Szpunar
(siatkówka, Siarka Tarnobrzeg)207, 10. Roman Murdza (siatkówka, Melnox Autopart Lobo
Mielec) - 180.
Talenty: 1. Kinga Stefańska
(tenis stołowy, Telwolt Tarnobrzeg) - 6970, 2. Tomasz Flis
(tenis
stołowy,
Spartakus
Dzwola) - 2514, 3. Dańusz Papierz (piłka nożna , Siarka Tarnobrzeg) - 1218, 4. Grzegorz
Sudoł (lekka atletyka, Stal Nowa Dęba) - 1120, 5. Tomasz
Wietecha - 991 (piłka nożna ,
Stal Stalowa Wola), 6. Filip Szymik (tenis, Stal Sponsor Stalowa Wola)-245, 7. Wojciech Fabianowski (piłka nożna , Stal
Stalowa Wola) - 281 , 8. Marcin
Rzegocki (koszykówka, Stal
Stalowa Wola) - 230, 9. Paweł
Krzemiński (piłka nożna , Siarka
Tarnobrzeg) - 135, 10. Sebastian Żarów (pływanie, DelfinOSiR Tarnobrzeg) - 134.
Piotr SZPAK,
Dorota KUŁAGA,
Arkadiusz KIELAR

SPORT

STRONA 6

MOSM Bobrek Bytom - SMS Warka 77:75
(36:40)

Start Lublin - Cersanit Nomi Kielce 60:79 (34:33)
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W meczu o mistrzostwo
drugiej ligi koszykarzy Start
Lublin przegrał z Cersanitem
Nomi Kielce 60:79 (34:33).
Start: Pelczar 18 (2x3), Radović 18, Konare 11, Łuszczewski
7, Kosior 6, Bielak O.
Cersanit Nomi: Hayes 19, Derricks 17, Kuzian 13, Rajkowski
12, Szczerba la 8 (2x3), Woldan
8 (1x3), Kij 2, Sowiński O.
Sędziowali : S. Jarząb i M. Lesiński z Warszawy. Widzów
1500.
Początek meczu nie był udany
dla kielczan. Tradycyjnie wyszli
oni zbyt mało skoncentrowani.
Po błędach Hayesa było 7:0 dla
gospodarzy. Start zastosował
wobec przyjezdnych specyficzną taktykę , grał bardzo ostro
i prowokacyjnie . Lublinianie za
wszelką cenę próbowali wprowadzić zamęt i nerwowość w
szeregi kielczan. W tym upatrywali kluczu do zwycięstwa nad
liderem . Jednak podopieczni
trenera Stanisława Dudzika
szybko zorientowali się, że jeżeli będą grać zbyt miękko, to
nie wywiozą z Lublina kompletu
punktów. Gra zaostrzyła się do
tego stopnia, że w 15 minucie
(przy stanie 28:27) doszło do
przepychanek pomiędzy zawodnikami obydwu drużyn.
Spory udział mieli w tym sędzio
wie, którzy pozwolili na brutalną
grę oraz trener Startu Zdzisław
Szabała , który zachęcał swoich
podopiecznych do niesportowej gry. - Tak nas bili po rękach,
że odgłosy słychać było chyba
na trybunach - powiedział kapitan Cersanitu Nomi Mirosław
Rajkowski. Przez 35 minut meczu gra była bardzo wyrównana, a zawodnicy Startu kierowani przez doskonałego serbskiego rozgrywającego Duszana
Radovicia nie dawali odetchnąć
zawodnikom kieleckiej drużyny
ani na moment. Bardzo dobrą

W ekstraklasie
koszykarzy
Odbyły się kolejne mecze w
ekstraklasie koszykarzy. Aż
dwóch dogrywek trzeba było
do \\ryłonienia z\\rycięzcy w
meczu w Ostrowie.
Wyniki: Hoop Pekaes Pruszków - Azoty Unia Tarnów 89:70
(41 :40), Zepter Śląsk Wrocław
Noteć
Inowrocław
73:41
(38:20), Stal Ostrów Wlkp. - Nobiles Anwil Włocławek 80:85
(78:78, 71 :71 , 40:31), AZS Elana Toruń - Zagłębie Maczki Bór
Sosnowiec 86:56 (45:33), Pogoń Ruda Śląska - Prokom Trefl
Sopot 78:70 (34:40), Komfort/Forbo Stargard - PKK Warta Szczecin 54:58 (25:27), Ericsson Bobry Bytom - Polonia
Przemyśl 71 :61 (36:37), AZS
Lubelski Węgiel Lublin - Dallas
Zastal Zielona 87 :67 (48:32).
28 53 2171:1175
1. Zepter
2. Nobiles
28 50 2433:2082
3. Eriesson 28 48 2385:2128
28 46 2139:2067
4. Pogoń
5. Pekaes
28 45 2196:2127
6. Azoty
28 44 2201:2139
7. Elana
28 43 2210:2212
8. Komfort 28 42 1948:1925
9. Zagłębie 28 40 2041:2153
10. Stal
28 39 1955:2014
11. Warta
28 38 2056:2102
12. Prokom 28 38 2052:2226
13. AZS L-n 28 37 2096:2247
14. Noteć
28 37 2017:2228
15. Polonia 28 37 1921:2142
16. Dallas
28 35 2147:2401
lopr. PK!

Mieli pech

stało się

Derrick Hayes

zagrał świetnie

zmianę dał

Robert Szczerbała ,
który dwukrotnie trafił zza linii
6 ,25 m w decydujących momentach . Doskonale spisywal
się Sławomir Woldan, który w
tym
spotkaniu
kompletnie
wyłączył z gry snajpera lubelskiej drużyny Pawła Kosiora.
Zawodnik ten rzucił tylko (w pie-

Fot. Sławomir Stachura
w końcówce meczu.
rwszej połowie) 6 punktów! Na
5 minut przed końcem spotkania (przy stanie 54:54) trzej rozgrywający Cersanitu Nomi mieli
na swoim koncie 11 przewinień
(Szczerbala i Hayes po 4, Rajkowski 3). Gdy wszyscy bali się,
że nie dotrwają do końca meczu
i_nie będzie miał kto rozgrywać,

to, na co wszyscy w
kieleckiej ekipie czekali. Derrick
Hayes w ciągu trzech następ
nych minut popisał się wspaniałymi akcjami, z których zdobył 10 punktów. W tym okresie
kielczanie zdobyli 14 punktów,
a gospodarze zero. Ostatnie
dwie minuty były już grą do jednego kosza. Załamani gospodarze nie podjęli już walki.
Po meczu powiedzieli:
Stanisław Oudzik, trener
Cersanitu Nomi: - Spodziewalem się, że będzie łatwiejszy
mecz, aczkolwiek wiedziałem,
że zespól z Lublina nie przestraszy się lidera i podejmie z
nami walkę. Start okazał się wymagającym przeciwnikiem. Po
raz kolejny pozwoliliśmy rozhulać się przeciwnikowi, by póż
niej go gonić. Dopiero w ostatnich 5 minutach pokazaliśmy,
na co nas stać. Duże słowa uznania należą się Sławkowi Woldanowi, który skutecznie wyeliminował z gry grożnego Kosiora.
Zdzisław Sza bała, trener
Startu: - Do 35 minuty mecz był
wyrównany. Oscylował wokół
remisu. Bardzo słabo zagrał
nasz superstrzelec Paweł Kosior zdobywając zaledwie 6
punktów, a to do niego niepodobne. Meczu nie da się wygrać w
czwórkę, tym bardziej z najlepszą drużyną w naszej grupie. Niestety, zmiennicy moich
cz%wych zawodników to jeszcze młodzież. Wpuszczając ich
na plac nic dobrego bym nie
osiągnął. W ostatnich minutach
kielczanie grali koncertowo.
Odnieśli w pełni zasłużone zwycięstwo.

IEVAJ

W meczu II ligi koszykarzy
MOSM Bobrek Bytom pokonał Szkołę Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku
Koszykówki z Warki 77:75
(36:40).

dysponowany zespół gospoda.
rzy - powiedział nam
Zieliński, kierown ik
MOSM Bobrek Bytom.

MOSM: Golański 10, Ożóg
17, Czyszpak 18, Wolnik 13,
Zając 2, Sitek.

gry. W 37 min przy
wej przewadze,
nych ,oczek' dla Warki
najskuteczniejszy
tej drużynie Łukasz
prowadzając do remisu
Wynik remisowy
się p-rzf3Z kolejne dwie

SMS: tytko 19, Ignerski 19,
Lisewski 12, Snochowski 12,
Hernik 9, Białek 4, Gajewski O,
Prus O, Józefowicz O.

O końcowym wyniku
zadecydowały ostatnie

Łukasz Żytko, rozgrywający SMS (z prawej) przy
zwykle postawie Michała Ignerskiego, tym razem okazał
najskuteczniejszym zawodnikiem swojej drużyny.
Sędziowali : M. tmuda (Tarnów) i K. Pluta (Zgorzelec). Widzów400.

Mimo że z powodu chorób i
kontuzji ,uczniowie' z Warki
udali się do Bytomia w bardzo
okrojonym składzie, rozegrali
jedno lepszych w ostatnim czasie spotkań . - Niestety, chłopcy
z SMS mieli pecha, bowiem mimo naprawdę dobrej postawy w
soootę trafili na równie dobrze

wym rewanżem
Jeszcze na sZl9ść:d z iesiąt
kund przed końcową
na tablicy wyników w idniałWY'
nik 73:73. O zwyc ięstwie gospodarzy
zadecydowało
.pudło' Michała Snochowsklego, który próbował rzucać lA
.trzy'. Gdy chwil ę później Rafał Czyszpak,
MOSM 7r<>w:o .n 7rlIW <I'
tecznymi rzutami nO:;llOISlVnll,
losy meczu praktvc.zme
stały przesądzone .

~

AZS Politechnika,. Siarka Tarnobrzeg 50:84 (36:35)
.~'-

' Wystarczyło
W meczu II ligi koszykarzy
zespół AZS Politechnika Radom przegrał z Siarką Tarno-

brzeg 50:84 (36:35).
AZS: Kuzmienko 18 (2x3), Gadajski 12 (2x3), Szwej 6, Kardaś
6, Gutkowski 4, Olczyk 2, Kogut
2, Janusz O, Mikos O, Wall O.
Siarka: Szwedo 21 , Pyszniak
20, Zych 20, Połosin 12, P iń
czuk 5, Dudek 2, Kulaś 2, Zasuwa 2, Dziergowski O, Papka O.
Sędziowali : S. Cesnowski
(Bi ałystok) i J. Woch (Gdańsk) .
Widzów 250.
Zespół gości rozpoczął mecz
z zamiarem wygrania go jak
najmniejszym nakładem sił.
Przebieg pierwszych minut gry
pokazał jednak, że nie będzie to
takie łatwe. Podopieczni trenera Marka Jareckiego rozpoczęli
bowiem bardzo ambitnie. Już
pierwsza akcja Jewgienija Kuzmienko przyniosła radomianom
prowadzenie 3:0. Dobre i skuteczne rozegranie kilku kolejnych
piłek sprawi/o, że AZS prowadził najpierw 12:9, póżniej zaś
15: 11 i kibice nabrali nawet wiary, że ich ulubieńcy mają szansę na odniesienie drugiego w
tych rozgrywkach zwycięstwa .
Niestety, czym dłużej toczyła
się gra, takich śmiałków było już
coraz mniej. Prawdziwa tragedia AZS rozpoczęła się wraz z
pierwszym gwizdkiem sędziego
w drugiej połowie . Dosłownie w

ciągu

kilkasekunll

kilkunastu sekund koszykarze Siarki odrobili minimalne
straty i zapewnili sobie bezpieczną przewagę . Co gorsza,
wszystko to działo się praktycznie bez najmniejszego sprzeciwu akademików.

W porównaniu do fragmentów
z pierwszej połowy bardzo
słabo w tym momencie rozgrywał Piotr Kardaś. W szeregach
gości na parkiecie szaleli zaś
,starsi panowie' Zbigniew Pyszniak i Stanisław Szwedo.

Fot. Tadeusz Klocek
kapitan zespołu Siarki, w spokoju obserwuje
poczynania Artura Gadajskiego, kapitana AZS.
Sławomir Kulaś,

http://sbc.wbp.kielce.pl

Szczególnie ten drugi ogrywał
,młodzież" z Radomia w sposób
niemiłosierny.
Zaledwie po
trzech minutach drugiej części
na tablicy widniał już wynik
45:36. Co prawda zdenerwowany Marek Jarecki starał się
zmobilizować swoich podopiecznych do nieco rozsądniejszej
gry, tłumacząc im, że tak grać w
koszykówkę po prostu nie moż
na. Nic z tego jednak nie
wyszło. Radomianie nadal razili
słabym rozegraniem i sporą
liczbą strat. W 33 minucie zespół z Tarnobrzega prowadził
już różnicą aż 24 pkt. Wystarczyły jednak dwie kolejne minuty, w których między innymi
dwukrotnie efektownymi wsadami popisał s i ę Krzysztof
Zych, by stała s ię ona jeszcze
wyraźniejsza (75:44). Zanos iło
się na prawdziwy pogrom, ale
na szczęście litoś ciwy widać
szkoleniowiec gości dokonał kilku zmian wprowadzając na
parkiet rezerwy.
W zespole AZS, konsekwentnie odmładzanym przez Marka
Jareckiego, zadeb iutował Karoł
Gutkowski, kolejny nastolatek
będący wychowankiem Piotrówki Radom. Zabrakło natomiast Macieja Ziewca i Mariusza Majewskiego. Na ile jest to
trwała absencja , wyjaśnić ma
się w najbliższych dniach.
Sławomir MONIK

nak dosłownie w
kundach Łukasz tytkO
nież dobrze wykon ał dwa
osobiste byłaby szansa
najmniej na dog rywkę·
to jednak tyłko raz.
W zespole SMS słabiej
zwykle zagrał tym razem
Ignerski, jeden z
jszych zawodników w II
Po dłuższej
wodowanej kontuzją
natomiast Bartłom iej
wicz.

Winnych
meczach:

2. Resovia
3. Stal
4. Start
5. Hutnik
6.AZSW.
7. Wisła
8. Linodrut
9. Techmet
10. Glimar
11. Górnik
12. Bobrek
13. SMS
14. SIarka
15. Alba
16. AZS R.

23
24
24
24
24
24
23
24
23
24
23
24

'I

SPORT
KSZO nie wyjechał na

Litwę.

Trener Apostel zadowolony

Korona NG

ncert Budki
obsłużony prostopadłym

podaniem najpierw trafił w bramkarza, ale przechwyciwszy piłkę

który

zakończył wcześniejszą

kanonadę w wykonaniu Świe

rada, Bilskiego i Budki,

rty był dziełem Żelazowskiego,

kadrowe

pi ęściarzy

KSZO

łka
.inauguracji ligi pięściar
KSZO Ostrowiec przeBydgoszczy z tamtej4:16.
walk, na pierwszym
QOS;DOln"'7P' Wołczan 3:0, Ficner - Miełan0:3, K. Gruchała - Rad3:0, Konczalski - Niki3:0, Borucki - Rękawik
W. Gruchała - Godlewski
do remisu dla Gruchały,
- Zawisza zdobył
bez walki. Miałkowski
także zdobył punkty
I , Matuszewskiemu
Został w I r. Jurowski.
wypadła inaugupięściarskiego w
Gospodarze co
WYwali, ale poza pojeMlełandowicza z Fickibice widzieli niewiele
bOksu. Kłopoty rywali
zaczęły się jeszcze
meczem. Do Bydgoszczy
. na czas Ukrainiec
I Tomasz Miałkowski
ki bicować kolezledYnie
dr .
by!' Uzyny. Gospodarze z
KI ZdZiWieni brakiem PoNOZłOSkiego czy GwoźleofiCjal.nie mówi się, że
CI nie wyszli na ring,
. sekcji bokserWYWIązali się ze zobaW efekcie trener Jan
był wysłać na
Jun:)ws;kie,ao. aby
dojść do meczu,
punkty walkoWróblewski i
któ I ~cr(o.Imi:" ... sam Ju. ry nie ma żadnego
nngOwegO tyle, że wy_
nng, bo szkoleniowiec
nara' .
'
zac młodego pię. zaraz po gongu rzucił
si Walk od początku
~ zresztą niekorzystgosci. Leszek Pasowicz

ze spokojem piłkę do siatki, odbijaną przez rywali. Najbardziej
zadowolony po meczu był trener Henryk Apostel, który cieszył się nie tyle z wyniku, co z
postawy podopiecznych.
Ponieważ nie doszedł do skutku wyjazd na Litwę, głównie ze
względu na obfite opady śnie
gu, które postawiły pod znakiem zapytania możliwość
rozegrania
zaplanowanych
wcześniej sparingów, piłkarze
KSZO w najbliższym tygodniu
pracować będą na własnych
obiektach. W sobotę prawdopodobnie w Ćmielowie (rywal
spotkany w Straszęcinie ma jeszcze potwierdzić swój przyjazd) KSZO zagra z Hetmanem
Zamość, a rywala na środę usilnie poszukuje trener Henryk
Apostel.

/Tell

landawicz

Krzysztof Pawlak:

już

w pierwszym starciu otrzyostrzeżenie. Nikitienko,
który dobrze zaczął, osłabł w
trzecim starciu, oddając całko
wicie inicjatywę rywalowi. Poramał

żki

pozostałych

pięściarzy

KSZO także nie podlegały dyskusji. Honor gości w części uratował

Mikołaj

Miełandowicz,

który ostatecznie na ligę dojechał i prezentując dobrą formę
oraz bogaty repertuar ciosów,
nie dał najmniejszych szans
młodemu Ficnerowi.

/Tell
rozegranych
W
innych
uzyskano
spotkaniach
następujące wyniki.
Ekstraklasa: Halex Elbląg (d.
Renoma) - 06 Kleofas Katowice
18:2, Victoria Jaworzno - Gwardia Wrocław 10:10, Polonia
Świdnica - Gwardia Warszawa
14:6. Hetman Białystok pauzował. Nadspodziewanie wysoką
formę
demonstruje
Halex
Elbląg, który odniósł dwa wysokie zwycięstwa i objął przodownictwo w ekstraklasie.
24
32-8
1. Halex
30-10
2. Polonia
2 4
14-26
3. 06 Kleofas 2 2
'10-10
4. Gwardia Wr.1 1
14-26
, 5. Victońa 2 1
6-14
6. Hetman 1 O
7. Gwardia W.2 O
14-26
, liga: KS Jastrzębie - Gwarek
Łęczna 16:4, Superfighter Nowy Sącz - Walka Zabrze 10: 1O.
1. Jastrzębie 1 2
Zawisza 1 2
3. SuperfiQ. 1 1
Walka
11
1O
5. KSZO
1O
Gwarek

16:4
16:4

10:10
10:10
4:16

4;16
/jI

pokonała

Stal w Stalowej Woli

Dwa razy Kozubek,
dwa razy Zlotek

kierując

Fot. Sławomir Stachura
Trener Henryk Apostel (z lewej) jest zadowolony z gry swojej
drużyny w meczu z Górnikiem Łączna.
ponownie obsłużył Bilskiego,
który pewnie trafił do pustej bramki. Trudny do upilnowania Budka najpierw popisał się ładnym,
z trudem obronionym przez Mańkę strzałem z dystansu, a następnie ograł defensywę rywala,
.. położył" bramkarza i posłał
piłkę w... słupek. Zrehabilitował
się jednak dziesięć minut póż
niej, kiedy przejął w polu kamym
podanie Marcina Wróbla, ograł
trzech rywali i spokojnie zdobył
trzeciego gola dla KSZO. Czwa-

STRONA 7

W kontrolnym meczu drugoligowych drużyn piłkar
skich Stal Stalowa Wola przegrała z Koroną Nida Gips Kielce 1:4 (0:1).
0:1 Kozubek 15 min, 0:2 Kozubek 61 min, 0:3 Złotek 70 min,
1:3 Podlasek z karnego 85 min,
1:4 Złotek 90 min.
Stal: Wietecha - A. Wachowicz, Adamus, Kasiak, Czuk,
Szafran, Ożóg, Stopa, Bieńko,
Pod lasek, A. Lebioda oraz Nalepa, Purzycki.
Korona: Pyskaty - Sitnicki, Pacoń, Gawlik, Heinrich - Cichoń,
Rumas, Złotek, Trestka, Kozubek, Pastuszka oraz Gil, Ruszkowski, Grzesik.
Zimowa sceneria nie przeszkodziła obu drużynom stworzyć interesującego widowiska,
w czym przede wszystkim
zasługa graczy Korony. Już w 3
minucie Maciej Pastuszka nie
wykorzystał sytuacji sam na
sam z bramkarzem Stali, by po
kolejnych trzech minutach z 6
metrów trafić w poprzeczkę .
Znaczna przewaga kielczan
udokumentowana została w 15
minucie, kiedy po kolejnej stuprocentowej sytuacji Pastuszki,
Tomasz Wietecha zdołał jeszcze wspaniale obronić jego
strzał, jednak Dariusz Kozubek
nie miał już problemów z dobitką. Mimo gola dla Korony obraz gry nie uległ zmianie. Piłka
rze Stali zupełnie nie potrafili
znależć recepty na szybko i
kombinacyjnie grających gości ,
zdecydowanie przegrywając
walkę o środek pola. Pierwszą
dobrą akcję przeprowadzili dopiero w 20 minucie, lecz anemiczny strzał Sławomira Stopy
bez problemu wyłapał Pyskaty.

Prowadziłem Polskę

Kielczanie natomiast do końca
pierwszej połowy mieli jeszcze
co najmniej trzy szanse na podwyższenie rezultatu. Na bramkę Stali grożnie strzelali jeszcze
niezwyklę aktywny Pastuszka,
Sitnicki oraz próbowany w kieleckim zespole zawodnik Siarki
Krzysztof Złotek. Stal zdołała
odpowiedzieć tylko raz, kiedy
po akcji Krzysztofa Podlaska, z
linii pola kamego ostro strzelał
Mieczysław Ożóg. Po przerwie
nadal zdecydowanie lepiej prezentowali się goście, od pierwszych minut zagrażając bramce Stali za sprawą Złotka i Pastuszki. W 61 minucie, przy biernej postawie defensywy Stali,
Dariusz Kozubek sfinalizował
swoją indywidualną akcję, podwyższając rezultat na 2:0 dla
swojego zespołu . Gospodarze
nie byli już w stanie w tym momencie I')awiązać równorzędnej

wałem

ogromną satysfakcj ę .

Mogłem

nadal pracować z
a przynajmniej w PZPN,
ale przedłożyłem nad to sprawy
klubowe. Chciałem wykazać
się w Lechu i podjąłem wówczas taką decyzję . Inna sprawa,
że wtedy jedyną osobą mogącą
kadrą,

poprowadzić

biało-czerwo

nych, by uspokoić opinię publiczną, był Janusz Wójcik. Januszowi wiedzie się teraz super i
trzymam za niego kciuki.
* Czy główną przyczyną niepowodzeń Antoniego Piechni czka w drugiej kadencji
reprezentacyjnej
była
niewłaściwa atmosfera panująca w kadrze?
- Nie, w kadrze panowała d0skonała atmosfera i żelazna dyscyplina, potrzebna profesjonalistom. Niestety, pewni ludzie próbowali zepsuć /ad i udało im się
to,
* Wystąpił pan w Meksyku w
finałach MS, w których PoIska dotarła do 1/8 finału. Moż-

mi trochę niezręcznie
Jurka, z którym jestem
na przyjacielskiej stopie. Kwestie personalne należą do zakresu działań działań działaczy
i oni tak postanowili. Los trenera jest trudny, ja też wcześniej
nie spodziewałem s i ę , że tak
szybko zakończę pracę w Poznaniu.
* Jakie szanse na przebicie
się do podstawowego składu
Bełchtowa ma wychowanek
Staru Starachowice Adrian
-

C

na było osiągnąć lepszy rezultat?
- Wyjście z grupy .kuchennymi
drzwiami" nie było szczytem naszych możliwości. Zespół nie
był najgorszy, lecz pewne uwarunkowania natury organizacyjnej wzięły górę nad umiejętno
ściami
czysto
piłkarskimi.
Wskutek nie najlepszego klimatu wokół kadry awans do drugiej
rundy należy uznać za sukces.
* Z ławki rezerwowych obserwował pan w 1983 roku mecz
Polska - Portugalia, przegrany przez Polaków 0:1. Czy to
prawda, że we Wrocławiu odpuściliście gościom, by pozbawić ekipę ZSRR awansu
do turnieju EURO '84?
- Chyba nie, piłkarze nie myśleli o takich podtekstach i
chcieli się zaprezentować jak
najlepiej. Wokół tego meczu narosły legendy, ale specjalnie
mnie to nie dziwi. Ludzie lubią
spekulować i każde spotkanie
ma swoją historię .
* Skończył pan reprezentacyjną przygodę na Nepstadionie podczas meczu z Wę
grami za kadencji Wojciecha_
Łazarka. Nie odczuwa pan
niedosytu z tego powodu?
- Zdawałem sobie sprawę , że
zbliżał się kres mojej reprezentacyjnej kariery. 31 wystę
pów w kadrze A to znakomity
wynik dla gracza, który tak póź
no rozpoczął grę w zespole narodowym. Reprezentowanie
Polski było dla mnie zaszczytem, lekcją życia i pokory.
* Kiedy grał pan w Lechu poznański klub w Polsce nie
miał sobie równych, ale nie
udawało mu się osiągnąć ja-

Było

zastąpić

kiegoś sukcesu w Europie.
Dlaczego?
Mieliśmy
nieprawdopodobnego pecha , nasi przeciwnicy reprezentowali nieosiągalny
dla nas poziom. Takie Athletic
Bilbao było poza naszym zasię
giem, ale udało się nam ograć
Basków przy 40 tysiącach widzów w Poznaniu . Tamten
triumf uważam za największe
osiągnięcie w historii poznań
skiego klubu . Bilbao, Liverpool,
świetny wówczas Aberdeen czy
Boruss ię Moenchengladbach
mogliśmy przejść tylko przy
splocie nadzwyczajnych okoliczności.

• Podobno przestał pan trenować Lecha dlatego, że nie
umiał znaleźć wspólnego ję
zyka z piłkarzami?
- Nie jestem ekonomem ani
katem , który będz i e gon i ł zawodników. Nigdy nie m i ałem
problemów z komunikowaniem
się , byłem dla podopiecznych
starszym kolegą, z którym zawsze można było porozmawiać. Jednak decydujące słowo
należy do trenera i piłkarze
muszą s i ę temu podporządko
wać . W Lechu nie potrafiłem się
dogadać z działaczami, którzy
chcieli być mądrzejsi od szkoleniowca. Jeśli zamierzają sami
decydować o składzie, niech
zasiądą na ławce . Trener odpowiada w 100 procentach za wyniki i dlatego podjąłem się tej roli. A z Poznania odszedłem , ba
byłem niewygodny dla niektórych ludzi.
* Jak się pan czuł zastę
pując w Bełchatowie Jerzego
Wyrobka - człowieka , który
dla GKS wywalczył awans?

Sobczyński?
- Gdy przychodziłem w lipcu
Adrian był podstawowym graczem, póżniej po zerwaniu torebki stawowej nąstąp ił jego roz-

brat z futbolem na cztery miesiące . Teraz dochodzi do siebie
i jeżeli dopisze mu zdrowie i nie
zawiedzie psychika , zagrozi
najlepszym. Adrian to nieprzeciętny talent.
* Wierzy pan w awans Polski
do EURO 2000?
- Chciałbym , żebyśmy awansowali, bo byłby to dla piłkarzy, trenerów i działaczy optymistyczny
zastrzyk, mobilizacja do wytężo
nej pracy. Sytuacja wyjściowa
biaio-czerownych jest dobra i nie
wypada tego zmamować .
* Dziękuję za rozmowę.
Jaromir KRUK
Krzysztof Pawlak. Urodzony
12 lutego 1958 roku w Trzebiechowie. Zawodnik Galisii Kalisz, Warty Poznań, Lecha Poznań (dwukrotny mistrz Polski,
trzykrotny zdobywca Pucharu
Polski), Lokeren, Trelleborga,
ponownie Warty. 31 występów
w reprezentacji Polski w latch
1983-1987, Uczestnik finałów
MŚ 1986 r. Trener Miliardera
Pniewy, Warty Poznań, GKS
Bełchatów, asystent selekcjonera Antoniego Piechniczka w
reprezentacji. Trener kadry A w
meczu z Gruzją w 1997 roku.
Potem pracował w Lechu Poznań. Aktualnie szkoleniowiec
GKS Bełchatów.

------------------------------------------------------------------------------------------------------http://sbc.wbp.kielce.pl
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Fot. Piotr Dziewic
Fragment spotkania Stali z Koroną Nida Gips, od lewej:
Sławomir Stopa, w środku Krzysztof Złotek i Tomasz Bieńko.

Adrian ma talent
Rozmowa z Krzysztofem
Pawlakiem, byłym trenerem
reprezentacji Polski i asystentem Antoniego Piechniczka, obecnie szkoleniowcem GKS Bełchatów.
* Jest pan jedynym selekcjonerem, który wygrał
wszystkie możliwe mecze,
choć prowadził pan kadrę w
jednym spotkaniu.
- W takich opiniach jest trochę
szyderstwa, ironii. Prowadziłem
drużynę w trybie awaryjnym i to
nie była Polska A czy nawet
Polska B, lecz Polska C. Po
zwycięstwie z Gruzinami, którzy w Katowicach zagrali w optymalnym składzie , odczu-

walki. Jedynągodną odnotowania sytuacją z ich strony była ta
z 65 minuty, kiedy Ożóg mocnym, plasowanym strzałem
próbował zaskoczyć Gila, który
jednak zdołał sparować piłkę na
róg . Jednak daleko grożniejsze
sytuacje stwarzali piłkarze Korony, którzy między 66 a 70 minutą przeprowadzili trzy znakomite akcje, z których jedna zakończyła się zdobyciem gola,
bowiem po kolejnym błędzie
obrońców gospodarzy, rozgrywający dobre spotkanie Złotek
bez trudu przelobował Nalepę.
Honorowy gol dla Stali to
zasługa Podlaska, który faulowany w polu karnym, sam wymierzył sprawiedliwość. Wynik
spotkania mocnym strzałem z
16 metrów ustalił Złotek, potwierdzając zdecydowaną dominację Korony w tym spotkaniu .
Arkadiusz KIELAR

"
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Dojechał

Kiedy sobotni finał naszego
plebiscytu w Stalowej Woli, rozpoczynał się, jeden z laureatów,
koszykarz drugoligowej Siarki
Tarnobrzeg Krzysztof Zych,
biegał po parkiecie hali w Radomiu walnie przyczyniając się do
zwycięstwa swego zespołu nad
radomianami. Kilka godzin póź
niej zjawił się z piękną dziewczyną na balu i pokazał, że na
tanecznym parkiecie radzi sobie nie gorzej niż na koszykarskim. Tajemnicą Krzyśka pozostanie tylko fakt, w jaki sposób
tak szybko pokonał odległość
dzielącą Radom od Stalowej
Woli, a trzeba dodać , że drogi
były w stanie wprost fatalnym .
Terminował u Hołowczyca?

Do szatni
w prawo
Przed rozstrzygnięciem 3.
Plebiscytu . Echa Dnia· i Radia
.Kielce" na naj popularniejszych
sportowców,
trenerów
i
• Człowieka sportu· Kielecczyzny goście, którzy przybywali do
pałacyku Zielińskiego w Kielcach mieli czasem kłopoty z trafieniem do szatni. Część po poradzie .do szatni w prawo· kierowała się do najbliższego wejścia z prawej strony, które
wiodło do ... toalety. W ten sposób pobłądzili m.in. piłkarze Korony Nida Gips Kielce Paweł
Kozak i Tomasz Pietrasiński.
Widocznie szukali tabliczki
"szatnia drużyny gości".
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dla ducha

Jednym z pierwszych, którzy
w sobotę pałacyk

(,

opuścili

r.

Trenerska
Fot. Aleksa"der Piekarski
- Szkoda, że nakręconojuż "Ogniem / mieczem". Chyba byłbym niezłym Bohunem - myśli trener
tenisistiik stołowych Telwoltu Tarnobrzeg Zbigniew Nęcek.
Zielińsk iego był ksiądz

Zbigniew Wójcik ze sportowego
stowarzyszenia . Salos Cortile·, który wyszedł tuź po zakończeniu części artystycznej . Nie dziwimy się , że
ksiądz Zbyszek nie został na
tzw. części nieoficjalnej , czyli
bankiecie, wszak to osoba
duchowna ...
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... więc wystarczyło jej "coś
dla ducha".

Prezes

duszą

Tym razem w znakomitej formie pojawił się na naszej gali
prezes Zarządu Okręgowego
Polskiego Związku Motorowego Ryszard Mikurda. W
ubiegłym roku odniósł na oblodzonym chodniku bolesną kontuzję nogi i tylko sympatia do
.Echa· sprowadziła go na uroczystość . Tym razem wszystko
było OK i pan prezes był duszą
towarzystwa.
.
W zdrowym ciele zdrowa
dusza.
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Fot. Sławomir Stachura
Gdy nie trzeba marznąć ani biegać po kolana w śniegu, to trening może być przyjemnością i humory piłkarzom dopisują. Na
zdjęciu, Paweł Kozak (z lewej) i Sławomir Grzesik z Korony Nida Gips Kielce.
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Olimpię

najbliższą sobotę

szczypiobardzo ważny mecz w Piekarach
Śląskich z Olimpią i wygrana w
tym spotkaniu przybliża zespół
trenera Edwarda Strząbały do
ekstraklasy. Koneccy kibice
wierzą w zwycięstwo swych pupili i zamierzają wydatnie im pomóc. Chcą dużą grupą pojechać do Piekar, wyl(upić wszystkie bilety, aby nie wystarczyło
miejsca dla miejscowych kibiców, a wtedy atmosfera na hali
rniści
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MKS

Końskie grają
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Trenerzy piłkarscy to ludzie
wzajemnie się szanujący. Także na naszym balu w Stalowej
Woli można się
było o tym przekonać. Przy jednym
stoliku
zasiedli
bowiem ze swymi
małżonkami trener Siarki Jacek
Zieliński i Stali
Stalowa
Wola
Stanisław Gielarek.
Tak
się
złożylo , że obaj
znaleźli się w pierwszej trójce trenerów naszego plebiscytu, ustępując
pola zwycięzcy
- ......" - - --..1 Zbigniewowi Nę
ckowi. Jednakże
miny obu dżentel
menów nie wskazywały na to, by
czuli się przegranymi.
Odbiją sobie za
rok?
Fot. Piotr Mazu,.
Trzy długie gwizdki wykonał po meczu siat- Sod6wa
karzy Warki Czarnych z Płomieniem Sosnowiec tajemniczy kolarz (na zdjęciu), który Z zespołem EIzjawił się w Radomiu wraz z drużyną popula- zamu Elbląg na
rnych "kazików".
mecz piłkarzy ręcznych z AZS
będzie niczym w Końskich,
Politechnika w Radomiu przygdzie MKS zawsze wygrywa.
był jeden z działaczy elbląskie
I w ten oto sposób przejego klubu. Przez całe spotkanie,
dzie się kilkaset osób.
które oglądał z ławki rezerwowych, co rusz sięgał po ,sodówkę· . W sumie gość z Elbląga
wypił jej prawie trzy litry.
Zeby mu tylko nie odbiła ...

)f

Spocili

się

Dużo żalu w przerwie .meczu
II-ligowych koszykarzy AZS
Politechnika z Siarką Tarnobrzeg miał do swoich podopiecznych trener gości Eugeniusz
Grążawski. - Grają tak, żeby
się jak najmniej spocić - mówił.
Ostre rozmowy w przerwie poskutkowały. W drugiej połowie
,siarkowcy· wprost roznieśli radomian.
I to były prawdziwe siódme
poty.
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Fol. Piotr Mazur
Siatkarz Grzegorz Szymański, wychowanek Ostrovii Ostrowiec Świętokrzyski, obecnie grający w Plomieniu Sosnowiec,
podczas ostatniego meczu ligowego w Radomiu z Czarnymi
nie czuł się osamotniony. Do boju dopingowała go urocza
ostrowczanka, która rozmawiała z Grzegorzem po wygranym
spotkaniu.

Fot. Sławomir 'Stachuro
Trener łuczników radomskiego ŁKS Józef Trześniewski coś
widzi na horyzoncie. Czyżby drogę do Sydney?
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W Borkowicach koło Przysuchy nie ma takiego, kto by nie
znał Józefa Maciejczaka, trenera sekcji zapaśniczej miejscowego Platana. To właśnie
dzięki temu szkoleniowcowi
Borkowice znane są wśród
sportowców całego kraju. W
plebiscycie sportowym Polskiego Radia "Kielce" SA na
"Człowieka sportu" 1998 roku
byłego województwa radomskiego bezapelacyjnie pierwsza lokata przypadła trenero-

wi Maciejczakowi.

- Pana podopieczna uratohonor polskich zapasów
na mistrzostwach świata seniorek. Jako jedyna wywalczyła medal , serdecznie tego
panu gratuluję, jak również
wyróżnienia w postaci wyboru
na . Człowieka sportu' - te
słowa skierował do trenera
Maciejczaka prezes Urzędu
Kultury Fizycznej i Turystyki
Jacek Dębski podczas uroczystej gali z okazji ogłoszenia
wyników plebiscytu . - Życzę
panu dużo zdrowia, pieniędzy,
wała

jeżeli

ma pan jakieś problemydrzwi w moim urzędzie są
otwarte dla takich ludzi jak
pan .
- W pierwszej chwili nie wiedziałem , co odpowiedzieć panu ministrowi , staropolskim
obyczajem podziękowałem za
wszystko - powiedział z kolei
trener Maciejczak. - Miniony
rok był bardzo udany dla moich podopIecznych . Edyta Witkowska ,
najbardziej
utytułowana zawodniczka Platana , wywalczyła złoty medal na

mistrzostwach Europy juniorek , brązowy krążek na mistrzostwach świata ' seniorek
oraz bardzo udanie startowała
w Pucharze Świata . Takie sukcesy bardzo mobilizują do
dalszej pracy. W tym roku
przypada 3D-lecie mojej przygody ze sportem . Marzeniem
jest wywalczenie przez Edytę
złotego medalu na mistrzostwach świata. Wszystko zrobię, żeby ten wspólny cel
osiągnąć .

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Szczerbali
-- - rozgrywającego
-- goligowego
szyk6wkl Ceraanltu
KIelce.
1. WIek: - 28 lat.
2. Znak zodiaku: rożec.

3. Przydomek: - .8a1a'.
4. Stan cywllny: 5. Zawód: - Techn'k
wlany.
6. Samochód: - Nie
dam,
7. Ulubione danie: .
czak na różne sposoby,
8. Ulubiony napój: .
ca-a>la.
9. Ulubiona muzyka:
Słucham różnej

do rn7JrvwI~nwei
od
10. Ulubiony film: czne serce' z Melem
nem. Bardzo lubię
nefilmy.
11. Hobby: - Węclkars'lWI\
gry II.UIlrlpUltjllj,W.,.
. 12. Sposób
wolnego czasu: komputerze,
i jesienią lubię
spacery, obcować z
poważnej

W zależności

radą·

13. Największy zarobek:
Jeszcze nie miałem,

14. Największy suk~:
Wicemistrzostwo Polski
Komfortem Farbo
w 1997 roku.

15.

Najwięcej

czam: -Rodzicom,
16. Najbardziej żałUj,:
Niczego nie żałuję ,

17. Największa
Przegrana w
strzostw Polski z
wszanką Pruszków.

18.

)l

'2

Roberta

W.Ł.,

mirl

Najważo iejsza

mnie jest: - Rodzina.

19. Chciałbym
- W USA stan Utah, jego
samowitą przyrodę·

20. Imponuje mi: Jan Paweł li. Jest
witym człowiekiem,
go cały świat.
,,
21. Plany I marzenIa,
Chciałbym mieć dwa
piękny duży dom z
stawem i oc;MilSC;Ie
niałą rodzinę z
. dzieci.

